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(...) Les paraules escrites els són el principal mitjà per comunicar-se, per construirse, per seduir, per enrampar-se amb algú altre. Per això estic content, de saber
incandescent la sang d'orxata del meu amic, de comprovar que l'escriptura és
encara, afináis de miUenni, una arma poderosa per al coneixement, que no és un
vas comunicant obturat, ni artrític, ni envellit.
Etnfa l'efecte que la informàtica no matarà la paraula, ans al contrari, la vivicarà, de
la mateixa manera que al segle passat ho va fer ¡a fotografia amb la pintura, obrínt-li
noves vies d'expressió (...).
Josep Pujol i Coll (El Punt, Girona, Dijous 30 de maig de 1996, p.13)

INTRODUCCIÓ GENERAL

Gran part de les múltiples investigacions que, al llarg d'aquests darrers anys, i des
de la psicologia del llenguatge i la didàctica de la llengua, s'han dedicat a l'estudi
sobre el llenguatge escrit, han sorgit arrel de la preocupació i el desànim de molts
professors i professores que diàriament experimenten en la seva classe de llengua
que ensenyar a escriure és una tasca notablement complicada, que requereix de
varietat de coneixements i habilitats i d'un aprenentatge lent.
Amb un origen semblant, doncs, sorgeix la tesi que presentem. Un origen que
parteix d'una experiència docent com a mestra d'aula d'educació especial, durant els
anys 1986-1988. Durant aquell període de dedicació a l'ensenyament, la tasca a
desenvolupar es centrava bàsicament en l'atenció als nens i nens dels primers cursos
de primària. Amb tot, en múltiples ocasions, els professors de llengua dels cursos
de Cicle Superior compartien amb la professora de l'aula d'educació especial el seu
desencís pel que fa a l'aprenentatge de l'expressió escrita del seus alumnes i la seva
impressió d'estar treballant moltes vegades en va. De tal manera que ens va donar la
sensació que, molts d'ells, van arribar a la conclusió que hi havia alumnes que
sabien escriure i d'altres que no en sabien, i que aquests, possiblement no en
sabrien mai encara que s'hi dediquessin esforços.

Entre d'altres experiències d'aquella època, el que ens va deixar més incerteses i
dubtes professionals va ser, d'una banda, constatar les dificultats que tenien els
estudiants, i no solament els dels primers cursos d'EGB sinó també els de Cicle
Superior, en les seves produccions escrites, i de l'altra, l'enorme preocupació dels
mestres que, en molts casos, acabava convertint-se en una actitud de resignació.
No hem d'oblidar que, al llarg de l'escolaritat, la fïuixedat en el domini de
l'expressió escrita s'associa estretament amb la dificultats de tirar endavant els
estudis en la resta de les matèries, i que també, molt sovint, s'identifica amb els
alumnes que presenten necessitats educatives especials.

A partir d'aquest moment, tot i que l'itinerari professional es desenvolupés fora de
l'escola, i que durant alguns anys la dedicació universitària ens exigís treballar en un
ventall de dimensions diverses, encara que sempre relacionades amb l'atenció a la
diversitat, l'aprofundiment en el tema de l'expressió escrita ha estat sempre vigent
entre els nostres interessos.
Així doncs, en el moment en què se'ns planteja la realització de la tesi doctoral,
l'elecció de la temàtica sobre la qual iniciar la recerca no va generar gaire dubtes,
Ens il·lusionava emprendre un estudi relacionat amb l'expressió escrita, tema per al
qual ja feia temps que anàvem revisant diversitat de material bibliogràfic: des dels
models teòrico-lingüístics de les diverses disciplines del llenguatge, a les
aportacions de la psicolingüística, passant, lògicament, per les propostes
didàctiques que anaven sorgint per a l'ensenyament de l'expressió escrita.
Actualitzant les lectures fetes i, sobretot, revisant en l'àmbit de les investigacions i
estudis efectuats en els últims anys sobre l'expressió escrita, el primer que vam
poder constatar, va ser el següent:
La recerca sobre l'expressió escrita ha evolucionat de forma espectacular al llarg
d'aquest segle. Si fins als anys 60, l'objectiu dels estudis es centrava exclusivament
en les produccions escrites i en l'anàlisi del sistema de la llengua des d'una òptica
essencialment gramatical, actualment l'interès dels investigadors s'orienta a analitzar
els diversos aspectes comunicatius, lingüístics i socioculturals de Tacte d'escriure i
a comprendre els diferents processos i operacions cognitius implicats en els
processos redaccionals.
En aquest sentit, doncs, per un costat, gràcies a les aportacions de diverses ciències
del llenguatge (la lingüística del text, l'anàlisi del discurs, la pragmàtica filosòfica, la
sociolingüística, etc.) el text escrit ja no s'analitza com una suma de frases que
compleixen amb les regles i convencions gramaticals, el text escrit és vist com una
unitat lingüística amb entitat pròpia que té una finalitat comunicativa concreta, es
produeix en un context determinat i que s'estructura internament a través de l'ús de
regles de gramàtica, però també, de cohesió i coherència textuals. I, per l'altre
costat, des de la dècada dels 70, un nombre de recerques, sobretot des de la
psicologia cognitiva es preocupen per aprofundir en el coneixement dels
subprocessos i operacions inherents al fet d'escriure, amb la intenció fonamental de
plantejar quins són els principals problemes que l'escriptura pressuposa per als

escriptors aprenents, i així contribuir a reorientar els processos d'ensenyament i
aprenentatge de l'expressió escrita a les escoles.

En definitiva, vam comprendre que l'expressió escrita no és una activitat senzilla,
resultat de la memorització i de l'aprenentage d'unconjunt tancat de coneixements
gramaticals. En realitat, l'expressió escrita és un procés psicològic complex en el
qual hi intervenen coneixements i habilitats referits al producte escrit, al text acabat,
i també, habilitats i estratègies relacionades amb els processos de composició
escrita, aquells que es posen funcionament durant l'acte d'escriure.

A partir d'aquí, vam definir la que ha estat la nostra intenció última en el treball que
tot seguit presentem: obtenir informació sobre l'ús dels coneixements, habilitats i
estratègies implicats en un procés psicològic complex com és l'expressió escrita en
els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona. La pretensió, doncs, és
contribuir al coneixement de les característiques de l'expressió escrita, tant les que
fan referència a les produccions escrites com al procés de composició, que
presenten els nois i noies de Cicle Superior d'EGB en el nostre context més
immediat, la ciutat de Girona. Entenem que aquest és un primer pas, un punt de
partida, perquè posteriorment puguem continuar treballant en el desenvolupament de
propostes teòrico-pràctiques que serveixin per fonamentar el procés d'ensenyament
i aprenentatge de l'expressió escrita.
En aquest sentit, ens agradaria que les línies de recerca que, avui, estan treballant en
l'aprofundiment de la complexitat del procés de l'expressió escrita i en els
plantejaments per a millorar l'ensenyar i l'aprendre a escriure, trobessin en aquest
treball alguns elements que els ajudessin a plantejar noves recerques i nous estudis
amb la voluntat expressa de millorar el desenvolupament de la competència escrita
de l'alumnat de les nostres escoles. Igualment, ens sentiríem satisfets que la lectura
d'aquesta tesi creés nous equips de recerca, formats per professionals implicats
directament i indirecta en l'ensenyament, que s'interessessin per avançar en la
comprensió global de l'expressió escrita i en l'establiment de propostes
d'ensenyament que realment tinguessin la oportunitat de convertir-se en realitat.
Amb aquest propòsit, doncs, hem estructurat el treball en tres païts:
En la primera o Marc Teòric, definim els elements teòrics que regeixen i basen la
recerca que duem a terme. Per a l'establiment d'aquest marc conceptual, presentem

primerament la concepció de llengua que, a finals del segle XX, fonamenta tant els
models lingüístics com les perspectives didàctiques. Revisem, en un segon
moment, diverses aportacions teòriques sobre el concepte d'expressió escrita i
formulem la nostra pròpia definició, la qual ens permet articular coherentment la
investigació realitzada. Abordem després l'aproximació conceptual al codi escrit,
ressaltant la noció moderna de text i de les propietats textuals, tasca que esdevé
decisiva per al plantejament de la que serà la primera fase de la recerca. En l'apartat
següent, ens endinsem en la comprensió teòrica dels procés de composició escrita,
la qual es configura com a punt de partida clau per al desplegament de la segona fase
de la recerca. I, per últim, analitzem el procés d'ensenyament/aprenentatge de
l'expressió escrita, amb la voluntat de presentar les principals perspectives i
propostes teòrico-didàctiques actuals, per acabar contrastar-les amb les pràctiques
escolars que avui es donen de forma habitual en l'ensenyament de l'expressió
escrita.
La segona part o La Recerca inclou tres capítols.
En el primer o Capítol ïl, oferim el plantejament general de la recerca, és a dir,
establim els objectius generals que ens proposem i presentem les dues fases amb
què l'estructurem.
En el Capítol III desenvolupem la que anomenem primera fase de la recerca, un
Estudi Descriptiu que, sota una perspectiva metodològica quantitativa, té la intenció
de conèixer el domini dels coneixements i habilitats del codi escrit d'un gran grup de
nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona* Es tracta d'una recerca en la qual,
d'acord amb l'explicitació dels seus objectius, es defineixen les seves
característiques metodològiques, el procés d'obtenció de la informació (elaboració i
aplicació dels instruments utilitzats), l'anàlisi i la discussió de les dades per mitjà de
tècniques estadístiques descriptives i diferencials, i l'establiment de les conclusions,
En el Capítol IV, exposem l'anomenat Estudi de Casos o segona fase de la recerca,
en el qual amb un grup de 12 nois i noies pretenem constatar si es presenten
diferències clares en l'ús de les estratègies pròpies del procés de composició entre
un grup de casos que, en la primera fase de la recerca, ha mostrat un baix domini en
els coneixements i habilitats del codi escrit i un altre grup de casos que, en canvi, ha
mostrat tenir un nivell elevat. Amb uns objectius formulats amb claredat, concretem
l'enfocament qualitatiu que estructura la investigació, elaborem i apliquem
acuradament els dos instruments emprats per a l'obtenció de les dades (l'observació
i l'entrevista), analitzem la informació per mitjà de tècniques d'anàlisi de contingut,

informem detalladament de informació obtinguda i acabem exposant els aspectes
més rellevants que es generen de la realització de tot aquest estudi.
En la tercera i última paït o Capítol V, primer sintetitzem les principals aportacions i
conclusions de cadascun dels quatre capítols anteriors, per finalitzar exposant les
implicacions més significatives que aquesta tesi permet establir de cares a la pràctica
de l'ensenyament/aprenentatge i la recerca educatives en l'àmbit de l'expressió
escrita.

MARC TEÒRIC

CAPITOL I: L'EXPRESSIÓ ESCRITA
1. Introducció

2. Conceptualització: Què entenem per expressió escrita?
2.1. El concepte d'expressió escrita
2.2. El codi escrit i el text
2.2.1.El text
2.2.2.Les propietats textuals
2.2.2.1. Adequació
2.2.2.2. Coherència
2.2.2.3. Cohesió

2.2.2.4. Correcció gramatical
2.2.2.5. Variació
2.2.3. Tipologia textual
2.3. El procés de composició escrita
2.3.1. Models del procés de composició escrita
2.3.1.1. Els models d'etapes

2.3.1.2. Els models cognitius
2.3.1.3. Composició escrita i l'elaboració del coneixement
2.3.2. La planificació
2.3.3. La textualització
2.3.4.La revisió
3. El procés d'ensenyament/aprenentatge i l'expressió escrita: de la teoria a la
pràctica
3.1. Perspectives en l'ensenyament de l'expressió escrita
3.2. Propostes d'ensenyament de l'expressió escrita
3.3. L'ensenyament de l'expressió escrita: la visió d'una realitat

1. INTRODUCCIÓ

L'aproximació teòrica a l'expressió escrita que pretenem realitzar en aquest Capítol
I, cal prèviament emmarcar-la en la concepció de llengua que, a finals del segle XX,
fonamenta tant els models teòrico-lingüístics com els plantejaments didàcticometodològics.
Per entendre la visió actual sobre la llengua, hem de remetre'ns als anys 60, una
dècada decisiva per a l'evolució de les diferents branques d'estudi de la lingüística.
Segons Bernárdez (1992: 15), poques disciplines han tingut un desenvolupament
tan espectacular durant el segle XX, i especialment durant els anys 60, i no
solament pel nombre d'escoles i especialistes, sinó també i sobretot per V explosió
de noves teories. Durant la primera meitat de segle la paraula que presideix, tant
teories i models lingüístics com també programes d'ensenyament, és gramàtica. Les
teories gramaticals hegemòniques sobretot l'estructuralistes1, s'interessen per
l'estudi de la llengua en ella mateixa, entesa com un sistema abstracte, els diferents
components de la qual (unitats i estructures lingüístiques) han de ser descrits i
específicament analitzats. Quan aquestes teories arriben a les escoles, a Espanya i a
Catalunya a la dècada dels 70 amb la promulgació de la "Ley General de
Educación", la finalitat de l'aprenentatge de la llengua és dominar l'estructura de la
llengua, és a dir, aprendre, analitzar i memoritzar un ampli ventall de continguts de
fonètica, ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic, per mitjà d'activitats gramaticals
com ara l'anàlisi sintàctica, els dictats, les transcripcions fonètiques, les conjuncions
verbals, etc.
Cap als anys 60, sorgeix amb força una nova teoria gramatical, la gramàtica
generativa i transformacional, exposada per Chomsky2 i ampliada i modificada per
ell mateix i pels seus seguidors. Aquesta teoria intenta superar els principals
defectes de les teories estructuralistes: base filosòfica de caràcter mecanicista i
conductista, separació entre els diferents nivells d'estudi lingüístic, el fet de treballar
solament amb l'oració donada a nivell superficial, etc. (Lomas, Osoro i Tusón:
1993: 25). Chomsky proposa una visió radicalment diferent de la llengua, es
1

Les teories estructuralistes (les escoles de Praga, la de Copenhage, la francesa, etc. ) apareixen a
començaments de segle i, indubtablement, malgrat avui ja hagin estat superades per noves teories,
en aquells moments van suposar el primer canvi qualitatiu d'aquest segle en relació a la manera
tradicional d'entendre la llengua en èpoques anteriors (gramàtica tradicional, comparativisme, etc.).
El màxim representant és F. Saussure.
2
Se sol considerar l'any 1957 com la data del naixement de la gramàtica generativa, data en la qual
N. Chomsky va publicar el seu llibre Syntactic Structures.
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planteja la necessitat de formalitzar la gramàtica i la concep com un sistema de regles
(sintaxi) que relacionen les representacions semàntiques amb les representacions
iòniques de la llengua. Una de les seves principals aportacions és el concepte de
competència lingüística del parlant, la qual, sota el principi que el llenguatge és una
capacitat innata en els sers humans, es defineix com la capacitat del parlant-oïdor per
reconèixer i produir un infinit nombre de frases a partir de la interiorització d'un
nombre finit de regles lingüístiques pròpies del sistema lingüístic de la seva llengua.
Juntament amb la competència introdueix també el terme actuació lingüística, és a
dir, les realitzacions lingüístiques que fa el parlant en una situació concreta. En
aquest plantejament, doncs, el nucli d'estudi, la unitat lingüística bàsica, és la frase,
i queden fora del seu objecte d'estudi d'altres processos lingüístics més extensos
com ara el discurs.
Ben aviat, ja a partir de la mateixa dècada del seixanta, des de diverses disciplines
lingüístiques comencen a plantejar-se nous interrogants en relació a la llengua3,
especialment derivats de la impossibilitat de les teories gramaticals d'analitzar de
fonna sistemàtica i rigurosa els diferents tipus de pràctiques discursives que utilitzen
habitualment les persones per comunicar-se.
"En esta revisión han tenido una influencia capital los interrogantes sobre diversos aspectos de uso
de las lenguas a los que la teoria gramatical_saussuriana i chomskiana^, no podia dar respuesta
adecuada: son los problemas del significado lingüístico, de los procesos psicológicos que llevan a la
producción y la comprensión de un mensaje, de la variación social y contextual de las producciones
lingüísticas, de la manera en que se organiza y funciona una conversación y de la función que en
ella cumplen las presuposiciones e implicaturas, del papel, en fin, de los elementos
paralingíiísticos y no verbales en los intercambios comunicativos" (Lx>mas, Oooro i Tusón, 1993:
13).

Comença, doncs, a aparèixer una nova noció que centrarà l'interès de diversos
àmbits de la lingüística: Vús, o també Incomunicado,
La reflexió sobre els usos lingüístics i comunicatius que ha desembocat en la nova
visió de la llengua que tenim als nostres dies, ha estat desenvolupada per diversitat

de disciplines: des de la filosolia analítica i la pragmàtica filosòfica a la
psicolingüístíca cognitiva, passant per la sociolingüística, l'etnografia de la
comunicació, la lingüística del text Í l'anàlisi del discurs.
La pragmàtica filosòfica, amb autors com Austin, Searle i Wíttgeinstein, estudien la
llengua en el seu context de producció, la llengua és el seu us i aquest és sempre
contextualitzat.
3

Seria injust no atribuir a les teories generativistes de N. Chomsky el fet de ser el punt d'arrancada
d'aquest canvi conceptual de llengua de què estem tractant.
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La sociolingüísica, amb els estudis de Weinreich, Haugen, Gumperz i Ferguson,
Bourdieu, etc., centra la seva atenció en la diversitat d'usos lingüístics dels parlants,
considerats membres d'una comunitat de parla. La totalitat dels recursos lingüístics
dels parlants constitueix el repertori verbal de la comunitat. També s'interessen pels
condicionants socio-econòmics que regulen l'accés a aquests usos lingüístics.
De l'etnografia de la comunicació en destaquem el concepte de competència
comunicativa4, entesa com la capacitat del parlant/oïdor/escriptor/lector d'usar el
llenguatge (coneixements i processos de caràcter lingüístic, sociolingüístic,
discursiu, etc.) apropiat a la situació i context de comunicació i al grau de
formalització requerit. Lògicament, aquest concepte té el seu origen en la noció de
competència lingüística de Chomsky, però va més enllà, en la mesura que es
circumscriu en el context social i cultural.
Per a lingüística del text, el llenguatge és sobretot el principal tnitjà de comunicació
humana (Bernárdez, 1982: 57). La lingüística del text considera que limitar-se a
l'estudi de la frase impossibilita la construcció d'una teoria lingüística adequada, ja
que els usuaris d'una llengua no solament són competents per entendre i produir
frases, sinó també per comprendre i produir discursos coherents. Per aquest motiu,
centra els seu interès en l'estudi de l'organització del llenguatge en unitats
lingüístiques superiors a l'oració, analitzant l'ús del llenguatge en el context de la
interacció social. Una de les aportacions essencials és la introducció del concepte de
text, de gran trascendencia per als plantejaments actualsjant teòrics com
pràcticsjnelaeionats amb la llengua i el seu ús. Segons Van Dijk (1980, citat per
Lomas, Osoro i Tusón, 1993:43), un del lingüistes del text més notables, un text és
una estructura superior a una simple seqüència d'oracions i ha de satisfer la condició
de coherència global. Un text, segons Bernárdez (1982), es pot definir a través de
tres idees fonamentals: a) té un caràcter comunicatiu: és una acció que es realitza
amb una finalitat comunicativa, b) té un caràcter pragmàtic: es produeix en una
situació concreta: context extralingüístic, propòsit, emissor, circumstàncies, etc., i
c) és estructurat: té una ordenació i organització internes i unes regles pròpies (de
gramàtica, coherència, puntuació, etc.) que garanteixen el significat del missatge i
l'èxit de la comunicació.
L'anàlisi del discurs és un altre corrent lingüístic de postulats no idèntics però sí
bastant coincidents amb la lingüística del text, Amb Brown i Yule com a principals
representants, l'anàlisi del discurs es planteja com l'anàlisi del llenguatge en el seu
4

Aquest concepte de competència comunicativa va sorgir en el treball de Gumperz i Hymes "The
Ethnography of Communication", publicat l'any 1964 a Américam Anthropologist, vol. 66.
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ús5. Més enllà de la descripció de l'oració, s'interessen pel context (cognitiu,
cultural i social), en la mesura que permet explicar les bases de la producció i
comprensió discursives. Per a aquests lingüistes, discurs es diferencia de text?: si el
text és l'estructura estrictament lingüística, el discurs és el text en el seu context.
Prenen també importància les nocions de cohesió, tret propi del text, i coherència,
característica fonamental que permet interpretar el discurs.
Des dels estudis de psicolingüística, sota una visió de caràcter cognitiu, l'interès per
l'adquisició, Fus i l'aprenentatge del llenguatge sobrepassa la consideració
exclusiva als factors biològicament innats, tal com havia estat característic durant els
anys 60 i sota la influència de les teories de Chomsky. Autors com Piaget o Inhelder
posen, doncs, l'accent en els processos cognitíus i funcionals implicats en
l'adquisició i el desenvolupament del llenguatge, ja que és amb la interacció amb el
medi físic que els nens i nenes que aprenen la llengua, alhora que construeixen la
seva intel·ligència.
Interessants i molt actuals són els pressupòsits psicolingüístics d'autors com
Vigotsky i Luria, que posen l'èmfasi en l'origen sociocultural dels processos
psicològics superiors, i, per tant, estableixen una estreta relació entre l'adquisició i
el desenvolupament d'una llengua i les situacions en què té lloc el seu ús
comunicatiu. Per aquestes visions sociocognitives, les interacions comunicatives o
verbals de la persona amb el seu entorn cultural són essencials per al
desenvolupament de les funcions psíquiques superiors, en definitiva per al
desenvolupament del coneixement humà.
Així doncs, en tots aquests enfocaments sobre la llengua (filosofies, pragmàtics,
sociolingüístics, discursius, textuals i psicolingüístics) apareix com a ek bàsic, que
articula totes les seves concepcions, la noció d'ús. La llengua es defineix a partir de
l'actuació lingüística i de les pràctiques comunicatives i s'entén com una acció o
activitat que, emmarcada en un context específic, es realitza amb una finalitat
concreta. En general, doncs, es pot parlar d'una nova visió fimcionalista i
comunicativa de la llengua, que impregna no solament els models i teories
lingüístiques que avui segueixen estudiant els fenòmens de la llengua i la
comunicació, sinó també els plantejaments sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de
la llengua. De fet, avui és difícil de concebre una proposta didàctíco-metodològica
5

A Catalunya, existeix un excellent treball de G. Rigau (1981): Gnunàtica del Discurs, que revisa
exhaustivament les bases de la teoria de l'anàlisi del discurs, tractant molts aspectes específics del
llenguatge (sintàctics, semàntics i pragmàtics) des de la perspectiva particular de llengua catalana,
6
De fet, discurs i text són dos conceptes molt propers i molt sovint solen ser usats indistintament.
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que no prengui com a marc de referència aquesta nova visió comunicativa de k
llengua. En aquest sentit, ens semblen il·lustratives i sintetitzadors les paraules de
Lomas, Osoro i Tusón (1993:14):
"Podríamos decir que, como corolario de estas posiciones, la finalidad principal de la enseñanza de
la lengua materna seria dotar al alumnado de loa recursos de expresión y comprensión y de reflexión
sobre los usos lingüísticos y comunicativos, que le permitan una utilización adecuada de los
diversos códigos lingüísticos y no lingüísticos disponibles en sitaciones y contextos variados, con
diferente grado de fonnalización o planificación en sus producciones orales y escritas"

Sota aquest marc general de la perspectiva actual sobre la llengua, ens centrem al
llarg d'aquest Capítol I, en l'aproximació conceptual a l'expressió escrita. En primer
lloc, presentem concretament què entenem nosaltres per expressió escrita, revisem
diverses postures teòriques al respecte i prenem un opció personal. Aquesta decisió
teòrica ens porta a concretar-nos en l'explicació de cadascuna de les dues grans
dimensions que creiem que formen part de l'expressió escrita: el codi escrít Í procés
de composició. Pel que fa al codi escrit, ens acostem a la seva conceptualització,
atorgant un èmfasi especial a la noció de text, així com a les seves propietats i a la
diversitat tipològica. I en relació a l'altra gran dimensió, el procés de composició
escrita, resseguim els diversos models teòrics que, al llarg d'aquests darrers anys,
ens expliquen la complexitat d'aquest procés, i exposem també més específicament
les aportacions de diversos estudis pel que fa a alguns dels subprocessos concrets
implicats en la globaütat de la composició: la planificació, la íextualització i la
revisió. Per acabar, centrem la nostra atenció en els principis essencials que
regeixen els plantejaments actuals de l'ensenyament de l'expressió escrita, per mitjà
de la presentació de diverses propostes, algunes d'abast més ampli i global i d'altres
més concret o específicament didàctic.
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2. CONCEPTUALITZACIÓ. QUÈ ENTENEM PER EXPRESSIÓ
ESCRITA?
2.1. El concepte d'expressió escrita

Com acabem d'introduir, la concepció de la llengua que tenim avui, a punt d'acabar
el segle XX, és ben diferent de la que s'ha tingut en èpoques anteriors. Hem passat,
especialment a partir dels anys 60 i amb les aportacions de diverses disciplines
lingüístiques d'una perspectiva tradicional que centrava l'atenció en el coneixement
de la llengua a una visió de la llengua que prioritza per damunt de tot el seu ús.
Hem superat, doncs, l'entendre la llengua com un sinònim de gramàtica, com un
conjunt tancat de continguts (fonètica, ortografia, lèxic, morfologia, sintaxi, etc.)
objecte ells mateixos d'anàlisi, memorització i aprenentatge, i hem optat per una
percepció i enfocament fimcionalista i comunicatiu de la llengua. Enfocament que,
des de perspectives pragmàtiques, sociolingüístiques, discursives i
psicolingüístiques, "centra la seva atenció en la descripció dels usos verbals i no
verbals de la comunicació, en els processos implicats en la comprensió i la
producció dels missatges i en els condicionantes socioculturals que regulen
l'expressió i la recepció dels discursos" (Lomas, Osoro, Tusón, 1993: 57).
En aquesta mateixa línia, podem afirmar que les diverses perspectives teòricoconceptuals que donen explicació de Y expressió escrita comparteixen
majoritàriament, tal com la lògica i el sentit comú ens podrien fer pensar, Y accent
en el fet comunicatiu i funcional que per a la llengua en general acabem de
presentar. Ho podem constatar per mitjà de diverses evidències:
1. De forma àmpliament consensuada, avui es considera que Y expressió escrita és
una forma de comunicació elaborada i complexa, en la qual hi intervenen diversitat
de processos cognitius, i que fa referència a la manera que té cada persona
d'organitzaries seves idees per a transmetre un missatge, en la majoria de casos a
d'altres persones, per mitjà de símbols gràfics. En aquest sentit, trobem opinions
del tipus:
"L'expressió escrita és una de les formes més elaborades de comunicació que reflecteix el
nivell personal de comprensió, el desenvolupament conceptual i la capacitat
d'abstracció. "(Mercer, 1991:123)
"L'expressió escrita fa referència a la comunicació d'idees a un altre per mitjà dels símbols
gràfics. Això implica tenir idees per comunicar, tenir llenguatge per expressar aquestes
idees, traduir el llenguatge oral en símbols escrits i ser capaç d'escriure aquets símbols ds
tal manera que l'altra persona pugui entendre les idees que es pretenien comunicar." (Kirk i
Chalfant, 1988: 226)
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És evident, doncs, que Vexpressió escrita apareix, d'una banda, impregnada en la
seva totalitat d'un caràcter fa funcionalitat clar ('comunicació d'idees", "escriure
símbols de manera que cada persona pugui entendre les idees que es pretenen
comunicar",...) i de l'altra, íníimamament lligada a l'adquisició i domini de diversos
processos cognitius de la persona: operacions bàsiques o mecàniques i operacions
intel·lectualment més complexes.
2. L'expressió escrita no és la simple traducció a un codi escrit dels elements de
l'expressió oral. És aquesta una segona evidència, no independent sinó
essencialment interrelacionada amb l'anterior, que avui sembla tenir el consens de la
majoria. L'expressió escrita i l'expressió oral són dos processos amb
característiques clarament diferents, tant pel que fa a la situació de comunicació com
als processos psicològics que hi intervenen (Rondal, 1991). No obstant, però,
l'assumpció d'aquestes divergències comunicatives i lingüístiques entre expressió
oral i escrita, es perfila avui la tendència de no presentar aquests dos àmbits, escrit i
oral, com a completament diferents especialment a l'hora de treballar i tractar la seva
dimensió estructural.
En realitat, són diverses les concepcions teòriques que, remarcant més un o altre
aspecte, corraboren argumentadament ambdues dimensions o evidències.
Destaquem les següents:
1. Ja hem vist en la introducció d'aquest treball que, d'entre les perspectives actuals
que donen explicació al tema de la llengua en general, i per tant també de l'expressió
escrita, trobem els diversos enfocaments psicolingüístics. Dins d'aquests, ens
centrem ara, per la seva actualitat, amb els de vessant cognitiu.
L'interès de la psicologia per l'escriptura parteix del fet de considerar l'escriure com
una conducta. La psicologia cognitiva és una disciplina que, en general, el que
pretén és estudiar el funcionament dels processos cognitius que intervenen en la
conducta humana.
Per tant, des de la psicologia cognitiva s'entén l'expressió escrita com una activitat
humana complexa configurada per la interrelació de multitud de processos
cognitius.
En aquesta línia, Francisco Cuetos Vega (1991: 19) es refereix a V escriptura
identificant-la amb el que ell anomena escriptura productiva o composició escrita i
definint-la com l'"activitat per mitjà de la qual expressem certes idees,
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coneixements, etc., a través de signes gràfics". La diferencia de Yescriptura
reproductiva, aquella que fa referència a quan copiem un text escrit, quan escrivim
al dictat, quan emplenen de forma automàtica un imprès, etc.
Aquesta distinció es justifica per la quantitat de processos cognitus que intervenen
en un tipus d'escriptura i en l'altre. Evidentment, en l'escriptura reproductiva el
nombre de transformacions és més petit i per tant el nombre de processos també.
Segons Cuetos (1991:19-20), en V escriptura productiva, aquella que mereix
especial atenció per part d'un enfocament cognitiu com el que ens presenta
l'esmentat autor, hi intervenen tres tipus de processos: els conceptuals, els
lingüístics i els motors.
Els conceptuals fan referència a \& planificació del missatge, de les idees i conceptes
que es transmetran. Idees que es troben representades originalment en el pensament
i que haurien pogut ser expressades a través de mitjans diferents a l'escrit: la
mímica, el dibuix, etc.
Pel que fa als processos linguistics, hem de distingir els sintàctics i els lèxics. Els
sintàctics tenen com objectiu la construcció de les estructures gramaticals que
permetran expressar el missatge, i els lèxics, emplenar aquesta carcassa sintàctica
amb les paraules adequades.
Per últim, els processos motors són aquells que es proposen transformar, per mitjà
de diferents moviments musculars, els signes lingüístics abstractes en signes
gràfics.
Cal dir que, segons Cuetos (1991: 20), la majoria dels autors d'aquesta tendència
coincideixen a acceptar els quatre processos assenyalats. Amb el que no hi ha
consens és amb la relació que mantenen entre ells. Alguns pensen que cada procés
és autònom, és a dir que cada un d'ells comença a funcionar quan acaba
l'immediatament anterior, etc., i d'altres creuen que existeix una clara interrelació
entre ells i que els processos es donen simultàniament i influint-se uns als altres.
També, des de la psicologia cognitiva, es tracta de les relacions entre la paría i
l'escriptura (expressió oral i expressió escrita), i es manifesta que entre una i altra
activitat existeixen clares diferències. Per exemple, Rubin (1980)7 creu que són
dues les diferencies bàsiques entre llenguatge oral i llenguatge escrit: aquelles que
fan referència al mitjà de comunicació i aquelles referents al missatge.

1

Cita feta per Cuetos (1991: 13)
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Ente les diferències que es refereixen al mitjà de comunicació trobem: a) h
modalitat, ja que per a facilitar les estructures sintàctiques, el llenguatge oral utilitza
la prosòdia i el llenguatge escrit la puntuació, b) h interacció, el llenguatge oral és
fonamentalment interactiu i l'escrit no, c) h implicació, en el llenguatge oral l'oient
està implicat en la comunicació, cosa que no passa en l'escrit, d) el context espacial i
temporal, presents en el llenguatge oral i no en l'escrit.
I entre les que fan referència al missatge, distingim: a) el tema, que en el llenguatge
oral és més informal, i b) l'estructura, ja que en el llenguatge oral s'utilitzen a
vegades construccions incompletes o fins i tot agramaticals, mentre que en el
llenguatge escrit trobem una estructura més organitzada i integrada, i c) la /unció,
donat que en la parla les funcions comunicatives tenen especialment més
importància.
2. Igualment dins de l'enfocament psicolingüístic, ens interessa ara ressaltar les
aportacions Vygotski, les quals posen l'accent en l'origen socioculniral dels
processos psicològics superiors i en el lligam entre aprenentatge, desenvolupament i
contextos de relació interpersonal.
Vygotsky va plantejar, al llarg del primer quart d'aquest segle, un nova manera
d'entendre el desenvolupament i l'adquisició del coneixement i del pensament, i
recentment ha estat actualitzat i aprofundit per l'enfocafnent socio-històrico-cultural,
un nou marc teòric per abordar la complexa relació entre desenvolupament í
educació.
Si, en aquesta revisió teòrica, ens referim específicament a Vigotski, és perquè
possiblement és un dels autors més citats en els treballs sobre llenguatge escrit8.
El primer que cal destacar de la visió de Vygotsky pel que fa al llenguatge escrit, és
el seu rebuig absolut a creure que per a l'adquisició del llenguatge escrit es passa
pel mateixos estadis que per al llenguatge oral9.
"El lenguaje escrito es una función lingüística separada, que difiere del lenguaje oral tanto en
estructura com en su forma de funcionamiento. Aun su desarrollo mínimo requiere un alto nivel da
abstracción. Es habla en pensamiento e imagen solamente, a la que le faltan las cualidades
musicales, expresivas y de entonación del lenguaje oral (Vygotski, 1977: 137).

8

Entre els textos de Vygotski més significatius pel que fa al llenguatge escrit, destaquem el capítol
6 del llibre Pensamiento y Lenguaje, editat en llengua castellana el 1977, essent la primera edició
en rus de 1934.
9
En aquest context vigotskià, el llenguatge escrit s'associa a Vexpressió escrita \ no a al
comprensió escrita a la qual se l'identifica específicament com a lectura.
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Encara que de forma explícita, Vygotski no presentí una definició de llenguatge
escrit, a partir de les seves nombroses explicacions i observacions entorn al tema,
se'n pot extreure una concepció forca clara. Així ho fa, de forma excel·lent,
Schneuwly en un article titulat "La concepción vygotskiana del lenguaje
escrito"(Schneuwly, 1992).
Aquest autor exposa que, en un primer moment, Vygotsky assenyala tres
peculiaritats que caracteritzen el llenguatge escrit:
a) Per aprendre a escriure cal fer un procés d'abstracció. En paraules de Vygotski:
Cuando aprende a escribir, el niño debe desembarazarse de los aspectos sensorios del habla y
reemplazar las palabras por imágenes de las mismas. El lenguaje meramente imaginado y que
requiere simbolización de la imagen sonora en los signos escritos (un segundo nivel ds
simbolización) naturalmente debe resultar para el niño más difícil que el hablado, así como el
álgebra es más difícil que la cualidad abstracta del lenguaje escrito es lo que constituye el obstáculo
principal, y no el desarrollo defectuoso de los pequeños músculos u otros impedimentos
mecánicos" (Vygotski, 1977: 137).

b) El llenguatge escrit es caracteritza per l'absència d'un interlocutor real. Aquest
fet fa que el llenguatge escrit sigui considerat com un discurs-monòleg amb un
interlocutor imaginari, o solament figurat.
c) Com a conseqüència directa de l'aspecte anterior, en el llenguate escrit adquireix
especial importància el factor motivació. En el llenguage oral no cal crear motivació,
ja que la mateixa situació dinàmica que es viu en un procés de diàleg va generant
una cadena de reaccions. "En la conversación cada frase es impulsada por un
motivo, ... , las motivaciones cambiantes de los interlocutores determinan en cada
momento el rumbo que tomará el lenguaje oral..."(Vygotski, idem: 136-137). En
canvi, en el llenguatge escrit les persones es veuen obligades a crear-se les seves
pròpies situacions, més ben dit a representar-se-les en el pensament. "Las
motivaciones para la escritura son más abstractas, más intelectualizadas, y estan más
distantes de las necesidades inmediatas... Esto requiere una separación de la
situación real" (Vygotski, idem: 138).
Dos serien, segons Vigotsky, els elements que resumirien allò essencial en les
diferències entre el llenguatge oral i l'escrit: a l'oral se'l caracteritza com a no
conscient i involuntari, i a r escrit com a cometent i voluntari. En la llengua escrita
es pot parlar d'una relació conscient tant pel que fa als processos psíquics
(representació de la situació, de la finalitat, de l'interlocutor, processos de
planificació) com respecte a les unitats lingüístiques.
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És a partir de les afirmacions anteriors que podem entendre el que Schneuwly
anomena el nucli de la concepció vygotskiana del llenguatge escrit: "lo que cambia
en el momento del paso del lenguaje oral al lenguaje escrito es la relación misma del
sujeto con su propio proceso de producción... El monólogo es una. función psíquica
superior que se construye por la transformación de una función que existía
previamente, por un mejor control del proceso psíquico, el diálogo" (Schneuwly,
1992:51).
De fet, es pot dir que per a Vygotski el llenguatge escrit constitueix una nova fimció
psíquica, en la mesura que constitueix un segon sistema de simbolització en relació
al llenguatge oral. Allò fonamental per a Vygotski és la modificació de la relació del
subjecte amb el seu propi llenguatge i amb la situació de producció, comptant com a
eixos amb les dimensions de voluntari i conscient tant per als processos psíquics
com per a les unitats lingüístiques resultants del procés.
Per últim, és important ressaltar el que alguns autors, com és el cas d1 Schneuwly
(1992), entenen com {'essència de la concepció de Vigotski pel que fa al llenguatge
escrit: el context social no es manté al marge dels processos psíquics que intervenen
en el llenguatge escrit, ben al contrari. Vigotsky, que defensa que les diferents
funcions psicològiques superiors tenen el seu origen en la interacció social10,
concep el llenguatge escrítjam funció psíquica superior_«0 solament com una
variable purament cognoscitiva sinó com un procés de construcció social És el
context social el que forma, conforma i converteix en possible i necessària la funció
psíquica que és el llenguatge escrit.
Segons Vigotsky, la llengua escrita és social, no solament en la mesura que els
factors socials i culturals11 afecten tant a l'escriptor (emissor) com al lector
(receptor), sinó que és també social per l'origen i les característiques12 .
Cal assenyalar, que arrel d'aquestes idees de Vygotski i d'altres autors com
Bakhtin, per al qual el discurs és sempre fruit de la integració de diverses veus o
perspectives ideològiques que el parlant o l'escriptor reflecteix amb el seu ús del
10

Plantejament que es correspon clarament a un enfocament històríco-cultural, terme emprat pel
mateix Vigotsky per a caracteritzar el seu enfocament psicològic.
11
Factors socials i culturals que podem concretar en; statuts social, rutines comunicatives,
coneixement del món, hàbits culturals, etc.
12
En aquest sentit són considerablement entenedores les paraules de Camps i Cassany (1995: 6) en
parlar de les tesis de Vigotsky en relació a la dimensió social del llenguatge escrit:
"Així, la llengua com a sistema de comunicació_ i patrimoni de la humanitat_ és el resultat
històric de les diverses comunicacions que ha viscut la societat (desenvolupament ./z/í^enèric).
Però, també, un nadó adquireix els usos del llenguatge a partir de la participació activa en les
situacions de comunicació en què es generen aquests usos (desenvolupament ontogenètic)".
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llenguatge i que el mateix llenguatge reflecteix perquè n'és el resultat, la concepció
social del llenguatge escrit va estenent, des de diversos punts de vista, el seu camp
d'estudi i de recerca (Camps, 1994a).
En aquesta línia són significatives les diferents propostes que fa Rubin (1988)
entorn aquesta consideració social del context de l'activitat de l'escriptura. De
forma resumida, aquestes són algunes de les seves idees:
1. Quan es parla à'adaptació de l'escriptura al context, especialment als
destinataris, cal entendre que no es tracta d'una adaptació resultat de la incidència
immediata sinó que prové de la representació que l'escriptor, a través de les seves
experiències en l'ús de la llengua, s'ha fet de l'esmentat context. De fet, són
múltiples els elements contextuáis que els escriptors competents tenen en compte:
necessitats dels lectors, les pròpies intencions, la imatge d'ells mateixos, etc.
2. La pròpia producció textual (el text escrit) és en ella mateixa creadora de
contextos. En dos sentits: a) el text en ell mateix crida a uns lectors determinats i no
a uns altres per mitjà de les pistes que dóna (coneixements que pressuposa, registre
que utilitza, etc.), i b) l'ús del llenguatge escrit crea estructures socials, entorns en
els quals allò escrit adquireix significat.
3. I, per últim,
coUectivamení.

el llenguatge escrit és social perquè sovint és elaborat

Per acabar aquesta breu revisió dels plantejaments teòrics actuals entorn al tema de
l'expressió escrita, creiem interessant apuntar les aportacions que fa Anna Camps
(1994a) al voltant de la conceptualització del tema del context dins de l'activitat de
l'escriptura.
Aquesta autora concep el context com "el conjunt de factors no estrictícament
lingüístics que incideixen en l'activitat discursiva, especialment els d'ordre social
"(idem: 18). Creu, a més a més, després de presentar com es pot veure el context
des d'un punt de vista essencialment cognitiu o bé des d'una perspectiva clarament
social, que cal integrar ambdues orientacions_cognitiva i socialjen una concepció
més àmplia del desenvolupament de la competència en la producció i la comprensió
del llenguatge escrit.
Entenent l'esmentat desenvolupament del llenguatge escrit com "un procés
d'inserció en una comunitat de parla, que comparteix uns usos socialment construïts
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del llenguatge escrit, un procés en el qual cada individu assimila informació a partir
de les activitats comunicatives en què es troba immers i aprèn a formular els seus
propis problemes retòrics a partir d'aquest coneixement social i de la inserció de les
seves tasques en la comunitat alfabetizada de què forma part" (Camps, 1994a: 21).
Aquest plantejament contextual el reprendrem quan ens referim a Yaprenenetatge de
V expressió escrita (apartat 3 d'aquest mateix capítol). Les seves propostes entorn al
procés d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita les valorarem com
altament interessants.
Bé, fins ara hem parlat de la conceptualització de l'expressió escrita des d'una
perspectiva general, ressaltant-ne els elements que avui es consideren més
definitoris i remarcables.
Ara, volem definir específicament què entenem nosaltres per expressió escrita,
sempre tenint en compte que participem plenament d'una visió funcionalista i
comunicativa de la llengua com a marc de referència fonamental. Plantejarem la
definició a diferents nivells:
1. Primer de tot, si situem l'expressió escrita dins de la llengua en general, en
concret dins de les quatre maneres que aquesta pot ser utilitzada per un usuari amb
finalitats comunicatives13, podem dir que Y expressió escrita és V habilitat lingüística
que utilitza el codi o canal lingüístic escrit, i que té un paper productiu o expressiu
en el procés de comunicació,
Es tracta, doncs, d'una habilitat lingüística que utilitza com a canal o codi lingüístic
les lletres impreses o manuscrítes (codi escrit), i que en funció del paper que juga en
el procés de comunicació pot qualificar-se de productiva o expressiva.

13

Cassany, Luna, Sanz (1993) parlen de les quatre habilitats lingüístiques que ha d© dominar
l'usuari d'una llengua per a poder-se comunicar amb eficàcia en totes les situacions possibles:
escoltar, parlar, llegir i escriure. També plantegen com poden classificar-se:
Segons el paper en ei procés de comunicació:
Receptiu (o comprensió)

Productiu (o expressió)

Oral

Escoltar

Parlar

Escrit

Llegir

Escriure

Segons el codi:

Esquema extret de Cassany, Luna i Sanz (1993: 88)
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Les característiques del canal o codi escrit i de les habilitats productives les podem
veure resumides en l'esquema de la taula 1 (Cassany, Luna i Sanz, 1993: 90-9193).
El llistat de característiques que apareixen en aquesta taula, cal llegir-les amb clau
d'expressió escrita. Això vol dir que quan ressseguim els trets del codi escrit ho
hem de fer des del punt de vista de l'emissor, de qui escriu, i no del receptor, que és
qui llegeix. I quan ens fixem en les característiques de les habilitats productives ho
hem de fer tenint present que el que ens interessa és V expressió o producció per
mitjà del canal escrit (escriure) i no per mitjà del canal oral .(parlar).
Taula 1: Característiques del codi escrit i de les habilitats productives u

Cswal escrit

i.

Canal visual
El receptor llegeix el text amnb els ulls.
El canal visual té una capacitat da
transmissió d'informació superior a
l'auditiu

2.

El receptor percep els diversos signes del
text simultàniament (tots alhora:
procés holistic). Aquest fet implica
difrents estratègies de comprensió per als
dos canals
Comunicació elaborada: l'emissor pot
coregir i refer el text ,sense deixar rastre.
EI lector pot escollit quan vol llegir i
com ho vol fer.
Comunicació diferida en el temps i en
l'espai.

3.

4.

Comunicado duradora. Les lletres es
graven en un suport estable i perduren.
L'escrit adquireix el valor social de ser
tesljmonjiregigtredjjgfetg.
Utilitza poc els codis no-verbals: la
disposició de l'espai, la textura del suport,
etc.
No hi ha interacció durant la
composició: l'escriptor no coneix la
reacció real del lector.
El context extralingüístic és menys
decisiu que en el canal oral. L'autor va
creant el context a mesura que escriu el
text.
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Domini limitat de la llengua.
L'ususari expressa exclusivament amb la
seva varietat dialectal i té un domini més
restringit dels registres, Utilitza només
algunes de les paraules que domina
receptivament.
L'usuari controla els missatges que
produeix: Iria les formes lingüístiques.

Depenen deies receptives pel que fa a
l'aprenentatge. Només es pot dir o escriure
allò que s'ha comprès abans.
Les microliabilitats de l'expressió
també tenen afinitats: anàlisi de la
comunicació,
recerca
d'informacó,
planificació del text, selecció lingüística,
^

El contingut d'aquesta taula és extret de Cassany, Luna i Sanz (1993: 90-91-93), la disposició
formal de la taula és una adaptació feta per l'autora de la tesi.
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Cal també tenir en compte que normalment les diverses habilitats lingüístiques no
funcionen aïlladament sinó integrades entre si, és a dir, relacionades unes amb les
altres en modalitats o formes diferents. Així, escoltar i llegir, i parlar i escriure es
barregen de manera gairebé inevitable: per exemple, en una conversa tant escoltem
com parlem, com tornem a escoltar o a tallar la intervenció de l'altre, quan escrivim
és lògic que anem llegint el que anem escrivint o consultant d'altres textos que
parlen del que estem escrivint, etc. Aquest és un fet que té una importància decisiva
en tractar-ne la seva didàctica, ja que seria absurd treballar cada una de les habilitats
per separat, cal potenciar el seu desenvolupament de forma equilibrada.
2. En segon lloc, volem centrar-nos en els processos implicats en l'habilitat de
V expressió escrita. Creiem que una manera entenedora de comprendre'ls és
distingir-los en dos grans grups (Cassany, 1987): a) aquells processos més bàsics i
mecànics que fan referència a la producció física del text: reconeixement i utilització
dels signes gàrfics, fer la caüigrafia clara, segmentació correcta de paraules i
frases, etc., i b) aquells que fan referència a operadora intellectuals més complexes
tais com la reflexió, la memòria i la creativitat: conscienciació de la situació
comunicativa concreta (tema, audiència, intenció) per així seleccionar la informació
adequada per al missatge a escriure, planificar l'organització d'aquesta informació a
través d'una estructura clara i comprensible, identificar el lèxic apropiat al context de
comunicació, revisar i controlar el procés a mesura que es va escrivint, etc.
A aquest segon grup d'operacions cognitives més complexes, molts d'autors
(Cassany, 1987; Gimeno i altres, 1984, etc.) coincideixen a anomenar-les funcions
psíquiques superiors, recollint la denominació i els pressupòsits bàsics que hem
vist_en aquest mateix apartat _que Vygotsky proposava ja fa molts anys enrera.
No ens voldríem oblidar del plantejament que hem presentat en les primers pàgines
d'aquest capítol i que es referia a l'enfocament psicolingüístic que, des de la
psicologia cognitiva, caracteritzava l'expressió escrita. Vèiem com per a Cuetos
(1991) en l'escriptura hi intervenien quatre tipus de processos: els conceptuals, els
lingüístics (sintàctics ï lèxics) i els motors.
També J. N. Garcia (1995), en el seu manual sobre dificultats d'aprenentatge, quan
parla específicament de les dificultats d'aprenentge de l'escriptura i del processos
cognitius implicats en l'esmentada activitat lingüística, fa referència als mateixos
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quatre processos que proposa Cuetos (1991)_ ell els anomena indistintament
processos o mòduls_.
Intentar establir paral·lelismes i discrepàncies entre el primer plantejament (dos
grans blocs de processos: els mecànics i els més complexos) i el segon (quatre
processos: conceptuals, lingüísitics_sintàctics i lèxics_ i motors) és un treball
interessant. De totes maneres, per conseguir una anàlisi rigurosa i aprofundida
caldria un estudi llarg en el temps i en dedicació.
El que sí que queda clar és que, malgrat que la classificació i la manera d'anomenar
a les diferents modalitats de processos sigui diferent, en ambdós casos es contempla
pràcticament el mateix ampli ventall d'operacions cognitives implicades en l'habilitat
de l'escriptura. Podem exemplificar-ho establint els paral·lelismes més evidents, ho
farem partint del segon plantejament de Cuetos i Garcia: els processos motors que
transformen els signes lingüístics abstractes en signes gràfics, a través de diferents
moviments musculars, quedarien inclosos dins del grup que el primer plantejament
anomena processos bàsics o mecànics; els processos lingüístics _sintàctics i
lèxics_se situarien en un primer nivell (segmentació de les paraules, aplicació de les
regles gramaticals,...) dins dels processos bàsics o senzills, i en un segon nivell
(estructura gramatical del text, selecció del lèxic adequat a la situació comunicativa,
...) dins dels considerats processos cognitius complexos; per últim, la categoria que
presenta menys confusió és la dels processos conceptuals o de planificació del
missatge, els quals quedarien clarament inclosos dins dels processos cognitius
complexos, és a dir i tal com hem dit unes ratlles abans, dins de les anomenades
funcions psíquiques superiors. Som conscients que queda pendent una anàlisi més
detallada, entenem però que aquesta no és una tasca imprescindible en el nostre
estudi, tot i que assumim que ens deixa una possible porta oberta per a futurs
treballs.
Nosaltres hem decidit seguir, a partir d'ara, amb la proposta del primer plantejament
(Cassany, 1987: 10-11) que presenta dos grups de processos: els bàsics o
mecànics i els més complexos o funcions psíquiques superiors.
La raó és senzilla:
A l'hora de plantejar la primera fase de la nostra recerca, prenem com a marc de
referència diferents aportacions teòrico-metodològiques de diversos textos i
materials de Cassany, Luna i Sanz (1993), Cassany (1987). Per tant, sembla lògic
que marc teòric i recerca comparteixen les opcions conceptuals de fons, d'altra
manera seria impossible mantenir una veritable línia de continuïtat i de congruència
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entre una i altra part de l'estudi, solament així podem parlar d'un treball amb un teló
de fons autènticament significatiu.
3. En tercer lloc, creiem interessant introduir una distinció clàssica dins dels estudis
de lingüística teòrica i que va formular Noam Chomsky a mitjans d'aquest segle:
l'oposició entre competència ..coneixement implícit de la llengua., i actuació _.ús que
se'n fa en cada situació concreta_.
Aplicant aquesta diferenciació a l'expressió escrita, Krashen (1984)15 manifesta el
següent: la competència és el codi escrit, és a dir el conjunt de coneixements de la
gramàtica i de la llengua que tenen els autors en la memòria, i l'actuació és la
composició del text, és a dir el conjunt d'estratègies comunicatives que utilitzen els
autors per a produir un escrit. Dit d'altra manera, la competència és el saber i
V actuació el saber fer.
En aquest sentit, podem afirmar que V expressió escrita suposa evidentment el
domini d'ambdues dimensions (la competència i l'actuació). Per a poder comunicar
adequadament determinades idees per escrit, aquell qui escriu ha de tenir
coneixement suficient del codi escrit_ saber_, així com emprar les estratègies de
composició de manera conectaj?a&er/<?r_.
Què entenem per codi escrit i quan es pot dir que s'ha adquirit satisfactòriament ho
desenrotllarem més àmpliament en el següent apartat 2,2. La concepció de procés
de composició i quines són les condicions per a poder afirmar que s'ha seguit un
bon procés ho especificarem en el 2,3.
4. En quart i darrer lloc, volem fer referència a la terminologia Í conceptualització
que sobre l'expressió escrita és emprada de forma més comuna pels autors nordamericans (Alley, G. i Deshler, D., 1979; Reid, D.Kim, 1988; Kirk, S.A. i
Chalfant, J.C., 1988; Wallace, G. i McLoughlin, J.A., 1988; Lerner, J.,1989;
Mercer, C.D. 1991). Justifiquem aquesta intenció pel fet que, per al camp d'estudi
de les dificultats d'aprenentatge > són els autors d'aquest país els que ens
proporcionen més gruix i intensitat d'informació. Per tant, en la mesura que
aquestes estudiosos tracten les dificultats d'aprenentatge específiques en
l'escriptura, presenten el seu marc teòrico-conceptual i proposen una terminologia

15

Autor citat per Cassany (1987:11)
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majoritàriament compartida en d sea context geogràfic i en diversos aspectes
diferenciada de l'emprada aquí a Catalunya i a l'estat espanyol.
A grans trets, podem dir que tots els autors nord-americans acabats de mencionar
participen d'un enfocament psicolingüístic en la mesura que entenen el llenguatge
en general com una conducta/activitat de la persona en la qual hi intervenen
diversitat de processos psicològico-cognitius de més o menys complexitat. A més a
més, tots ells comparteixen també el fet d'abordar el llenguatge des d'una
perspectiva centrada en el seu ús i en el seu paper íntimament i essencialment
vinculat amb la comunicació. Les diferències entre uns i altres es troben
principalment en la diversitat d'enfocaments possibles dins d'una mateixa
perspectiva psicològica com és la cognitiva.
Tots ells enfoquen el llenguatge escrit emmarcant-lo dins l'estudi, anàlisi,
intervenció i avaluació de les dificultats d'aprenentage que es poden identificar en
aquesta activitat lingüística complexa que és escriure. Amb tot, ens proposen en la
majoria de casos quines són les seves concepcions claus i bàsiques entorn al tema
del llenguatge escrit.
Quina és, doncs, la terminologia que utilitzen i el significat que li donen ?
En general, per a referir-se a l'expressió escrita utilitzen el terme "written language":
Malgrat que la traducció literal d'aquesta expressió sigui "llenguatge escrit", aquests
autors l'utilitzen per identificar solament al llenguatge escrit des d'un punt de vista
expressiu/productiu. Per a la lectura, que també es pot considerar llenguatge
escrit_en aquest cas, comprensiu/receptiu_ hi reserven específicament l'ús del mot
"reading".
Solament en el text de Reid, D. Kim (1988), en comptes de "written language"
apareix l'expressió "written communication" (comunicació escrita). Possiblement
perquè en el seu llibre16 es ressalta especialment el caràcter comunicatiu del fet
lingüístic, en ser el seu un enfocament rigurós i ortodox amb les tesis de la
psicologia cognitiva.
Igualment, tots ells també coincideixen a entendre i analitzar el "written language"
des tres grans àrees, a cadascuna de les quals hi dediquen les seves reflexions,
16

El llibre al qual ens referim porta per títol Teaching (he Learning Disabled, A Cognitive
Developmental Approach (Reid, D. Kim, 1988).
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propostes d'intervenció i avaluació, etc. Aquestes tres àrees són: "handwriting",
"spelling" i "written expression". De forma literal les podríem traduir com a
escriptura, deletreig i expressió escrita.
Quin significat reben, però, cada una d'aquestes tres àrees!
1. "Handwriting" o escriptura fa referència a l'escriptura com a resultat gràficoviso-nwtor, Inclouria totes aquelles habilitats relacionades directament amb
factors psicomotrius: posició i moviments corporals, moviments gràfics, domini
de la lateralitat, i d'altres factors com ritme cal.ligràfic, desenvolupament dels
sentits de direcció i proporció, etc.
2. L'"Spelling" o deletreig és la formació de les paraules per mitjà de la disposició
tradicional de les lletres. Es pot dir que, de fet, el que pressuposa l'activitat de
deletreig és discriminar, recuperar i reproduir adequadament la seqüenciació de
lletres. Aquesta habilitat és un focus d'atenció important en països de llengua
anglesa, ja que el seu alfabet consta de 26 lletres i, en canvi, existeixen més de
40 fonemes, la qual cosa fa evident que no existeix correspondència exacta entre
els sons que es pronuncien i les grafies que s'han d'escriure. Per això, no es
tracta d'una tasca fàcil i sovint genera dificultats considerables en determinats
alumnes. En la llengua castellana, on sí es dóna correspondència so-grafia,
aquesta activitat perd la categoria d'entitat i, per tant, deixa de ser centre d'atenció
significatiu. En canvi, en la llengua catalana, ens tornem a trobar amb què les
fonemes no s'identifiquen sempre i únicament amb la mateixa grafia; en
conseqüència, encara que no sigui donant-li aquesta mateixa denominació
(deletreig), cal reconsiderar la importància d'aquesta habilitat específica en la
llengua escrita catalana i no cal desestimar, doncs, aspectes lingüístics com són la
fonètica í l'ortografia.
3. La "Written expression" o expressió escrita és la tercera gran àrea. És
considerada per a tots els autors nord-americans esmentats com la forma més
elaborada de comunicació, el procés que cada persona segueix per organitzar les
seves idees per a transmetre un missatge. Evidentment, en una activitat
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d'aquestes característiques els processos cognitius que hi intervenen són de
caràcter més complex, tais com la reflexió, la memòria i la creativitat17.
Una de les idees claus que aquests estudiosos manifesten sobre aquestes tres àrees,
és que en el desenvolupament de l'expressió escrita ("written expression") hi
intervenen, gairebé com a pre-requisit, d'altres habilitats lingüístiques: llenguatge
oral, lectura, deletreig, escriptura legible, coneixement i ús de regles gramaticals,
etc.
L'objectiu i centre d'atenció creuen que ha de ser el procés que se segueix per a
comunicar idees per mitjà de símbols gràfics, és dir el procés de composició escrita
("wriíen expression"); ara bé, per a poder adquirir-lo de manera adequada, és sens
dubte necessari treballar l'expressió i la comprensió orals, la lectura, l'escriptura í el
deletreig.
Després del que acabem d'explicar, és evident que la utilització que fem, en el
nostre estudi, del terme expressió escrita no es correspon amb el que seria la seva
traducció literal a l'anglès "written expression". En realitat, creiem que no és massa
agosarat establir un paralklisme, sinó total, sí força majoritari, entre la "written
expression" dels textos nord-americans i el concepte de procés de composició
escrita que més comunament és emprat en el nostre context geogràfic. Per tant, quan
nosaltres fera referència a expressió escrita pensem, d'una banda, arnb el procés de
composició _ aquell saber fer que comentàvem unes línies enrera_ i de l'altra,
contemplem també la dimensió referida al coneixement de la gramàtica i la llengua,
és a dir el codi escrit, el saber.

Finalment, com a conclusió sobre el què entenem nosaltres per expressió escrita,
apuntem el següent:
L'expressió escrita és un procés psicològic complex, en el qual hi intervenen
operacions cognitives de naturalesa diversa, i que implica l'ús de coneixements i
d'habilitats variats. Coneixements i habilitats que tenen com a finalitat h
comunicació d'idees per mitjà de símbols gràfics i que, d'una banda fan referència a
17

Poden ser il·lustratives les dues definicions que d'expressió escrita presentem en la pàgina 15.
Ambdues es corresponen a autors nord-americans dels que estem citant (Mercer; Kirk i Chalfant) i
alie
terminnlntíift "written exnrexsinn".
que es refftrp.ixp.n
refereixen a» la terminologia
expression".
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la gramàtica i a la llengua que s'utilitza en els textos escrits (codi escrit) i, de l'altra,
ales estratègies comunicativo-lingüístiques que s'empren per a produir-los (procés
de composició escrita).

2.2. El codi escrit i el text
Assumint plenament la definició d'expressió escrita que acabem d'apuntar, d'entre
els coneixements i les habilitats implicats en aquest procés, distingim amb claredat
aquells que fan referència al codi escrit, el saber, i aquells relacionats directament
amb el procés de composició, el salwr fer.
Ens centre, ara, en aquest apartat, en el codi escrit: el seu significat i els trets que el
defineixen. I derivat directament d'aquesta dimensió lingüística, entrarem també en
el concepte de text: definició, característiques i propietats textuals.
El codi escrit, pot considerar-se com el conjunt de coneixements abstractes sobre la
llengua escrita que tenim emmagatzemats en la memòria.
Segons Cassany (1987), no som plenament conscients de la presència d'aquests
coneixements i els aprenem per mitjà de diferents vies: la lectura, la memorititoció
de textos escrits, l'estudi de les regles gramaticals, etc. Són, a més a més, aquests
coneixements els que fem servir, juntament amb l'ús de determinades estratègies,
per a processar els textos escrits (procés de producció de textos).
En aquest sentit, creiem interessant l'aportació d'Helena Calsamiglia (1994: 70)
quan, en parlar del vessant centrat en la producció de textos, introdueix, per
identificar al que fins ara hem anomenat saber o codi escrit, el concepte saber què
dir. Aquesta autora manifesta que:
"Tant les lectures de textos com l'estil del discurs oral que envolta l'accés al coneixement
conformen i determinen la capacitat de redactar uns textos en els quals la finalitat és donar compte
de la informació sobre una parcel·la del saber.
De fet, es posen en joc dos aspectes: d'una banda el d'haver entès la informació, en un procés de
captació que involucra el seu saber previ amb el saber nou que han d'incorporar; comporta saber què
dir. I de l'altra, el de ser competents en organitzar el que volen dir en una unitat comunicativa
escrita; això comporta un saber fer."

Creiem important aquesta apreciació de Calsamiglia perquè ens clarifica més
específicament que cal entendre el saber no com un conjunt estàtic de coneixements i
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habilitáis sinó que es tracta d'un procés dinàmic en el qual, per a saber què dir, cal
la intervenció interactiva del saber previ i el saber nou.

2.2.1. EI text
Abans de prendre força el ja mencionat nou enfocament funcional i comunicatiu de
la llengua, s'identifica, pensem nosaltres que confosament, el codi escrit únicament
amb els coneixements relacionats amb la gramàtica, essencialment amb l'ortografia i
amb algunes regles morfosintàctiques.
Amb els nous plantejaments teòrico-lingüístics, i sobretot gràcies a les aportacions
de la lingüística textual i de l'anàlisi del discurs18, la concepció entorn al codi escrit
canvia significativament. Avui, doncs, quan es parla de codi escrit, no solament
s'entén com el coneixement de les regles gramaticals (fonètiques, ortogràfiques,
morfosiníàctiques i lèxiques), sinó que també inclou una altra gran dimensió:
aquells coneixements relacionats directament amb la construcció de textos escrits.
Com veiem , apareix una nova accepció, tant lingüística com didàctica, del terme
text, diferent a la que tradicionalment identificava text amb una mostra escrita
(conte, poema, fragment narratiu, assaig, etc.) de bona literatura. La coneguda
activitat de "comentari de text", tan estesa en les classes de llengua i literatura dels
instituts i en les proves d'accés a la universitat, exemplifica aquesta manera
tradicional d'entendre el text, que encara que avui puguem considerar-la teòricament
superada, en la pràctica és encara utilitzada de forma força habitual.
La concepció moderna de text, nodrida especialment dels estudis de la lingüística
textual i de la gramàtica del discurs, entén que quan parlem, escoltem, llegim i
escrivim estem construint textos, i que per fer-ho no n'hi ha prou amb l'ortografia i
les regles morfosintàctiques, cal saber discriminar informacions rellevants i no
rellevants, adequades o no a la situació comunicativa, estructurar-les en un ordre
lògic, construir paràgrafs, escollir els mots idonis, connectar frases, etc19.
En general, avui es pot considerar que un "text és qualsevol manifestació verbal que
es produeixi en una comunicació" (Cassany, Luna i Sanz, 1993:306). Tant és un
18

Vegeu la Introducció d'aquest Capítol I
" Aquests i d'altres aspectes apareixeran sistematitzats i argumentadament agrupats en parlar de les
propietats textuals unes pàgines més endavant.
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text, doncs, un conte escrit per un jove, les notícies del diari que llegim, la
conferència d'un il·lustre científic, les converses i els diàlegs entre companys al
carrer o a l'escola, els cartells publicitaris, etc.
El text és una unitat lingüística amb entitat pròpia, No es tracta d'una suma de frases
que contenen cadascuna d'elles i per separat uns nuclis d'informació. Els primers
estudiosos de la gramàtica textual com Van Dijk i Kintsch van suposar el text com
una unitat superior a la frase i, per tant, susceptible de ser explicat i descrit per
l'expansió de les regles de formació i transformació de les frases. Aviat, però, es va
comprendre que la significació textual no té el seu origen en la suma del significats
oracionals, i que la seva no és una unitat gramatical sinó semàntico-pragmàtica
En aquest sentit, reconeixem com a molt interesant l'estudi de Bernárdez, E.
(1982), en el seu llibre Introducción a la Lingüística del Texto, en el qual l'autor
pretén presentar els aspectes principals que afecten a la lingüística del text actual
així com algunes de les seves teories més destacades. Aquest autor dedica tot un
capítol a analitzar el concepte de text, i personalment adopta la següent definició 20:
"Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana,
que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así
como por su coherència profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante da
crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel
textual y las del sistema de la lengua" (Bernárdez, E,, 1982: 85)

Seguint en aquesta línia, ens semblen molt aclaridors els tres factors fonamentals
que Bernárdez (idem: 85), després d'exposar les propostes de diversos autors
entorn la definició de text, estableix de cares a poder realitzar una comprensió
veritable del concepte de text. Els tres factors són els següents:
1. El text té un caràcter comunicatiu: és una activitat que es realitza amb una finalitat
comunicativa. "(...) Es fundamental en el texto la intención comunicativa del
hablante. Es decir, el texto lo es precisamente porque el hablante quiere que lo sea;
de manera que, desde este punto de vista, texto podrá ser una sola oración o una
sucesión de oraciones, pues la base fundamental de su carácter textual se encuentra,
no en su forma sintáctica superficial, sino en la intención comunicativa del hablante"
(Bernárdez, E., 1982: 83).

20

Bemádez considera que, mes que una definició més o meys definitiva, el que ell proposa és un
conjunt de característiques de text que permetin treballar amb aquest terme.
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2. El text té un caràcter pragmàtic: es produeix en una situació concreta (context
extralingüísíic/no verbal, propòsit de l'emissor, circumstàncies de l'entorn i del
propi procés comunicatiu...) i no té sentit fora d'aquest context.
3. El text té un caràcter estructurat, és fruit de l'existència de regles pròpies del
nivell textual. El text té una organització interna determinada arrel de l'ús de les
regles de gramàtica, de coherència, de cohesió, que són les que garanteixen la
significació del missatge.
Abans d'entrar en l'explicació de les anomenades propietats textuals, volem fer un
aclariment al voltant de l'ús actual del terme discurs :
Malgrat que a nivell colloquial s'identifica discurs amb una exposició oral més o
menys formal, en un nivell més tècnic, discurs és entès, de forma no totalment però
sí majoritàriament consensuada, com a sinònim de text.
Es tracta d'un terme, el discurs, d'ús generalizat en alguns corrents lingüístics,
preferentment d'àmbit francés i anglosaxó. La tercera accepció de discurs que es
troba en el diccionari lingüístic de Dubois i d'al. (1973)21 així ens ho iüustra:
"3. En su acepción lingüística moderna, el término de discurso designa a todo un enunciado
superior a la oración, considerada desde el punto de vista de las reglas de encadenamiento de las
series de oraciones. La perspectiva del análisis del discurso se opone, por tanto, a toda óptica cptó
tiende a considerar la oración como la unidad lingüística terminal."

El mateix Bernárdez (1982: 86-87) manifesta que es clara la coincidència d'aquesta
concepció de discurs amb la manera actual d'entendre el text; tot i que aclareix que
el fet que en aquesta definició de discurs no hi sigui considerada la dimensió
comunicativa, d'altra banda tant pròpia del text, és una característica del moment en
què apareix l'esmentada definició (primera etapa dels estudis de lingüística textual) i
també d'algunes de les tendències actuals, com per exemple la francesa.

21

Cita de Bernárdez, E. (1982: 86)
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2.2.2. Les propietats textuals
Doncs bé, en funció de la concepció de text que acabem de presentar, és evident
que per a poder considerar qualsevol manifestació verbal, sigui oral o escrita, com
un text cal que aquesta compleixi determinats requisits. A aquests requisits se'ls
anomena propietats textuals o propietats del text. Cadascuna d'aquestes propietats
es corresponen a un nivell d'anàlisi lingüística o pragmàtica del text i, en
generadles propietats textuals són el conjunt de regles que ha de complir un text
perquè sigui correcte i adequat a una situació de comunicació determinada"
(Cassany, Luna i Sanz, 1991:13).
Presentarem ara quines són aquestes propietats, quin camp ocupen i quines són les
seves característiques principals, centrant-nos específicament en el text escrit.
No tots els estudiosos del tema coincideixen exactament a l'hora de determinar
quantes són i quin nom reben aquestes propietats, malgrat que sí podem dir que
existeix consens en el conjunt de requisits que en general engloben les esmentades
propietats del text.
Nosaltres hem partit d'estudis específics de les propietats del text sorgits del nostre
context més pròxim, i n'hem seleccionat tres propostes, concretament les que
trobem en la taula 2.
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Taula 2: Propietats textuals (referides específicament al text escrit)
CASSANY, I),
(!987j 23-26)

CASSANY; LIMA í
SANZ
303-324)

MUKTMA, P.
(1994: 41-42)

1. Adequació

1. Adequació

1. Adequació

Propietat que determina la varietat
(dialectal/estàndard) i cl
registre(general/específíc,
formal/infórmamete.) que cal usar.

Coneixement i domini de la
diversitat lingüística: varietat
registre.

a)Ús do lu varietat i del regitttre
lingüística adequats u la situació
comunicativa.
b)Presentació del text i disposició
ei i et full do la informació.

2. Coherència

2. Coherència

2. Coherència

Propietat que selecciona la
informació (rellevant/no
rellevant) i que l'organitza en una
determinada estructura
comunicativa.

Domini del processament de la
informació: quina és la informació
pertinent que s'ha de comunicar i
com s'ha de fer (en quin ordre,
quina estructura, etc.)

Selecció
de la
informació
(rellevant, no repetitiva, no
contradictòria...) i organtizació de
lainformació
(ordre, estnictu-

3. Cohesió

3. Cohesió

3. Cohesió

Propietat que connecta les
diverses frases d'un text entre elles
per mitjà de formes de cohesió:
anàfores o repeticions, relacions
semàntiques entre paraules,
enllaços o connectors, etc.

Domini dels mecanismes de
caràcter lingüístic o paralingüístic
que serveixen per relacionar les
frase d'un text entre si.

Les idees en un text estan, des del
punt de vista sintàctic i lèxic,
expressades de manera clara. Ús
del mecanismes de cohesió:
marcadors textuals o connectors
d'idees, de frases o de parts del

4. Correcció gramatical

4. Gramàtica o Correcció

4. Correcció

Coneixements gramaticals
d'ortografia, morfosintaxi i lèxic.

Coneixements gramaticals:
ortografia, morfosintaxi i lèxic.

Domini del sistema genuí de la
llengua: ortografia, morfosintaxi
i lèxic

Disposició del text en
l'espai del paper

5. Presentació

Factor a tenir en compte,
especialment en l'expressió
escrita, però no es considera com
una propietat.

Disposició de les diferents parts
del text en el full
Correlació entre espai en blanc i
text
Polidesa del text
Cal·ligrafia

6. Estilística o Capacitat i
recursos
Capacitat cxprcsniva en general
d'un text: riquesa i variació
lingüística, qualitat i precisió
lèxica, etc.

5. Variació
(¡nui il'úíi del recureos lingüístics:
riquuüa, variació i precisió
sintàctiques i lèxiques, etc.

Com podem veure en aquesta taula, tant pel que fa al nombre i nom de les propietats
com a la seva caracterització, les semblances entre les tres propostes són superiors a
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les diferències. De totes maneres, ens sembla convenient contrastar més en detall els
tres plantejaments. AM:
1. En relació a la propietat Adequació, ens trobem amb:
a) Coincidència en la denominació en els tres casos
b) Coincidència en la significació de la propietat en la primera i la segona proposta
c) En la proposta de P. Murtra, la tercera, la propietat adequació inclou, a més a
més de Vús adequat de la varietat i el registre lingüísticsjal com era considerada
únicament en les dues propostes anteriors_, la presentació del text i disposició
en el rull de la informació. Aquesta segona dimensió, la presentació, és
considerada en el primer plantejament (Cassany, 1987) com un factor a tenir en
compte en el text escrit, però no una propietat. En la segona proposta (Cassany,
Luna i Sanz, 1993) es reserva una propietat específica, la cinquena concretament,
la qual sota el nom de Presentació agrupa aspectes tais com la disposició de les
parts del text en el full, polidesa, cal·ligrafia, etc.
2. Pel qua fa a la segona i tercera propietats, Coherència \ Cohesió, comprovem
globalment una coincidència tant en la denominació com en la seva
caracterització.
3. Quant a la propietat número 4, observem que:
a) Els coneixements que inclou són compartits de forma clara en les tres propostes.
b) La denominació que rep conté variacions, encara que poc significatives: el mot
Correcció apareix en els tres casos, i en els dos primers és matisat i
complementat per l'adjectiu Gramatical
i el substantiu Gramàtica
respectivament.
4. En relació a la propietat número 5 de la segona proposta, la Presentació, veiem
que:
a) En la primera proposta no apareix com a tal propietat, encara que sí com a factor
a tenir en compte, sobretot quan es tracta de textos escrits.
b) En la tercera proposta, ja hem comentat que aquest conjunt d'aspectes relacionats
amb la presentació de la informació en el full quedaven inclosos en la primera
propietat, VAdequació.
5. Per últim, pel que fa a la darrera propietat, sisena per a la segona proposta
(Estilística) i cinquena per a al tercera (Variació), comprovem el següent:
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a) No apareix identificada en la primera proposta
b) La significació de la propietat en ambdós casos és pràcticament la mateixa
c) El nom que rep la propietat és diferent: Estilística bé Capacitat i Recursos, en un
cas, i Variació, en l'altre.
Un cop repassades les principals semblances í diferències entre els tres
plantejaments, presentem tot seguit quina ha estat la nostra opció:
1. Per raons d'actualitat, hem partit fonamentalment de la segona i tercera
propostes,
2. A partir d'aquí, ens ha semblat més idoni, de cares a la recerca, incloure els
aspectes relacionats amb la presentació de la informació en la propietat
Adequació, De fet, es tracta d'una dimensió que sí ens interessa tenir en compte,
però no de forma prioritaria; per tant, í en la mesura que entenem pertinent el
plantejament de P.Murtra (1994), el prenem com a referència.
3. En relació a la propietat número 4, ja hem vist com la diferenciació era qüestió de
matís, i que solament afectava al nom que rebia. Ens hem decidit per identificar la
propietat com a Correcció Gramatical, una expressió en ella mateixa completa i
il·lustrativa.
4. En darrer lloc i pel que fa a l'última propietat, per a nosaltres la cinquena, en
relació a la seva significació no apareixen dubtes d'elecció, en ambòs casos és
gairebé idèntica. Quant a la denominació escollida hem cregut adequat emprar el
mot Variació, matisant-lo amb l'expressió Capacitat Í Recursos.
No és un tema de fons, simplement d'apreciació. Estilística ens ha semblat,
segurament influenciats per l'ús que correntment s'ha fet del mot, un terme més
relacionat amb escrits literaris_madurs i elaboraís_ que no pas amb el tipus de
text escrit que nosaltres treballarem en el nostre estudi.
En definitiva, les cinc propietats textuals considerades són: 1. Adequació, 1.
Coherència, 3. Cohesió, 4. Correcció Gramatical, i 5. Variació (Capacitat i
Recursos).
Passem a continuació a exposar més àmpliament cadascuna d'aquestes propietats,
és a dir, a especificar els coneixements i les habilitats que en cadascuna d'elles
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s'agrupen, tractant les propietats^com la lògica del tema que estem desenvolupant
imposa__més específicament en relació al text escrit.

2,2.2 J. Adequació
a)

De tothom és sabut que la llengua no és ni uniforme ni homogènia, sinó que en una
mateixa comunitat lingüística presenta variacions en funció de diversos factors: la
geografia, l'entorn social, la situació de comunicació, el canal o codi emprat22, etc,
En primer lloc, es pot optar per utilitzar l'anomenada varietat estàndard de ¡a llengua
o bé per una varietat dialectal En funció de la situació comunicativa, caldrà triar-ne
una o altra.
La varietat de la llengua anomaneda estàndard és la varietat lingüística que té una
funció neutralitzadora dels trets diferencials dialectals. D'una banda, recull i es
forma amb els trets lingüístics més útils en general per a tota la comunitat lingüística
i, de l'altra, és la varietat que empren els usuaris d'una llengua quan es troben en
situacions comunicatives d'un nivell de formalitat mitjà o alt. És també la varietat
que serveix de marc de referència per a la correcció lingüística (Cassany, Luna i
Sanz, 1993).
Una varietat o modalitat dialectal és aquella que presenta formes d'ús específiques i
pròpies d'un àmbit local o regional.
En segon lloc, cada situació comunicativa requereix l'ús d'un registre lingüístic
particular.
Els registres lingüístics o varietats funcionals són les varietats lingüístiques que no
depenen de l'origen de l'usuari (varietats geogràfiques, històriques o generacionals i
socials) sinó de la situació comunicativa en què es troba aquest usuari. Malgrat és
difícil classificar els textos segons el seu registre i donar-hi un nom concret, sí es
poden constatar afinitats i diferències segons quatre factors principias: el tema
(general, especialitzat, quotidià), el canal (oral, escrit; el telèfon, la ràdio, etc.), la
intenció o elpropòsit (divertir, convèncer, infórmamete.) i el nivell de formalitat o

22

En el nostre cas, el canal o codi al qual ens referim és l'escrit i no l'oral, donat evidentment el
tema que estem tractant en aquest apartat.
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grau de relació entre l'emissor i el receptor (alt, neutre_anonienat sovint formaL,
baix, col·loquial, familiar, etc.).
Per tant, en aquest sentit, un text és adequat si en ell s'usa la varietat (estàndard o
dialectal) í el registre (general/específic, objectiu/subjectiu, formal/ informal, etc.)
que la situació comunicativa determinada exigeix.
Més específicament, Cassany, Luna i Sanz (1993) estableixen, que per saber si un
text és adequat o no, poden prendre's com a punt de referència els següents
elements:
1. Si el text respon de veritat al propòsit comunicatiu per al qual ha estat produït
(informar d'algun tema, avisar d'algun fet, convèncer sobre algun
comportament, etc.).
2. Si el tractament personal (tu, vostè, vós) és el que s'escau a la situació de
comunicació, i si té continuïtat al llarg del text.
3. Si el nivell de formalitat, alt o baix, és el mateix durant tot el text.
4. Si el grau d'especificitat, també alt o a baix, es manté igual en tot el text.
b) PregentlçJlLde^^
Pel que fa al text escrit, els principals elements que s'inclouen dins d'aquesta
dimensió són:
1 . Aspectes psicomotors de l'escriptura:
• domini del traç i de la producció de cada grafia (cal·ligrafia)
• línies rectes
• polidesa de l'escrit (absència de taques i gargots, etc.)
2. Aspectes relacionats amb les normes bàsiques de la presentació d'un text escrit:
• correlació entre espais en blanc i text: marges, títol, etc.
9
disposició de les diferents païts del text: separació entre paràgrafs, disposició
en el full de les convencions formals pròpies dels diferents tipus de text
(carta, avís, ...).
En aquest sentit, doncs, un text escrit és adequat si la presentació del text i la
disposició de la informació en el full es correspon a les exigències del tipus de text
escrit, és a dir del missatge concret a comunicar per mitjà de signes gràfics: un
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conte, una història, un avís, una carta, un anunci publicitari, un treball de recerca,
etc.

2.2.2.2. Coherència
El concepte de coherencia textual, juntament amb el de cohesió, és possiblement un
dels objectius prioritaris de la lingüística del text.
En aquest sentit, Bernárdez, E.(1982: 156) afirma que:
"(-..) La coherenck es la característica principal, fundamental, de un texto, lo que convierte un
mensaje verbal en texto"

De forma general, podem dir que la coherència d'un text fa referència al domini del
processament de la informació. Pot considerar-se una propietat essencialment
semàntica i que afecta directament al significat del text.
Un text és coherent, doncs, des del punt de vista de la informació que conté: que la
seva selecció i la seva organització siguin adequades a la situació comunicativa.
La coherència textual estableix quina és la informació que s'ha de comunicar en cada
situació determinada (selecció idees rellevants/no rellevants, enunciats no
contradictoris, etc.), i com s'ha de fer (organització de les idees: ordre lògic,
estructura, grau de precisió, etc.).
Alguns dels aspectes més destacats que recull la coherència textual (Cassany, Luna
i Sanz, 1993) són:

1. Quantitat d'informació
En funció de la situació comunicativa23, cal seleccionar la quantitat d'informació
necessària, sense que n'hi hagi en excés (redundàncies, repeticions, idees
irrellevants, etc.), i sense que n'hi falti (llacunes de significat, pressuposicions
d'idees que el lector en realitat no domina, etc).

23

Una situació comunicativa depèn de factors contextuáis tais com: el propòsit de l'emissor
(escriptor si parlem de text escrit), els coneixements previs del receptor (lector en el cas del text
escrit), el tipus de missatge, les convencions establertes, etc.
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2. Qualitat d'informació
Les idees que s'expressen en un text cal que siguin clares, comprensibles,
arrodonides, ben desenvolupades (de forma completa i ordenada), amb exemples
apropiats, terminologia específica, etc.
S'han d'evitar les idees confuses o equívoques, la falta de concreció, els
enunciats contradictoris o massa genèrics, etc.
3. Estructuració de la informació
La informació del text cal també que s'organitei en una determinada estructura
comunicativa, és a dir seguint un ordre lògic adequat al tipus de text:
introducció, apartats, conclusions; plantejament, nus, desenllaç; encapçalament,
exposició fets, acomiadament, etc.

Alguns conceptes significatius en relació a aquest aspecte de l'estructuració de la
informació són la macroestntctura i la superestructura, la relació tema/rema, i el

paràgraf:
a) La macroestructum i la superestructura són dues nocions formulades per
Teun A. Van Dijk24 i són considerades dues estructures presents en
qualsevol text. La macroestructura d'un text fa referència al contingut
semàntic de la informació ordenat lògicament25, i la superestructura és la
manera determinada que aquesta informació és presentada en el text.
b) Des del punt de vista de la didàctica de la llengua, la superestructura és útil
per identificar i classificar tipus de text, i per establir programes per a
desenvolupar la capacitat per a comprendre i produir diverses
superstructures de textos.
c) Tema (o tòpic) i Rema (o comentari) poden considerar-se dos tipus
d'informació d'un text: el tema és aquella informació ja coneguda pel
receptor (lector en el cas del text escrit), i el rema és aquella que es
presenta de nou. Per assegurar la comprensibilitat i l'interès comunicatiu
d'un text és decisiu l'equilibri que s'estableix entre la informació ja
coneguda (tema) i la que es desconeix (rema).
24

Autor citat per Cassany, Luna i Sanz (1993: 313)
En paraules de T.A.Van Díjk (Cassany, 1987: 24), la "macroestnictura d'un text és la
representació abstracta de l'estructura global del seu significat".
És a dir, un tipus d'esquema que conté totes les infonnacions del text i les classifica jeràrquicament,
en funció de la seva importància i de les intererrelacions que mantenen entre elles. Són els
escriptors competents els que dominen aquest tipus d'estructures i les fan servir per a construir i
organitzar la significació del text.
25
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d) La relació/articulació entre el tema i el rema, així com la progressió
temática (tematització) d'un text, ha estat àmpliament estudiada per
nombrosos lingüistes. Molt ¡Ilustrativa és l'aportació de Bernárdez
(1982).
e) El paràgraf és en un text escrit un element de importància altament
significativa. El paràgraf és una unitat de significat (nucli temàtic) a la qual
li correspon també una unitat gráfico-visual: en cada un d'ells s'hi
desenvolupa una idea completa, diferent de la dels altres paràgrafs, i en
el full queda visualment marcat amb un punt i a part i espais en blanc.
f) De fet, cada paràgraf agrupa les frases en funció del seu significat i, a
més, serveix per separar les diverse parts temàtiques d'un text.
g) Sovint, en els textos escrits pels alumnesjie 2n i 3r cicle d'educació
primària i d'educació secundaria,., el paràgraf no esdevé un dels elements
claus per a l'ordenació temàtica de les idees del text; llavors, no existeix
cap tipus de passera entre la frase i el text complet, la qual cosa comporta
que l'escrit sigui desordenat i inconnex, molt llarg i difícil d'entendre.
h) El paràgraf, doncs, és un bon punt de referència per treballar l'ordenació i
l'estructuració de les idees d'un text complet.

2.2.2.5. Cohesió
La cohesió textual és la propietat del text que connecta unes frases amb les altres, és
a dir la que articula sintèticament i lèxicament (gramaticalment) les idees d'un text.
Les diverses frases d'un text no són unitats aïllades, inconnexes, unes amb les
altres. Ben al contrató, estan relacionades entre elles per mitjà de diverses formes
(mecanismes, estratègies) sintàctiques i lèxiques, fet que esdevé imprescindible per
a la comprensió global del significat del text
Els principals mecanismes o formes de cohesió textual són:
1. Uanàfora (que també rep el nom de repetició o referència)
Considerat un dels dels mecanismes de cohesió més significatius, "potser el
principal" (Rigau,1981: 87).
Consisteix en la repetició d'un mateix element en oracions successives mitjançant
diferents estratègies que eviten que el text sigui reiteratiu i ferragós o que hi faltin
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elements de referència que convertiexen les frases en incompletes i el text en
incomprensible.
Per tractar les anàfores, es poden distingir diferents mecanismes;
a) Substitució lèxica per sinònims: escoía-col.legi; nen-infant, etc.
b) Pronominalització o ús de paraules especialitzades per a substituir altres mots:
pronoms lexicals o motsjòquer:
• mots amb significat genèric que actuen com a virtuals substituts de paraules
més precises que, en un moment determinat, no recordem o no volem repetir
(ex. cosa, dallonses, fer...)
• pronoms gramaticals: demostratius, possessius, personals, febles, etc.
• pro-adverbials: allí, allà
c) Ellipsi: supressió d'un element conegut que apareix molt a prop en el text
(subjectes, complements...). Exemple: "La Rosa puja a l'avió. 0 Va de viatge."
d) Determinants: articles (en/un), adjectius demostratius (aquest/aquell), i
possessius (meva/íeva/seva)
El tema de l'anàfora ha estat rigurosament estudiat per molts especialistes en la
lingüística del text, un bon exemple n'és Rigau Oliver, G. (Í981)26.
2. Deixi (referències al context)
El text per relacionar-se amb el context o la situació comunicativa utilitza els
anomenats detctics, pronoms o adverbis que identifiquen referents reals del text,
siguin persones, temps o espai.
Es poden distingir, doncs,:
Deïxi personal: emissor: jo, nosaltres, etc.; receptor: tu, vosaltres, etc.
Deïxi de temps: (m, abans, després, etc.
Deïxi d'espai: aquí, alià ,etc.
3. La connexió (enllaços, connectors o marcadors textuals)
Són nombroses les paraules especialtizades en connectar frases, donat que també
són diversos els tipus de relació (de coordinació, de subordinació, d'ordenació
temporal, etc.) que mantenen unes frases d'un text amb les altres.
26

En e! llibre Gramàtica del discurs (1981), Gemma Rigau dedica gairebé dos capítols sencers a
l'estudi de l'anàfora.
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Entre aquestes paraules, trobem aquelles que estan especialitzades a connectar
frases: conjuncions de coordinació (i, o, ni, però, etc.) i de subordinació (com,
quan, a causa de, etc.), i aquelles que poden fer aquesta funció: enllaços adverbials
(pel que fa a, a partir d'ara, en primer lloc, d'una banda, etc.)
4. L'entonació
Aquest és un dels mecanismes de cohesió més importants en la llengua oral.
5. La puntuació
Aquesta és una forma de cohesió pròpia del text escrit.
Els signes de puntuació més importants marquen les diverses parts de l'escrit i
esquematitzen jeràrquicament el text. Així ens ho mostra la taula 3.
Taula 3; Signes de puntuació i estructura del text (Cassany, Luna i Sanz, 1993:
319)
UNITAT DEL TEXT
sintagma, frase
oració
paràgraf
text escrit

SIGNE BE, PUNTUACIÓ

coma, punt i coma

P^EÜssguit
punt i a part
punt i final

6, Relacions temporals (temps verbals)
L'ús del temps (present, passat i futur) i del mode verbal (indicatiu, subjuntiu, etc.)
han de reflectir una continuïtat lògica al llarg del text.
Diversos són els factors que poden determinar les relacions temporals que
s'estableixen en un text: el propòsit de l'emissor, la situació comunicativa, el tema
que es tracta, etc.
7. Relacions semàntiques entre paraules
Les paraules utilitzades en un text mantenen entre elles diferents tipus de relacions
semàntiques, ja sigui perquè es refereixen al mateix camp de significat o a un camp
afí: antònims (lluny/a prop, net/brut...), hiperònims (moble/cadira, flor/tulipa...),
mots que pertanyen al mateix camp semàntic (cotxe, volant, seient, fre, rodes,...).
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8. Mecanismes paralinguistics
Aquells elements no verbals que, en determinat moment, poden exercir una funció
de connexió entre paraules i frases.
En la llengua oral, trobem els gestos, les expressions fonètiques tipus uhhhhhh,
mmmmmmm..., el ritme i la velocitat de la parla, etc.
En el text escrit, la tipografía, alguns signes de puntuació, la disposició del text en el
full (columnes, marges, esquemes...), etc.

Per a endinsar-se més en el coneixement de cadascuna d'aquestes formes de
cohesió, es poden trobar amplis i seriosos estudis de diversos lingüistes: Halliday i
Hasan (1976)27, els que van popularitzar aquesta propietat, Bernárdez (1982) i, a
Catalunya, Rigau (1981).

Prèviament a l'estudi de la propietat que segueix, la Correcció Gramatical, ens
sembla interessant apuntar que, entre els lingüistes que tracten el tema, existeixen
ceites variacions a l'hora d'analitzar el concepte i les relacions que s'estableixen
entre coherència i cohesió textuals. Així per exemple, Van Dijk presenta com a
coherència alguns dels aspectes que nosaltres hem considerat de cohesió; en canvi,
Halliday i Hassan només parlen de cohesió, encara que en ocasions esmentin
fenòmens de cohesió. En el nostre cas, hem seguit la proposta de Cassany, Luna i
Sanz (1993), la qual s'inspira directament amb les idees de Bernárdez (1982).
Proposta que, a grans trets i tal com acabem de veure, entén que la coherència té un
caràcter més aviat pragmàtico-semàntic i que es refereix més directament a cert
significat global del text, i que la cohesió té una naturalesa més de tipus sintàctic i
lèxic i que s'identifica amb la formulació superficial del text.
Aquesta associació entre coherència/nivell pràgmatíco-semàntic i cohesió/nivell
sintàctic i lèxic, malgrat que des del punt de vista didàctico-metodològic és evident
que ens facilita el plantejament d'estratègies d'intervenció i avaluació per a
l'aprenentatge de la llengua en general i de l'expressió escrita en particular, a nivell
teòric no és una tema consensuat del tot. Concretament, alguns coneguts lingüistes
dels nostres dies (Bernárdez, 1982 i, especialment, Rigau, 1981) plantegen que és
excessivament simplista i massa agosarat considerar la coherència com un fenomen
exclusivament semàntic i pragmàtic í la cohesió com exclusivament sintàctic i lèxic.
27

Autors referenciats bibliogràficament i citats per Cassany Luna i Sanz (1993: 316)
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De fet, no és tan senzill com sembla separar, en un text, allò que pertany al camp de
la semàntica, allò que forma part de la sintaxi, i el que es pot considerar propi de la
pragmática. En paraules de Rigau (1981: 87):
"Per la nostra banda, esperem demostrar al llarg d'aquest treball que els factors que determinen la
coherència discursiva involucren tant la semàntica com la sintaxi i la pragmàtica. La coherència
semàntica del discurs es perfila d'acord atnb l'ús que fa el parlant de les expressions lingüístiques, és
a dir, amb la situació contextual, i això imposa restriccions sintàctiques (pronominalització,
el.lisió, etc.). Així s'explica que sovint sigui de tan mal delimitar la semàntica de la sintaxi i
ambdues de la pragmàtica."

2.2.2.4. Correcció Gramatical
En aquesta propietat de la Concedo Gramatical s'hi inclouen els continguts
tradicionals de la normativa de la llengua: ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

L'ortografia fa referència a la forma gràfica que presenta la llengua escrita, fruit
d'una convenció establerta, la qual cosa la fa altament arbitrària i complexa: algunes
normes d'ortografia són complexes i difícils de recordar.
Sovint se l'associa a l'adquisició de la lectoescriptura i als execicis de
correspondència so-grafia, de tal manera que l'ortografia es distancia de la resta dels
components lingüístics de la llengua i es converteix en autònoma, perd el caràcter
comunicatiu que té la llengua, i esdevé solament un conjunt de normes
memorístíques.
De tothom és sabut que l'ortografia ha pres una importància desmesurada, essent en
moltes ocasions "el cavall de batalla de l'àrea de llengua durant els primers anys de
l'ensenyament obligatori " (Cassany, Luna i Sanz, 1993: 402). Aquest fet comporta
que passi a ser l'obsessió de mestres i alumnes i que faci, moltes vegades, oblidar la
globalitat de la llengua com a fenomen comunicatiu.
Això no vol dir que s'hagi d'arraconar l'ortografia, únicament que no cal
sobrevalorar-la de tal manera que es minimitzi la resta dels components lingüístics,
tan importants o més.
Pel que fa als errors ortogràfics, s'han establert diversitat de classificacions útils per
detectar-los i per preparar activitats didàctiques apropiades. Alexandre Galí (1926)
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va establir una distinció que, encara que poc actual, és força difosa entre els
mestres:
a) Ortografia natural: inclou les normes bàsiques de la correspondència so-grafia i
del procés necessari que es deriva dels mateix aprenetatge de la lectura i
l'escriptura. Comprèn errors del tipus: "prat" per "plat", canvi en l'ordre de les
lletres ("paït") o no separació correcta de les paraules ("els plats sonte us").
b) Ortografia arbitrària: fa referència als aspectes més convencionals de í'ortografia,
no afecta la lectura: "saltava", "lavi veu", "le done cante"...
Codina i Fargas (1988), citats per Cassany, Luna i Sanz (1993:404-405), proposen
una classificació tipològica dels errors ortogràfics que pot servir per avaluar el
domini ortogràfic. Sintèticament, és la següent:
a) Errors d'ortografia natural
9
omissió o repetició de paraules: "vull la la pilota", "pata" per "patata2z<
9
orientació i ordre: "qota per "pota", "part" per "prat"
• errors de pronúncia infantil: "piuota" per "pilota", "mucaror" per "mucador"
• no correspondència so-grafia: "rosa" per "rossa", "platga" per "platja"
• separació de paraules (excepte casos de guionets o apòstrof): "can tessin" per
"cantessin"
b) Errors d'ortografia arbitrària
9
errors de base fonètica: "paraigua", "arvre"...
• no relació prmitiu-derivat: "uñada", "erbreda".,.
• errors d'ortografia de morfemes gramaticals: "estam cantan", "bem saltar", "altne
cama"...
9
confusió d'homòfons: "vaig em bicicleta", "em jugat", "ara i corro"...
• casos excepcionals: errors en excepcions de les normes ortogràfiques i de les
regles gramaticals que s'allunyen de la pronúncia habitual: paraules amb ela
geminada, guions en les paraules compostes...

La morfologia i la sintaxi són les que estableixen les regles estructurals de la llengua
i la forma en què aquestes s'han d'utilitear. Si la morfologia s'ocupa de les formes
lingüístiques (formació i ús de les paraules: article, substantiu, verb, adverbi,
adjectiu, preposició...), la sintaxi és responsable del seu funcionament, de
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l'establiment de les relacions entre les diferents unitats lingüístiques en
l'estructuració de sintagmes i frases.
Tradicionalment, s'ha treballat la morfologia i la sintaxi per separat. Avui, sota els
pressupòsits dels enfocaments comunicatius de la llengua, s'entén que les unitats
lingüístiques prenen significació en contacte amb d'altres unitats, i que les formes
adquireixen el seu sentit en el context lingüístic i comunicatiu en què apareixen.
Dominar la morfosintaxi ja no vol dir conèixer les formes i com es combinen, "vol
dir saber aprofitar aquests coneixements per comprendre i expressar-se millor
"(Cassany, Luna i Sanz, 1993 :352).
Dins d'aquesta dimensió molfosintàctica els principals problemes que, en un text
escrit, poden quedar reflectits són, segons Rigo (1991), els següents:
a) Dèficits en la formació de les paraules
• Dificultats en la formació dels plurals
• Dificultats en l'ús del gènere. Falta de concordança
« Dificultats en l'ús de prefixes i sufixes
• Dificultats en l'ús de derivats, especialment les terminacions advervials
derivatives (-ment)
• Dificultats en l'ús d'augmentatius i diminutius
« Dificultats en les terminacions verbals (sobretot en les regles irregulars)

b) Dèficits en l'ús de les categories morfològiques de les paraules
• Dificultat en l'ús d'adjectius i adverbis: poca quantitat i baixa qualitat en
la seva utilització
9
Dificultat en l'ús de les preposicions i dels pronoms (personals,
reflexius, demostratius): poc coneixement del seu paper en la frase
c) Dèficits en la construcció de les frases
• en relació a la interpretació de les estructures sintàctiques: associació
dels noms a l'acció més pròxima en l'oració, problemes en la
interpretació de l'agent/acció/objecte en les frases passives...
9
en relació a la construcció de frases per imitació del model: omissió de
paraules o frase fonamentalment al final o al mig del discurs,
modificació de l'ordre de les paraules en la frase, substitució de parts
de l'oració per estructures que no compleixen la mateixa funció
sintàctica
• en relació a la construcció de frases: omissió d'articles, preposicions,
pronoms..., mala utilització dels temps verbals en funció de l'estructura
intencional de la frase, abús de l'oració simple i la juxtaposició i poca
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utilització de les frases complexes, ús erroni dels nexes entre oració
principal i subordinada...
Si tenim en compte que en els textos escrits, la morfosintaxi es constitueix com
l'instrument principal per articular el significat d'una manera clara i precisa, la
pobresa morfosintàctica d'un text redueix la capacitat expressiva de qui l'escriu. Per
aquest motiu, l'ensenyament tradicional dels aspectes morfosintàctics de la llengua,
com a fi en ells mateixos (aprenentatge memorístic de regles i paradigmes
gramaticals), ha de deixar pas a un enfocament centrat en la millora de les capacitats
comunicatives28.

Lèxic
Parlar de la competència lèxica o de domini del vocabulari no fa únicament
referència al coneixement de les paraules i al seu significat, pressuposa conèixer
també les estratègies per utilitzar-les amb adequació i precisió.
Segons Cassany, Luna i Sanz (1993), conèixer una paraula implica:
a) Pronunciació i ortografia: conèixer-ne els sons i els fonemes, i conèixer-ne les
lletres
b) Morfologia: conèixer i usar correctament totes les seves formes (flexió), conèixer
la seva composició (sufixos, prefixos, compostos...), conèixer famílies de
paraules...
c) Sintaxi: saber usar-la en el context, conèixer la categoria, les subactegoritzacions,
els règims verbals...
d) Semàntica: conèixer el seu valor semàntic (accepcions diverses, usos figurats...),
conèixer el seu valor semàntic segons el context lingüístic, relacionar-lo mb un
concepte associat a un element real, relacionar-lo semànticament amb d'altres
unitats lexicals...
e) Pragmàtica: usar-la com a part d'un text en relació a un context, usar-la per
aconsegir un propòsit determinat...
f) Sociolingüística: conèixer-ne el valor dialectal i de registre, usar-lo de manera
adequada a la situació comunicativa...

Ampliarem aquest tema de l'enfocament comunicatiu en l'ensenyamení/aprenentatge de
l'expressió escrita en l'apartat 3, d'aquest mateix Capítol I.
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Es evident, doncs, que són múltiples les dimensions que configuren els
coneixements implicats en les característiques i el funcionament de les paraules. I,
per tant, múltiples també els possibles problemes lèxics que les persones poden
presentar en la seva parla i en els seus escrits.
En aquest sentit, en l'ensenyament, la competència lèxica no només ha d'enfocar-se
com l'assoliment i l'ampliació del lèxic necessari, sinó també ha de potenciar
d'adquisició de criteris d'ús per a cada paraula en relació al registre, a la precisió, a
les connotacions, etc., de la situació comunicativa en què aquesta s'hagi d'utilitzar.
No es pot oblidar la importància que té l'experiència i el contacte amb matèries i
temàtiques riques i diverses per a l'optimització de l'adquisició i l'ús del vocabulari,

2.2.2.5. Variació
Aquesta propietat afecta a tots recursos expressius de la llengua (gramàtica, lèxic
sintaxi, coherència, cohesió..), i es refereix al grau d'ús que fa, cada persona, dels
recursos lingüístics.
Concretament, podem parlar d'un ampli conjunt de recursos, uns més estrictament
lingüístics, d'altres més literaris. Els lingüístics responen a la varietat, la precisió i la
riquesa lèxiques i sintàctiques: expressivitat de la sintaxi i de la puntuació, l'estil
directe i indirecte, modalitat oracional i modes verbals variats, riquesa en el
llenguatge (frases fetes, refranys...)... Entre els literaris, podem incloure-hi: l'ús de
figures retòriques (metàfora, comparació, personificació...), to del text (ironia,
homor...), selecció de la persona narrativa...
És lògic pensar que es tracta d'una propietat que, en la mesura que es troba
relacionada amb l'estil i el grau d'elaboració d'un text, exigeix de l'escrit un cert
nivell de complexitat i maduració lingüístiques. En aquest sentit, cal tenir en compte
que:
a) Valorar aquesta propietat, en els textos del nens i nenes dels primers nivells
d'ensenyament primari, és poc prudent. Això no vol dir, al contrari, que aspectes
relacionats amb la variació del text no es contemplin entre les intencions de les
propostes curriculars de l'expressió escrita, també, en aquests nivells
d'ensenyament.
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b) Probablement, la connexió que existeix entre aquesta propietat i les estratègies
del procés de composició sigui altament significativa. És lògic pensar que un text
exposat de forma coherent i cohesionada, amb un lèxic i una sintaxi precises i
variades, s'interrelacioni clarament amb un ús quantitativament i qualitativament
adequat de les habilitats i estratègies de composició.
D'aquí, doncs, que una de les maneres més profitoses d'enfocar l'ús i l'adquisició
dels aspectes directament relacionats amb aquesta propietat del text referida al codi
escrit, sigui treballar en el desenvolupament de les estratègies que es duen a terme
en l'acció d'escriure (procés de composició)29.

2.2.3. Tipologia textual
No tots els textos escrits tenen les mateixes característiques, ja que són producte de
propòsits o intencionalitats comunicatives diverses i, per tant, mostren trets
lingüístics (adequació, coherència, cohesió.,.) particulars.
La lingüística del text ha esmerçat molts esforços en establir una tipologia científica
que sistematitzés l'àmplia gamma de variació textual, una classificació que
identifiqués tipus de text amb un model teòric, amb uns trets lingüístics i
comunicatius determinats i que es pogués trobar exemplificat en els missatges reals.
Respondre aquesta intenció és evident que obriria les portes a la possibilitat
d'analitzar tipus textuals concrets, les diferències entre uns i altres, el grau de
complexitat i la dificultat d'aprenentatge,.. De totes maneres, aquesta pretensió
respon a unes exigències científiques i funcionals molí elevades, per la qual cosa
encara avui és difícil disposar d'una classificació que resolgui aquest tema des de la
seva globalitat. Es poden trobar algunes propostes interessants referides, però, a
aspectes concrets (Fernández Villanueva, 1991).
Paral·lelament, en l'àmbit de la didàctica, des del moment en què es va imposant
l'enfocament funcional de la llengua i s'emfasitza la dimensió comunicativa, es
planteja l'aprenentage de l'expressió escrita en base a la producció de diversos tipus
29

Recordem que ambdues dimensions (codi escrit j procés de composició) formen paït de
Pexpresssó escrita, tal i com l'hem coneeptualitzada en l'apartat 2.1. d'aquest mateix Capítol 1.1
que en l'apartat 2,3 El procés de composició escrita, ampliarem aquest concepte.

51

de text. Per aquest motiu, doncs, es fa necessari prendre com a punt de referència
determinades classificacions tipològiques, encara que aquestes no puguin ser
considerades com a tais des del punt de vista, riguròs i científic, que proposa la
lingüística del text.
Entre les més difoses i utilitzades actualment, ben segur no ens equivoquem, si
parlem de la classificació proposada per Adam (1985)30. Per alguns, fins i tot pot
ser qualificada de clàssica (Coramina, 1990), donat que al nostre país són
nombrosos els materials curriculars que utilitzen aquesta tipologia31.
En aquesta proposta, s'utilitzen criteris gramaticals i funcionals per distingir vuit
grans grups de textos. Cada un dels grups es defineix per una funció lingüística
determinada (narrar, descriure, predir...), i per uns trets gramaticals comuns. En la
taula 4, hi podem observar els vuit tipus de text, les seves carcaterístiques
lingüístiques i exemples. No hem d'oblidar que, lògicament, aquestes tipologies
textuals no apareixen mai en estat pur, sovint un text pot contenir fragments
diversos en els quals predomina una o altra tipologia, segons que el contingut i el
desenvolupament del discurs així ho exigeixi.
Taula 4; Tipologia textual (Cassany, Luna i Sanz: 1993> 32S-32932)
GRAMATICALS

TIPUS DE TEXT

1
Conversació
-Llenguatge transaccional;
diàleg, discussions, etc.
- En trobem als usos orals
quotidians, i en alguns
textos escrits (teatre,
novel·la...)

- Pronoms: personals, febles, interrogatius
- Adverbis d'afimwció i negació
- Enllaços: puntuació relacionada
amb l'entonació(guionets, cometes,
interrogacions, exclamacions, etc.)

30

- Modalitats: interrogació, asseveració, exhortació..,
- Fórmules: excuses, salutacions,
comiats, etc.
-Presència de codis no verbals en els
textos orals
- Trets propis del mode oral:

Quan Adam fa la seva proposta, realitza una ampliació d'una classificació anterior plantejada per
Werlich l'any 1975, en la qual basant-se en els processos cognitius característics o dominants,
diferencia cinc tipus textuals diferents: descriptiu (organització espacial), narratiu (desenvolupament
temporal), expositiu o explicatiu (anàlisi i síntesi de representacions conceptuals), argumentatiu
(presa de postura) i instructiu (incitació a l'acció).
31
Si la perspectiva lingüística subjacent és bàsicament la de l'anàlisi del discurs, alguns autors en
lloc d'emprar la denominació tipus de text, optem per utilitzar la de gènere discursiu.
32
Taula extreta per aquests autors de: Programes i orientacions per als cursos de llengua catalana
(nivells de suficiència i proficiència). 1987. Extra. Com. 2. Generalitat de Catalunya.

52

Descripció
- De persones físiques o
psíquiques, de paisatges,
objectes, etc.
- En trobem en textos
Orals i escrits; monòlegs,
discursos,postals, notícies
, cartes, etc,

Narració
- De fets, històries,
biografies, processos...
- En trobem en textos
orals i escrits: rondalles,
contes, notícies, historiografia, etc.

- Adjectius qualificatius: morfologia,
posició i concordança
- Verbs irnperfectius: temps present
i imperfet
- Adverbis de lloc
- Estructures de comparado
- Enllaços: adverbis, locucions, etc.
- Oracions de predicat nominal

- Substantius: precisió lèxica
- Estructura; ordre en l'espai:
. de més general a més concret,
. de dalt a baix, de dreta a esquerra,
etc.

- Verbs perfectius: passat llunyà, - Estructura:
. ordre cronològic dels fets i ordre
passat recent
- Adverbis de temps
- Relació de temps verbals
~ Connectors temporals: conjuncions
temporals, locucions, etc.

narratiu,

. parts de la narració: plantejament,
nus i desenllaç,
. punt de vista de la narració:

personatges, perspectiva, etc.
Instrucció
- Ordres, exhortacions,
obligacions, et,
- En podem trobar en
receptes
de
cuina,
instruccions d'ús d'aparells, converses orals, etc,
Predicció
- Previsions de futur,
textos prospectius, etc.
- En podem trobar als
horòscops, butlletins metereològics,
previsions
econòmiques, etc,
Explicació
Definicions, exposicions, etc.
- En podem trobar en
manuals, tractats, conferències, llibres de text,
etc.
Argumentació
- Defenses i acusacions,
crítiques
artístiques,
opinions, etc.
- En podem trobar en
discursos orals (conferències, exposicions) i escrits
(cartes al director, articles
d'opinió, etc.)

- Ús de la 2a, persona verbal o ds - Modalitat: exhortativa o imperativa
- Estructura í informació:
formes paral·leles
. ordre lògic dels fets
- Mode imperatiu
- Perífrasis d'obligació; haver de + . informació objectiva i precisa
. eventualment, disposició espacial
inf., caldre, ser necessari...
especial
~ Ordinals i cardinals

-Temps verbals; futur

- Estructura:
- Adverbis de temps
. distinció en el temps futo: proper,
- Perífrasis de probabilitat deure + immediat, llunyà, previsions a curt,
a mitjà o llarg termini,
inf.
. ordenació de la informació por
- Oracions condicionals
temes
- Oracions subordinades: causals,
consecutives, i finals
- Connectors: causa, conseqüència,
etc.

- Estructura:
. organització lògica i jeràrquica de

les idees
. exposició analítica i sintètica

. lis de gràfics, esquemes, dibuixos,
etc.
- Verbs del tipus dir, creure, pensar, -Estructura:
opinar, etc.
. estructura de la informació per

- Relació entre emissor- receptor: parts o blocs,
presentació de l'emissor, tractament . relació entre tesi i arguments,
del receptor
- Infertextualifat: cites, referències i
- Oracions subordinades: causals, comentaris d'altres textos
consecutives, adversatives, etc.
- Connectors: conjuncions causals,
adversatives, etc.

Retòrica
- Funció estètica
- Figures retòriques sintàctiques: - Figures retòriques de contingut.
- Converses quotidianes, anacoluts, polisíndeton, hipérbaton, hipèrboles, sinestèsia, metàfora,
cartes, poemes, etc.
etc.
metonímia, etc.

- Jocs de paraules: dobles sentits,
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Tradicionalment, a les escoles predominia el treball amb el text narratiu, primer
perquè és el més emprat pels mateixos alumnes en els seus textos lliures, és a dir,
quan produeixen espontàniament i expliquen contes, aventures, etc., i segon,
perquè en els llibres de text, els contes i les narracions són els que es troben amb
més freqüència i, lògicament, treballar a partir d'ells n'augmenta el seu ús lingüístic.
De tota manera, quan s'assumeix el caràcter de funcionalitat de l'expressió escrita,
això pressuposa fixar-se en l'ús habitual que apareix en els mitjans de comunicació,
en la publicitat, en els llibres de text, etc. En conseqüència, es fa inevitable la
incorporació a l'escola del treball d'altres tipus de text, evidentment per mitjà de la
metodologia idònia que permeti el seu coneixement i domini.
Hem de pensar, tal com manifesta (Vila, 1989), que donat que la llengua escrita,
des de fa ja algun temps, ha esdevingut un fet quotidià (cartells, anuncis, diaris,
etiquetes, fulletons, prospectes...), tots aquests elements formen part de l'entorn
immediat de l'alumne, el qual diferencia espontàniament uns textos d'altres. Un
alumne de Cicle Inicial, pot distingir fàcilment una poesia d'una carta. No obstant,
el que cal és que siguin conscients d'aquest procés i així interioritzin habilitats,
recursos i tècniques per produir varietat de textos de forma adequada. I, sens
dubte, per això cal un treball sistemàtic en relació a les característiques formals i de
contingut que defineixen els diversos tipus de text33.

Fins ora, doncs, ens hem referit a una de les dimensions de l'expressió escrita:
aquella relacionada amb el codi escrit, amb el saber què dir, amb la concepció actual
de text i de les propietats textuals. Ens falta parlar, ara, d'una altra dimensió: les
estratègies emprades per a organitzar les idees a comunicar en un missatge expressat
per mitjà dels signes gràfics, l'anomenat procés de composició escrita. D'aquest
procés ens n'ocupem en l'apartat següent.

33

En l'apartat 3. El procés d'ensenyament/aprenentatge de l'expressió escrita, tornarem a parlar
més extensament de la importància de treballar la diversitat textual.
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2.3. EI procés de composició escrita
Tradicionalment, l'interès dels investigadors per l'expressió escrita es centrava en
els aspectes directament relacionats amb el producte escrit i en l'anàlisi del sistema
de la llengua.
A partir dels anys 70, psicòlegs, pedagogs i mestres nord-americans van començar
a sentir-se atrets pels comportaments que mostraven els seus alumnes mentre
escrivien, i, per mitjà de diverses tècniques de recollida d'informació (observació,
entrevista, verbalització en veu alta, enregistrament en video..), van emprendre
diverses investigacions. Els resultats els van portar a afirmar que existien
diferències importants, en el saber fer (en les estratègies de procediment), entre
aquells alumnes que havien tingut bones qualificacions en proves estàndards de
producció escrita (escriptors competents) i els que les havien obtingut dolentes
(escriptors aprenents o poc competents). Concretament, van constatar que els
escriptors competents semblaven utilitzar unes estratègies de composició anàlogues
que, en canvi, semblaven ser desconegudes pels escriptors aprenents. Algunes
d'aquestes estratègies identificades, en els escriptors competents quan elaboren un
text escrit, són: dedicar temps a prendre consciència del que volen dir, de com ho
diran i del posssible lector; fer-se un esquema mental del text a escriure (recollir i
ordenar idees, marcar-se objectius sobre què i com escriure); rellegir els fragments
escrits, revisar el text, reformular el text, etc. Els escriptors aprenents, en canvi,
creuen que l'escrit és espontani com l'oral, componen les seus textos de forma més
ràpida, menys reflexiva, no tenen compte el possible lector, ni el propòsit, no
rellegeixen, els costa revisar, refer el text, etc.
El conjunt d'aquests primers estudis, doncs, dibuixava un perfil de l'escriptor
competent o d'aquella persona que desenvolupa un adequat procés de composició
en l'elaboració d'un text escrit. Segons Cassany (1987), els aspectes més rellevants
d'aquest perfil són els següents:
a) Prendre consciència de l'audiència (lectors)', l'escriptor competent dedica temps a
pensar en les coses que vol dir-los, en les coses que ja saben, en com vol
presentar-se ell mateix, etc.
b) Planificar el text: l'escriptor competent es fa un esquema mental del text que
escriurà, la forma com el treballarà, etc.
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c) Rellegir els fragments escrits: a mesura que redacta, l'escriptor competent es
rellegeix els fragments queja ha escrit per comprovar si s'ajusten a allò que vol
dir i, també, per enllaçar-los amb el que escriurà després.
d) Revisar el text: mentre escriu i rellegeix el que ha escrit, l'escriptor competent
revisa i introdueix canvis. Aquests canvis afecten sobretot al contingut del text.
e) Procés d'escriptura recursiu: el procés d'escriptura és cíclic i flexible. Poques
vegades, l'escriptor competent es conforma amb el primer esquema o primer pla
de text; el va modificant durant la redacció de l'escrit, a mesura que se li
acudeixen noves idees i les incorpora al text.
f) Usar estratègies de suport: durant la composició, l'escriptor competent també
utilitza estratègies de suport per solucionar alguns problemes o dubtes que se li
presenten. En general, sol consultar diccionaris i gramàtiques per extreure alguna
informació que no té i que necessita.
Pel que fa h presa de consciència dels lectors a qui va destinat el text, un estudi de
Flower i Hayes (1981a) va trobar diferències clares entre escriptors competents en
(aquest cas, professors de llengua) i poc experts (estudiants). Per mitjà d'un estudi
que es basa en la verbalitzadó en veu alta dels pensaments mentre s'està escrivint,
constaten que els escriptors competents es fixen en les característiques dels
possibles lectors, és a dir, dediquen més temps a pensar en les temes o idees que els
poden interessar o en les informacions que necessiten saber, a escollir la forma en
què ho volen presentar, a triar el registre i el tractament adequats... En canvi, els
escriptors poc experts, dediquen menys temps a pensar en el lector i es centren en
els aspectes relacionats amb el tema.
Quant a la planificació del text, podem parlar dels resultats de diversos estudis
(Cassany, 1987):
a) Stallard (1974), en un estudi amb adolescentes d'entre 14 i 18 anys, no va trobar
diferències visibles, en el comportament relacionat específicament amb la
planificació del text, entre els escriptors competents i els poc experts. De totes
maneres, en un treball de redacció fet a classe, comptabilitza el temps que, uns i
altres, destinen a prendre notes, a fer esquemes o a pensar, des que reben el tema
del treball fins que inicien la redacció, i comprova que la mitjana en el temps
d'espera dels escriptors competents és de 4,18 minuts i la dels poc experts de 1,2
minuts.
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b) En un alte estudi amb estudiants de 18 i 19 anys, Wall i Petrovsky (1981)
comproven que els escriptors poc experts, a més de dedicar, en poques ocasions,
temps a pensar abans de començar a escriure, rares vegades prenen notes o fan
algun tipus d'esquema o pla de text. De fet, s'estimen més inicar la redacció
escrivint a mig.
c) Emig (1975), en una recerca feta amb escriptors professionals evidencia que,
abans de començar a escriure, aquests fan servir alguna forma d'estructuració
del text i d'ordenació de les idees, encara que, molt pocs d'ells, emprin una única
forma de planificació.
També en relació a la rekctura dels fragments escrits, les diferències entre escriptors
competents i poc experts són constatades a través de diversos estudis. Krashen
(1984), afirma que els bons escriptors, mentre rellegeixen el que han escrit,
"descansen per planificar el que escriuran tot seguit, repassen per comprovar si
aquests plans s'ajusten a l'escrit, i després paren de nou per reformular-los".
Pianko (1979, citat per Krashen, 1984), en una recerca realitzada amb estudiants de
18 i 19 anys, revela que els bons escriptors s'aturen el doble i rellegeixen el (ripie de
vegades que els poc experts. I Birdwell (1980), citat per Cassany (1987), amb nois
de 15 o 16 anys, constata que els bons escriptors rellegeixen els seus esborranys
abans de fer~ne un atoe o d'escriure el text final.
Pel que fa a la revisió del text, aquestes investigacions de la dècada dels 70 i de
principis del 80, estan bàsicament orientades a conèixer el nombre de canvis que els
escriptors fan en els seus textos, els nivells als quals revisen i el tipus de canvis que
introdueixen. A la conclusió més freqüent que totes elles arriben és que els
escriptors aprenents realitzen pocs canvis en el text i que quan ho fan és a nivell
superficial, fixant-se fonamentalment en aspectes de forma. Entre aquests estudis,
alguns dels més coneguts són el de Perl (1979) i el de Sommers (1980). Per a
Sommers (1980), que va comparar escriptors experimentats i estudiants, la idea de
revisió que tenen els estudiants està simplement relacionada amb la correcció formal
(ortografia, puntuació, substitució de paraules soltes...) i, en canvi, la que tenen els
escriptors experimentats va més enllà Í els ajuda a desenvolupar les idees inicials i a
definir el contingut final del text.
De totes maneres, aquests resultats, tal com veurem en l'apartat 2.3.4. La revisió,
va ser ben aviat qüestionats pel seu alt grau de dependència de les pròpies
característiques metodològiques de l'estudi, ja sigui per crear una situació de
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producció artificial i especial, ja sigui per donar un temps límit en l'elaboració del
text escrit, etc.
Quant a la tendència a la recursivitat del procés seguit pels escriptors competents,
són interessants les aportacions de Sommers (1981). Aquest autor mostra com la
majoria dels escriptors experimentats que ell estudia, estan disposats a recomençar
el procés de redacció les vegades i en el moment que sigui necessari, és a dir, a
reestructurar el text si les idees noves que se li han acudit així ho exigeix. El procés,
doncs, seguit no es desenvolupa sempre linealment i ordenadament (planificació del
text, primer esborrany, revisió i text final), sinó que pot considerar-se cíclic o
recursiu, o sigui, que pot interrompre's en qualsevol punt per recomençar i
reformular el text elaborat fins aquell moment.
Per últim, quan Cassany (1987) parla d'estratègies de suport, es refereix a
microhabititats complementàries que no formen part del que és en essència el
procés de composició escrita, ja que es pot seguir adequadament un procés de
redacció sense fer-ne ús. Es tracta simplement d'estratègies concretes que, en
ocasions, els escriptors competents utilitzen per donar resposta a determinades
mancances. Mancances que poden ser de tipus gramatical o de lèxic, i llavors les
possibles estratègies són l'ús del codi escrit ja adquirit o de les regles ja apreses, o
també la consulta a diccionaris, gramàtiques, vocabularis, etc. Les mancances també
poden ser textuals, és a dir relatives a l'adequació, la coherència, la cohesió, etc.,
del text, i en aquest cas, l'estratègia més eficaç és recórrer a textos reals ja escrits
per buscar-hi exemples per a l'escrit que es vol produir. I, per últim, les mancances
també poden ser de contingut (idees sobre el tema que s'escriu,..), i per satisfer
aquest tipus de necessitat es pot, o bé desenvolupar i crear noves idees a partir dels
coneixements que ja es tenen del tema, bé demanar-ho a algú o consultar-ho en
llibres, articles, videos, etc.
A mesura, doncs, que els estudis sobre els processos redaccionals s'han anat
estenent i que s'ha confirmant el paper trascendent que té el procés de composició
en l'expressió escrita, l'interès dels estudiosos s'ha anat reorieritant vers
l'elaboració de models teòrics que puguin explicar aquesta complexa activitat
intel·lectual. En l'apartat que iniciem a continuació, presentem, des de les primeres
formulacions dels models d'etapes fins als models cognitius més recents centrats en
el concepte de l'elaboració del coneixement, passant especialment pel model
cognitiu plantejat per Flower i Hayes.
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2.3.1. Models del procés de composició escrita
2,3.1. L Els models d'etapes
Els primers estudis sobre l'expressió escrita entesa com un procés complex format
per diferents fases, van sorgir amb la intenció principal de provar l'eficàcia de
determinats enfocaments didàctics per millorar la qualitat dels escrits dels alumnes
(Camps, 1994c).
Un dels estudis que ha tingut més influència en el camp de l'ensenyament ha estat el
de Rohman i Wlecke (1964). El text escrit per aquests dos autors, que pot
considerar-se una descripció exhaustiva i completa d'un programa de redacció que
van dissenyar per ensenyar a pre-escriure satisfactòriament a un grup d'aprenents,
el procés d'escriptura queda dividit en tres etapes: pre-esctiure, escriure i reescriure. Pre-escriure és una etapa de descobriment de les idees, interna, en què
l'autor no escriu cap frase, és a dir, fa referència a tot el que ocorre en el pensament
de l'autor des del moment que se li planteja la necessitat d'escriure un text fms que
en té una idea general o un esquema estructurat. Escriure consisteix en la producció
real de l'escrit, i re-escriure en la refomulació del primer producte per aconseguir la
versió final. Es pressuposa que seguint aquestes tres etapes, ordenadament i
successivament, aquell qui escriu va elaborant el text escrit de forma lineal.
Rohman (1965) centra la seva atenció especialment en la primera etapa, en la preescriptura, la qual defineix com el procés de descobriment del tema. Per a ell,
aquest procés mental esdevé fonamental en la globaliíat del procés de composició,
malgrat sigui possiblement ei més desconegut. Està convençut de la interrelació
existent entre la pre-escriptura i la producció de textos de bona qualitat: solament si
l'autor participa de forma activa, amb el seu pensament, en el descobriment del tema
pot assegurar-se l'escriptura d'un bon text; aquell que no explora ell mateix el tema
perquè té mandra o perquè prefereix copiar les idees dels altres, és molt difícil que
pugui aspirar a escriure un text bo.
Aquests models d'etapes han tingut molt bona acollida en l'àmbit educatiu, ja que
ofereixen la possibilitat als ensenyants de plantejar propostes ordenades,
sistematitzades i seqüenciades linealment, per a la producció del text escrit dels seus
alumnes.
D'aquí, doncs, l'aparició de diversos models pedagògics que determinen quines són
les passes que cal seguir per obtenir textos acceptables, els quals, en ser de còmode
aplicació ha estat molt ben acceptats.
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Entre aquests, podem assenyalar el model de les habilitats acadèmiques proposat per
May Shih (1986, citada per Cassany, 1987: 122-124). Aquesta autora recull el
plantejament de Rohman i l'adapta a una proposta específica per ensenyar als joves
estudiants nord-americans un tipus de text concret, el que ella anomena text
acadèmic. Entén que, més que els típics textos comunicatius (cartes, notes,
instàncies..,), aquests joves han d'escriure aquests textos acadèmics ja que
posseeixen unes característiques particulars (no tenen estructura fixa, es redacten
amb límit de temps, no parlen d'informacions personals de l'autor sinó
d'informacions objectives provinents d'altres textos, utilitzen llenguatge
especialitzat, etc.), les quals requereixen de l'ús d'unes estratègies especials, les
acadèmiques: interpretació de dades experimentals, capacitat de relacionar
informacions de diverses fonts, capacitat de síntesi, etc. En aquest sentit, doncs,
sistematitza un exhaustiu llistat d'aquestes habilitats acadèmiques, alhora que les
ordena al llarg del procés de composició, el qual divideix en les tres fases típiques
del model d'etapes, que ella anomena: pre-escriure, escriure el primer esborrany i
revisar. Des del punt de vista didàctic, estableix un enfocament basat en el contingut
del text, segons el qual l'aprenentatge de l'escriptura passa perquè els estudiants
explorin i analitzin el tema dels seus escrits.
Encara que potser de forma no tant detallada com ho fa May Shih, són molts els
models que, per a l'ensenyament del procés de composició, es basen en el model
d'etapes. El que, de manera sintètica, presentem a continuació ens han semblat
interessant pel fet que, malgrat definir les tres fases pròpies dels models d'etapes, es
destaca pel seu caràcter de recursivitat i, sobretot, per les interpretacions que
suggereix en relació a les impressions i sensacions que la vivència personal que
cadascuna d'aquestes etapes pot provocar en l'escriptor jove.
Ens referim concretament al model d'ensenyament plantejat per Grinell (1988),
emmarcat en la temàtica específca referida a l'ensenyament de les persones amb
dificultats d'aprenentatge.
Aquesta autora nord-americana ressalta la necessitat d'emfasitzar el procés de
composició més que no pas la producció escrita, donat que del que es tracta de
possibilitar que els estudiants siguin capaços d'escriure alhora que comprenen
perquè escriuen. Considera que el procés de composició consta de tres fases
bàsiques: pre-escriptura, escriptura ("drafting") i revisió. La durada de cadascuna
d'elles depèn de l'escriptor í del tema sobre el qual s'escriu. Afegeix, però, i a
diferència dels clàssics models d'etapes, que aquestes tres fases s'han d'entendre
recursivament i no linealment: mentre s'està escrivint el primer text (escriptura),
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l'escriptor pot parar i tomar a l'etapa de la pre-escriptura, o bé emprendre alguna
estratègia de revisió.
La pre-escriptura és la fase de la planificació de l'escriptura que implicajsobre paper
o meníalment_decidir el propòsit, trobar i definir el tema, establir l'audiència,
recollir informació, desenvolupar i organitzar un pla. Comenta també que aquest
període de descobriment i de planificació pot resultar tant excitant com
desconcertant, per la gran quantitat de tasques que aparentment exigeix, i que
precisament per això cal estar atent i prevenir que aquesta sensació deixi als joves
escriptors immobilitzats.
L'escriptura és el primer escrit sobre el paper en el qual es realitza l'extensió
completa del missatge de l'escriptor. En aquest procés, l'escriptor sovint descobreix
dificultats intrínseques en les idees que vol escriure, i llavors, estableix connexions
entre elles que no havia realitzat prèviament en la fase anterior. Els aspectes formals
o mecànics queden en un segon terme, concedint-se especial atenció al contingut.
Aquest primer text, segons ella, s'ha de procurar fer tan ràpid com sigui possible
per prevenir al jove escriptor d'una activitat excessivament reflexiva que el pugui
bloquejar.
Durant la revisió es produeix el text final, a través de la modificació de l'escrit fet
fins el moment, les vegades que calgui, i deixant per al final la correcció dels
aspectes mecànics (puntuació ortografia, gramàtica, etc.). Els escrits de la segona
fase són reescrits per completar buits de significat, desenvolupar idees, afegir
detalls, eliminar allò innecessari, reformular conceptes i reorganitzar idees. Segons
l'opinió d'aquesta autora, aquesta etapa també pot plantejar problemes ja que
l'escriptor se sent vinculat afectivament al seu propi escrit i, en ocasions, li costa
modificar-lo,
A partir d'aquí, Grinell especifica i sistematiza un model per a l'ensenyament de
l'expressió escrita, especialment pensat per als joves amb dificultats d'aprenentatge
específiques del llenguatge escrit.

Ja hern comentat que aquests models d'etapes van tenir molta influència en l'àmbit
educatiu, seria però injust oblidar-nos de la importància que van tenir també per a la
recerca: van ser els primers models teòrics que van cridar l'atenció als investigadors
sobre la importància del procés de l'elaboració d'un escrit, en contraposició al
producte acabat que, fins al moment, havia acaparat tot l'interès dels estudis sobre
l'expressió escrita.
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De totes maneres, ben aviat, noves recerques atribueixen a aquests models d'etapes
dos defectes principals: el primer és que el procés de composició escrita es
comprova que no és lineal sinó recursiu, és a dir, que per escriure no se segueix un
continu d'etapes, una rera de l'altra, sinó que es donen una sèrie de subprocessos
que interactuen els uns amb els altres, ï el segon, que no tenen en compte el procés
intern, mental, que segueix l'escriptor en el curs de la producció escrita, ja que es
fixen bàsicament en el procés de creixement a través de diverses etapes observables
en què l'escriptor va redactant el producte escrit.

2.3,1.2, Els models cognitius
Els models cognitius, doncs, són els que centren la seva atenció en PexpHcacició
dels diversos processos cognitius que intervenen en el procés de composició escrita.
S'interessen sobretot pels coneixements i les estratègies que els escriptors posen en
funcionament en l'acció d'escriure i en com aquests interactuen durant el procés.
Una de les pioneres en aquest tipus d'estudis, que analitzen els processos interns de
l'escriptor en escriure i la interrelació entre ells, és la recerca d'Emig (1971, citada
per Camps, 1994c), Aquesta autora, en una conferència l'any 1964 que no va ser
publicada fins el 1971, va atacar el model de Rohman i Wlecke, afirmant que la
planificació és dóna al llarg de tot el procés de composició i que no es pot considerar
separada del procés de textualitzacíó o redacció.
Totes aquestes recerques solen basar-se en l'anàlisi empírica de la realitat,
examinant les diverses estratègies de redacció i utilitzant diverses metodologies:
anàlisi de protocols de pensament oralitzat, l'anàlisi dels textos i dels esborranys
dels escriptors, l'anàlisi dels comportaments durant l'escriptura, etc.
La intenció d'aquests estudis és elaborar un model teòric detallat que serveixi
d'hipòtesi per explicar el procés, tant pel que fa a les estratègies que s'utilitzen en
redactar, com als factors que hi influeixen, ja siguin els propis del context o també
de les característiques cognitives de l'escriptor.
Segurament son un seguit d'estudis portats a terme per Flower i Hayes (1980,
1981a, 1981b, Hayes i Flower, 1980) els que contribueixen a convertir l'estudi dels
processos implicats en la composició escrita en una línia de recerca amb entitat
pròpia. De fet, aquests autors exposen exhaustivament la seva fonarnentació teòrica
i construeixen un dels models teòrics més coneguts i difosos.
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Aquests autors, en les seves recerques sobre el procés que caracteritza Tacte
d'escriure, utilitzen bàsicament el mètode de l'anàlisi protocolaria, és a dir, fer
pensar en veu alta als escriptors mentre estan escrivint, enregistrar aquesta
verbaliízació, transcriure-la i posteriorment analitzar el protocol obtingut
(transcripció, esborranys i text produït). Entenen que aquesta tècnica és més
objetiva i rica que no pas, per exemple, fer parlar als escriptors un cop han acabat la
tasca d'escriure, ja que en aquests casos, les dades recollides poden veure's
altament influenciades per la visió personal del propi escriptor, fins i tot, per allò
que ells creuen que haurien d'haver fet.
El model de Flower i Hayes, que podem observar en la figura 1, descriu
àmpliament les operacions cognitives que entren en joc en escriure un text. Consta
de diversos processos i subprocessos mentals bàsics, organitzats jeràrquicament i
amb unes determinades regles de funcionament. Aquests processos no són sinònim
d'etapes unitàries i rígides que es succeeixen linealment al llarg del procés, sinó que
interactuenjde forma flexible i recursiva_ uns amb els altres.
Figura 1: Model de procés de composició escrita de Flower i Hayes (Camps,
1994c: 36, extret de Flower i Hayes, 1980)
SÍJUACtÓ dOMÜNlCATlVA' '
EL PROBLEMA RETÒRIC
Tema
Audiència
Propòsits

TEXT PRODUÏT FINS ARA

MEMÒRIA A
LLARG
TERMINI
Coneixements

dels continguts
temàtics
Coneixements de
l'audiència
Domini dels
esquemes
textuals
MONITOR (CONTROL)
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El model de Flower i Hayes consta de tres grans unitats: la situació de comunicació,
o context de producció (Camps, 1994c) o "task enviorment" en el text original, la
memòria a llarg termini i els procés d'escriptura pròpiament dit.
La situació de comunicació fa referència al context concret en què es produeix
l'escrit i conté tots els elements externs a l'escriptor agrupats en dues dimensions
fonamentals: el problema retòric i el text que es va produint.
La tasca d'escriure planteja a l'escriptor un seguit de problemes retòrics que s'han
d'anar resolent per mitjà de la redacció del text. El problema retòric és, doncs, "el
conjunt de circumstàncies que fan que ens posem a escriure "(Cassany, 1987: 146).
Es configura com un dels elements decisius abans de començar a escriure., en el qual
l'escriptor, abans que res, ha d'analitzar i valorar les diverses característiques del
problema: el perfil de l'audiència (o lectors), el tema concret de què es tracta i la
intenció de T escrit.
En aquest sentit, Flower i Hayes van constatar diferències clares entre escriptors
competents i poc experts en aquest camp. Mentre els competents són els que
analitzen i valoren adequadament tots aquests dubtes retòrics i els poden així
resoldre satisfactòriament, els poc experts moltes vegades simplifiquen en excés
aquest problema i solament solucionen aquells aspectes que han arribat a definir
correctament, fent-se així una representació parcial o poc desenvolupada de la
situació retòrica, amb la conseqüent falta d'adequació del text produït al context
concret.
A mesura que es va escrivint, el text que es va produint esdevé un nou element de
la situació comunicativa que genera restriccions al que pot escriure l'escriptor. Cada
idea o cada nova paraula condicionen en part les opcions a prendre en la resta del
procés: idees, paraules, estructura, etc.
El grau i la intensitat amb què el text produït influencia pot variar entre un escriptor i
un altre. Segons aquests autors, si les idees i les frases ja escrites es tenen poc en
compte i no es relacionen amb el text que es va escrivint, probablement el producte
final pot presentar-se poc coherent.
La memòria a llarg termini és una entitat mental on s'hi enregistren els
coneixements que l'escriptor té sobre continguts temàtics, sobre imatges de
possibles lectors, i també sobre les diverses estructures textuals que es poden
utilitzar. El funcionament d'aquesta memòria a llarg termini es caracteritza, d'una
banda, per poder proporcionar aquelles informacions emmagatzemades, que
interessen a qui escriu, activant-se solament a partir d'una sola paraula o idea. I, de
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l'altra, per tenir una estructura interna relativament estable que permet recuperar la
informació amb l'estructura amb què aquesta ha estat guardada, la tasca de
l'escriptor és reelaborar-la i readaptar-la d'acord amb les característiques de la
situació comunicativa.
D'altra banda, d procés d'escríptura pròpiament dit es compon de tres processos
cognitius (o operacions intel·lectuals) principals: planificar, textiialitzar i revisar34, i
d'un mecanisme de control, el monitor, que regula la la seqüència del procés de
redacció,
La planificació consisteix a establir el pla que ha de guiar la producció de l'escrit.
Pot considerar-se una espècie de representació mental de les informacions que
apareixeran en el text, que no ha de tractar-se necesàriament ni d'un esquema
desenvolupat i complet, ni tampoc ha de ser obligatòriament verbal, en alguns
escriptors, la planificació es representa a través d'una imatge visual.
Aquesta operació consta, alhora, de tres subprocessos: la concepció o generació de

les idees, r organització i l'establiment d'objectius.
El procés de generar idees inclou la recollida de les informacions de la memòria a
llarg termini, les quals de vegades apareixen de fonia estructura i completa, tal com

van ser emmagatzamades, i d'altres en forma d'idees soltes, aïllades i fins i tot
confuses.
És durant el procés d'organització de les idees que, en funció de les necessitats de la
situació comunicativa, s'estructuren i ordenen les informacions recopilades. Si
aquestes idees ja han emergit de forma estructurada, aquest procés s'encarrega
d'adaptar-les i readequar-les a la nova situació d'escriptura.
La definició del objectius és possiblement el subprocés de la planificació menys
estudiat, però no per això menys rellevant. Pressuposa la formulació dels objectius
que han de regir el procés de producció del text. Flower i Hayes distingeixen dos
tipus d'objectius: els referits al procediment, al com es realitzarà el procés, i els
referits al contingut, en funció dels quals es realitzarà la futura transformació de les
idees en text escrit.

34

Aquests tres processos seran ampliáis en els apartats 2.3.2., 2.3.3. i 2.3.4. respectivament.
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La textualització, o redacció, o "traslation" en versió original, és, doncs, el conjunt
d'operacions de transformació de les idees en llenguatge escrit, visible i
comprensible al lector, per tant linealment organitzat. Són múlltiples les exigències
que genera aquest procés: execució gràfica de les lletres, les convencions
ortogràfiques, morfosintàctíques i lèxiques definits pel codi escrit de la llengua en
què s'escriu, el compliment dels requisits textuals característics del tipus de text que
es redacta, etc.
Hem de tenir en compte que es tracta de transformar la representació del text
generada, organitzada i definida en el procés de fer plans_,sigui aquesta en forma
d'elements no verbals, sigui formulada per mitjà de signes lingüístics_en el
llenguatge escrit convencional i, evidentment, sota una organització semàntica
jerarquitzada.
La revisió és el procés en el qual l'escriptor examina tant les idees i les frases que
ha redactat com els plans i es objectius definits prèviament. Inclou dues operacions
o subprocessos: la lectura i la reescriptum. Durant la lectura, l'escriptor es rellegeix
conscientment el que ha planificat i escrit fins el moment i n'avalua el resultat en
funció de la situació comunicativa i dels objectius de l'escrit. En la reescriptura és
quan s'introdueixen, amb la intenció de millorar el text, les modificacions
necessàries, bé en els plans previstos a priori, bé en text ja produït.
Pel que fa al mecanisme de control35, la seva funció consisteix a regular i controlar
el funcionament de tots el processos i subprocessos qu entren en joc en Tacte
d'escriure. Permet prendre decisions com, per exemple, quan es pot donar per
acabat un determinat subprocés i pot iniciar-se'n un altre, quan és convenient
interrompre la redacció per fer una revisió parcial i generar o organitzar de nou, etc.
Exigeix, per tant, de l'escriptor "unes determinades capacitats metacognitives"36
(Camps, 1994c:37).
Segons Flower i Hayes, el funcionament concret d'aquest mecansime regulador no
solament depèn del objectius marcats per a l'escrit, sinó també de l'estil particular i
dels hàbts de composició de l'escriptor. Creuen que l'origen d'alguns dels
problemes que els escriptors poc experts poden tenir en la utilizado dels processos í
subprocessos de composició, pot trobar-se en aquest procés monitor.
35

Flower i Hayes, l'anomenen monitor, concepte procedent del camp de la cibernètica.
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va establir una distinció que, encara que poc actual, és força difosa entre els
mestres:
a) Ortografia natural: inclou les normes bàsiques de la correspondència so-grafia i
del procés necessari que es deriva dels mateix aprenetatge de la lectura i
l'escriptura. Comprèn errors del tipus: "prat" per "plat", canvi en l'ordre de les
lletres ("paït") o no separació correcta de les paraules ("els plats sonte us").
b) Ortografia arbitrària: fa referència als aspectes més convencionals de í'ortografia,
no afecta la lectura: "saltava", "lavi veu", "le done cante"...
Codina i Fargas (1988), citats per Cassany, Luna i Sanz (1993:404-405), proposen
una classificació tipològica dels errors ortogràfics que pot servir per avaluar el
domini ortogràfic. Sintèticament, és la següent:
a) Errors d'ortografia natural
9
omissió o repetició de paraules: "vull la la pilota", "pata" per "patata2z<
9
orientació i ordre: "qota per "pota", "part" per "prat"
• errors de pronúncia infantil: "piuota" per "pilota", "mucaror" per "mucador"
• no correspondència so-grafia: "rosa" per "rossa", "platga" per "platja"
• separació de paraules (excepte casos de guionets o apòstrof): "can tessin" per
"cantessin"
b) Errors d'ortografia arbitrària
9
errors de base fonètica: "paraigua", "arvre"...
• no relació prmitiu-derivat: "uñada", "erbreda".,.
• errors d'ortografia de morfemes gramaticals: "estam cantan", "bem saltar", "altne
cama"...
9
confusió d'homòfons: "vaig em bicicleta", "em jugat", "ara i corro"...
• casos excepcionals: errors en excepcions de les normes ortogràfiques i de les
regles gramaticals que s'allunyen de la pronúncia habitual: paraules amb ela
geminada, guions en les paraules compostes...

La morfologia i la sintaxi són les que estableixen les regles estructurals de la llengua
i la forma en què aquestes s'han d'utilitear. Si la morfologia s'ocupa de les formes
lingüístiques (formació i ús de les paraules: article, substantiu, verb, adverbi,
adjectiu, preposició...), la sintaxi és responsable del seu funcionament, de
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l'establiment de les relacions entre les diferents unitats lingüístiques en
l'estructuració de sintagmes i frases.
Tradicionalment, s'ha treballat la morfologia i la sintaxi per separat. Avui, sota els
pressupòsits dels enfocaments comunicatius de la llengua, s'entén que les unitats
lingüístiques prenen significació en contacte amb d'altres unitats, i que les formes
adquireixen el seu sentit en el context lingüístic i comunicatiu en què apareixen.
Dominar la morfosintaxi ja no vol dir conèixer les formes i com es combinen, "vol
dir saber aprofitar aquests coneixements per comprendre i expressar-se millor
"(Cassany, Luna i Sanz, 1993 :352).
Dins d'aquesta dimensió molfosintàctica els principals problemes que, en un text
escrit, poden quedar reflectits són, segons Rigo (1991), els següents:
a) Dèficits en la formació de les paraules
• Dificultats en la formació dels plurals
• Dificultats en l'ús del gènere. Falta de concordança
« Dificultats en l'ús de prefixes i sufixes
• Dificultats en l'ús de derivats, especialment les terminacions advervials
derivatives (-ment)
• Dificultats en l'ús d'augmentatius i diminutius
« Dificultats en les terminacions verbals (sobretot en les regles irregulars)

b) Dèficits en l'ús de les categories morfològiques de les paraules
• Dificultat en l'ús d'adjectius i adverbis: poca quantitat i baixa qualitat en
la seva utilització
9
Dificultat en l'ús de les preposicions i dels pronoms (personals,
reflexius, demostratius): poc coneixement del seu paper en la frase
c) Dèficits en la construcció de les frases
• en relació a la interpretació de les estructures sintàctiques: associació
dels noms a l'acció més pròxima en l'oració, problemes en la
interpretació de l'agent/acció/objecte en les frases passives...
9
en relació a la construcció de frases per imitació del model: omissió de
paraules o frase fonamentalment al final o al mig del discurs,
modificació de l'ordre de les paraules en la frase, substitució de parts
de l'oració per estructures que no compleixen la mateixa funció
sintàctica
• en relació a la construcció de frases: omissió d'articles, preposicions,
pronoms..., mala utilització dels temps verbals en funció de l'estructura
intencional de la frase, abús de l'oració simple i la juxtaposició i poca
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utilització de les frases complexes, ús erroni dels nexes entre oració
principal i subordinada...
Si tenim en compte que en els textos escrits, la morfosintaxi es constitueix com
l'instrument principal per articular el significat d'una manera clara i precisa, la
pobresa morfosintàctica d'un text redueix la capacitat expressiva de qui l'escriu. Per
aquest motiu, l'ensenyament tradicional dels aspectes morfosintàctics de la llengua,
com a fi en ells mateixos (aprenentatge memorístic de regles i paradigmes
gramaticals), ha de deixar pas a un enfocament centrat en la millora de les capacitats
comunicatives28.

Lèxic
Parlar de la competència lèxica o de domini del vocabulari no fa únicament
referència al coneixement de les paraules i al seu significat, pressuposa conèixer
també les estratègies per utilitzar-les amb adequació i precisió.
Segons Cassany, Luna i Sanz (1993), conèixer una paraula implica:
a) Pronunciació i ortografia: conèixer-ne els sons i els fonemes, i conèixer-ne les
lletres
b) Morfologia: conèixer i usar correctament totes les seves formes (flexió), conèixer
la seva composició (sufixos, prefixos, compostos...), conèixer famílies de
paraules...
c) Sintaxi: saber usar-la en el context, conèixer la categoria, les subactegoritzacions,
els règims verbals...
d) Semàntica: conèixer el seu valor semàntic (accepcions diverses, usos figurats...),
conèixer el seu valor semàntic segons el context lingüístic, relacionar-lo mb un
concepte associat a un element real, relacionar-lo semànticament amb d'altres
unitats lexicals...
e) Pragmàtica: usar-la com a part d'un text en relació a un context, usar-la per
aconsegir un propòsit determinat...
f) Sociolingüística: conèixer-ne el valor dialectal i de registre, usar-lo de manera
adequada a la situació comunicativa...

Ampliarem aquest tema de l'enfocament comunicatiu en l'ensenyamení/aprenentatge de
l'expressió escrita en l'apartat 3, d'aquest mateix Capítol I.
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Es evident, doncs, que són múltiples les dimensions que configuren els
coneixements implicats en les característiques i el funcionament de les paraules. I,
per tant, múltiples també els possibles problemes lèxics que les persones poden
presentar en la seva parla i en els seus escrits.
En aquest sentit, en l'ensenyament, la competència lèxica no només ha d'enfocar-se
com l'assoliment i l'ampliació del lèxic necessari, sinó també ha de potenciar
d'adquisició de criteris d'ús per a cada paraula en relació al registre, a la precisió, a
les connotacions, etc., de la situació comunicativa en què aquesta s'hagi d'utilitzar.
No es pot oblidar la importància que té l'experiència i el contacte amb matèries i
temàtiques riques i diverses per a l'optimització de l'adquisició i l'ús del vocabulari,

2.2.2.5. Variació
Aquesta propietat afecta a tots recursos expressius de la llengua (gramàtica, lèxic
sintaxi, coherència, cohesió..), i es refereix al grau d'ús que fa, cada persona, dels
recursos lingüístics.
Concretament, podem parlar d'un ampli conjunt de recursos, uns més estrictament
lingüístics, d'altres més literaris. Els lingüístics responen a la varietat, la precisió i la
riquesa lèxiques i sintàctiques: expressivitat de la sintaxi i de la puntuació, l'estil
directe i indirecte, modalitat oracional i modes verbals variats, riquesa en el
llenguatge (frases fetes, refranys...)... Entre els literaris, podem incloure-hi: l'ús de
figures retòriques (metàfora, comparació, personificació...), to del text (ironia,
homor...), selecció de la persona narrativa...
És lògic pensar que es tracta d'una propietat que, en la mesura que es troba
relacionada amb l'estil i el grau d'elaboració d'un text, exigeix de l'escrit un cert
nivell de complexitat i maduració lingüístiques. En aquest sentit, cal tenir en compte
que:
a) Valorar aquesta propietat, en els textos del nens i nenes dels primers nivells
d'ensenyament primari, és poc prudent. Això no vol dir, al contrari, que aspectes
relacionats amb la variació del text no es contemplin entre les intencions de les
propostes curriculars de l'expressió escrita, també, en aquests nivells
d'ensenyament.
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b) Probablement, la connexió que existeix entre aquesta propietat i les estratègies
del procés de composició sigui altament significativa. És lògic pensar que un text
exposat de forma coherent i cohesionada, amb un lèxic i una sintaxi precises i
variades, s'interrelacioni clarament amb un ús quantitativament i qualitativament
adequat de les habilitats i estratègies de composició.
D'aquí, doncs, que una de les maneres més profitoses d'enfocar l'ús i l'adquisició
dels aspectes directament relacionats amb aquesta propietat del text referida al codi
escrit, sigui treballar en el desenvolupament de les estratègies que es duen a terme
en l'acció d'escriure (procés de composició)29.

2.2.3. Tipologia textual
No tots els textos escrits tenen les mateixes característiques, ja que són producte de
propòsits o intencionalitats comunicatives diverses i, per tant, mostren trets
lingüístics (adequació, coherència, cohesió.,.) particulars.
La lingüística del text ha esmerçat molts esforços en establir una tipologia científica
que sistematitzés l'àmplia gamma de variació textual, una classificació que
identifiqués tipus de text amb un model teòric, amb uns trets lingüístics i
comunicatius determinats i que es pogués trobar exemplificat en els missatges reals.
Respondre aquesta intenció és evident que obriria les portes a la possibilitat
d'analitzar tipus textuals concrets, les diferències entre uns i altres, el grau de
complexitat i la dificultat d'aprenentatge,.. De totes maneres, aquesta pretensió
respon a unes exigències científiques i funcionals molí elevades, per la qual cosa
encara avui és difícil disposar d'una classificació que resolgui aquest tema des de la
seva globalitat. Es poden trobar algunes propostes interessants referides, però, a
aspectes concrets (Fernández Villanueva, 1991).
Paral·lelament, en l'àmbit de la didàctica, des del moment en què es va imposant
l'enfocament funcional de la llengua i s'emfasitza la dimensió comunicativa, es
planteja l'aprenentage de l'expressió escrita en base a la producció de diversos tipus
29

Recordem que ambdues dimensions (codi escrit j procés de composició) formen paït de
Pexpresssó escrita, tal i com l'hem coneeptualitzada en l'apartat 2.1. d'aquest mateix Capítol 1.1
que en l'apartat 2,3 El procés de composició escrita, ampliarem aquest concepte.
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de text. Per aquest motiu, doncs, es fa necessari prendre com a punt de referència
determinades classificacions tipològiques, encara que aquestes no puguin ser
considerades com a tais des del punt de vista, riguròs i científic, que proposa la
lingüística del text.
Entre les més difoses i utilitzades actualment, ben segur no ens equivoquem, si
parlem de la classificació proposada per Adam (1985)30. Per alguns, fins i tot pot
ser qualificada de clàssica (Coramina, 1990), donat que al nostre país són
nombrosos els materials curriculars que utilitzen aquesta tipologia31.
En aquesta proposta, s'utilitzen criteris gramaticals i funcionals per distingir vuit
grans grups de textos. Cada un dels grups es defineix per una funció lingüística
determinada (narrar, descriure, predir...), i per uns trets gramaticals comuns. En la
taula 4, hi podem observar els vuit tipus de text, les seves carcaterístiques
lingüístiques i exemples. No hem d'oblidar que, lògicament, aquestes tipologies
textuals no apareixen mai en estat pur, sovint un text pot contenir fragments
diversos en els quals predomina una o altra tipologia, segons que el contingut i el
desenvolupament del discurs així ho exigeixi.
Taula 4; Tipologia textual (Cassany, Luna i Sanz: 1993> 32S-32932)
GRAMATICALS

TIPUS DE TEXT

1
Conversació
-Llenguatge transaccional;
diàleg, discussions, etc.
- En trobem als usos orals
quotidians, i en alguns
textos escrits (teatre,
novel·la...)

- Pronoms: personals, febles, interrogatius
- Adverbis d'afimwció i negació
- Enllaços: puntuació relacionada
amb l'entonació(guionets, cometes,
interrogacions, exclamacions, etc.)

30

- Modalitats: interrogació, asseveració, exhortació..,
- Fórmules: excuses, salutacions,
comiats, etc.
-Presència de codis no verbals en els
textos orals
- Trets propis del mode oral:

Quan Adam fa la seva proposta, realitza una ampliació d'una classificació anterior plantejada per
Werlich l'any 1975, en la qual basant-se en els processos cognitius característics o dominants,
diferencia cinc tipus textuals diferents: descriptiu (organització espacial), narratiu (desenvolupament
temporal), expositiu o explicatiu (anàlisi i síntesi de representacions conceptuals), argumentatiu
(presa de postura) i instructiu (incitació a l'acció).
31
Si la perspectiva lingüística subjacent és bàsicament la de l'anàlisi del discurs, alguns autors en
lloc d'emprar la denominació tipus de text, optem per utilitzar la de gènere discursiu.
32
Taula extreta per aquests autors de: Programes i orientacions per als cursos de llengua catalana
(nivells de suficiència i proficiència). 1987. Extra. Com. 2. Generalitat de Catalunya.
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Descripció
- De persones físiques o
psíquiques, de paisatges,
objectes, etc.
- En trobem en textos
Orals i escrits; monòlegs,
discursos,postals, notícies
, cartes, etc,

Narració
- De fets, històries,
biografies, processos...
- En trobem en textos
orals i escrits: rondalles,
contes, notícies, historiografia, etc.

- Adjectius qualificatius: morfologia,
posició i concordança
- Verbs irnperfectius: temps present
i imperfet
- Adverbis de lloc
- Estructures de comparado
- Enllaços: adverbis, locucions, etc.
- Oracions de predicat nominal

- Substantius: precisió lèxica
- Estructura; ordre en l'espai:
. de més general a més concret,
. de dalt a baix, de dreta a esquerra,
etc.

- Verbs perfectius: passat llunyà, - Estructura:
. ordre cronològic dels fets i ordre
passat recent
- Adverbis de temps
- Relació de temps verbals
~ Connectors temporals: conjuncions
temporals, locucions, etc.

narratiu,

. parts de la narració: plantejament,
nus i desenllaç,
. punt de vista de la narració:

personatges, perspectiva, etc.
Instrucció
- Ordres, exhortacions,
obligacions, et,
- En podem trobar en
receptes
de
cuina,
instruccions d'ús d'aparells, converses orals, etc,
Predicció
- Previsions de futur,
textos prospectius, etc.
- En podem trobar als
horòscops, butlletins metereològics,
previsions
econòmiques, etc,
Explicació
Definicions, exposicions, etc.
- En podem trobar en
manuals, tractats, conferències, llibres de text,
etc.
Argumentació
- Defenses i acusacions,
crítiques
artístiques,
opinions, etc.
- En podem trobar en
discursos orals (conferències, exposicions) i escrits
(cartes al director, articles
d'opinió, etc.)

- Ús de la 2a, persona verbal o ds - Modalitat: exhortativa o imperativa
- Estructura í informació:
formes paral·leles
. ordre lògic dels fets
- Mode imperatiu
- Perífrasis d'obligació; haver de + . informació objectiva i precisa
. eventualment, disposició espacial
inf., caldre, ser necessari...
especial
~ Ordinals i cardinals

-Temps verbals; futur

- Estructura:
- Adverbis de temps
. distinció en el temps futo: proper,
- Perífrasis de probabilitat deure + immediat, llunyà, previsions a curt,
a mitjà o llarg termini,
inf.
. ordenació de la informació por
- Oracions condicionals
temes
- Oracions subordinades: causals,
consecutives, i finals
- Connectors: causa, conseqüència,
etc.

- Estructura:
. organització lògica i jeràrquica de

les idees
. exposició analítica i sintètica

. lis de gràfics, esquemes, dibuixos,
etc.
- Verbs del tipus dir, creure, pensar, -Estructura:
opinar, etc.
. estructura de la informació per

- Relació entre emissor- receptor: parts o blocs,
presentació de l'emissor, tractament . relació entre tesi i arguments,
del receptor
- Infertextualifat: cites, referències i
- Oracions subordinades: causals, comentaris d'altres textos
consecutives, adversatives, etc.
- Connectors: conjuncions causals,
adversatives, etc.

Retòrica
- Funció estètica
- Figures retòriques sintàctiques: - Figures retòriques de contingut.
- Converses quotidianes, anacoluts, polisíndeton, hipérbaton, hipèrboles, sinestèsia, metàfora,
cartes, poemes, etc.
etc.
metonímia, etc.

- Jocs de paraules: dobles sentits,
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Tradicionalment, a les escoles predominia el treball amb el text narratiu, primer
perquè és el més emprat pels mateixos alumnes en els seus textos lliures, és a dir,
quan produeixen espontàniament i expliquen contes, aventures, etc., i segon,
perquè en els llibres de text, els contes i les narracions són els que es troben amb
més freqüència i, lògicament, treballar a partir d'ells n'augmenta el seu ús lingüístic.
De tota manera, quan s'assumeix el caràcter de funcionalitat de l'expressió escrita,
això pressuposa fixar-se en l'ús habitual que apareix en els mitjans de comunicació,
en la publicitat, en els llibres de text, etc. En conseqüència, es fa inevitable la
incorporació a l'escola del treball d'altres tipus de text, evidentment per mitjà de la
metodologia idònia que permeti el seu coneixement i domini.
Hem de pensar, tal com manifesta (Vila, 1989), que donat que la llengua escrita,
des de fa ja algun temps, ha esdevingut un fet quotidià (cartells, anuncis, diaris,
etiquetes, fulletons, prospectes...), tots aquests elements formen part de l'entorn
immediat de l'alumne, el qual diferencia espontàniament uns textos d'altres. Un
alumne de Cicle Inicial, pot distingir fàcilment una poesia d'una carta. No obstant,
el que cal és que siguin conscients d'aquest procés i així interioritzin habilitats,
recursos i tècniques per produir varietat de textos de forma adequada. I, sens
dubte, per això cal un treball sistemàtic en relació a les característiques formals i de
contingut que defineixen els diversos tipus de text33.

Fins ora, doncs, ens hem referit a una de les dimensions de l'expressió escrita:
aquella relacionada amb el codi escrit, amb el saber què dir, amb la concepció actual
de text i de les propietats textuals. Ens falta parlar, ara, d'una altra dimensió: les
estratègies emprades per a organitzar les idees a comunicar en un missatge expressat
per mitjà dels signes gràfics, l'anomenat procés de composició escrita. D'aquest
procés ens n'ocupem en l'apartat següent.

33

En l'apartat 3. El procés d'ensenyament/aprenentatge de l'expressió escrita, tornarem a parlar
més extensament de la importància de treballar la diversitat textual.
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2.3. EI procés de composició escrita
Tradicionalment, l'interès dels investigadors per l'expressió escrita es centrava en
els aspectes directament relacionats amb el producte escrit i en l'anàlisi del sistema
de la llengua.
A partir dels anys 70, psicòlegs, pedagogs i mestres nord-americans van començar
a sentir-se atrets pels comportaments que mostraven els seus alumnes mentre
escrivien, i, per mitjà de diverses tècniques de recollida d'informació (observació,
entrevista, verbalització en veu alta, enregistrament en video..), van emprendre
diverses investigacions. Els resultats els van portar a afirmar que existien
diferències importants, en el saber fer (en les estratègies de procediment), entre
aquells alumnes que havien tingut bones qualificacions en proves estàndards de
producció escrita (escriptors competents) i els que les havien obtingut dolentes
(escriptors aprenents o poc competents). Concretament, van constatar que els
escriptors competents semblaven utilitzar unes estratègies de composició anàlogues
que, en canvi, semblaven ser desconegudes pels escriptors aprenents. Algunes
d'aquestes estratègies identificades, en els escriptors competents quan elaboren un
text escrit, són: dedicar temps a prendre consciència del que volen dir, de com ho
diran i del posssible lector; fer-se un esquema mental del text a escriure (recollir i
ordenar idees, marcar-se objectius sobre què i com escriure); rellegir els fragments
escrits, revisar el text, reformular el text, etc. Els escriptors aprenents, en canvi,
creuen que l'escrit és espontani com l'oral, componen les seus textos de forma més
ràpida, menys reflexiva, no tenen compte el possible lector, ni el propòsit, no
rellegeixen, els costa revisar, refer el text, etc.
El conjunt d'aquests primers estudis, doncs, dibuixava un perfil de l'escriptor
competent o d'aquella persona que desenvolupa un adequat procés de composició
en l'elaboració d'un text escrit. Segons Cassany (1987), els aspectes més rellevants
d'aquest perfil són els següents:
a) Prendre consciència de l'audiència (lectors)', l'escriptor competent dedica temps a
pensar en les coses que vol dir-los, en les coses que ja saben, en com vol
presentar-se ell mateix, etc.
b) Planificar el text: l'escriptor competent es fa un esquema mental del text que
escriurà, la forma com el treballarà, etc.
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c) Rellegir els fragments escrits: a mesura que redacta, l'escriptor competent es
rellegeix els fragments queja ha escrit per comprovar si s'ajusten a allò que vol
dir i, també, per enllaçar-los amb el que escriurà després.
d) Revisar el text: mentre escriu i rellegeix el que ha escrit, l'escriptor competent
revisa i introdueix canvis. Aquests canvis afecten sobretot al contingut del text.
e) Procés d'escriptura recursiu: el procés d'escriptura és cíclic i flexible. Poques
vegades, l'escriptor competent es conforma amb el primer esquema o primer pla
de text; el va modificant durant la redacció de l'escrit, a mesura que se li
acudeixen noves idees i les incorpora al text.
f) Usar estratègies de suport: durant la composició, l'escriptor competent també
utilitza estratègies de suport per solucionar alguns problemes o dubtes que se li
presenten. En general, sol consultar diccionaris i gramàtiques per extreure alguna
informació que no té i que necessita.
Pel que fa h presa de consciència dels lectors a qui va destinat el text, un estudi de
Flower i Hayes (1981a) va trobar diferències clares entre escriptors competents en
(aquest cas, professors de llengua) i poc experts (estudiants). Per mitjà d'un estudi
que es basa en la verbalitzadó en veu alta dels pensaments mentre s'està escrivint,
constaten que els escriptors competents es fixen en les característiques dels
possibles lectors, és a dir, dediquen més temps a pensar en les temes o idees que els
poden interessar o en les informacions que necessiten saber, a escollir la forma en
què ho volen presentar, a triar el registre i el tractament adequats... En canvi, els
escriptors poc experts, dediquen menys temps a pensar en el lector i es centren en
els aspectes relacionats amb el tema.
Quant a la planificació del text, podem parlar dels resultats de diversos estudis
(Cassany, 1987):
a) Stallard (1974), en un estudi amb adolescentes d'entre 14 i 18 anys, no va trobar
diferències visibles, en el comportament relacionat específicament amb la
planificació del text, entre els escriptors competents i els poc experts. De totes
maneres, en un treball de redacció fet a classe, comptabilitza el temps que, uns i
altres, destinen a prendre notes, a fer esquemes o a pensar, des que reben el tema
del treball fins que inicien la redacció, i comprova que la mitjana en el temps
d'espera dels escriptors competents és de 4,18 minuts i la dels poc experts de 1,2
minuts.
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b) En un alte estudi amb estudiants de 18 i 19 anys, Wall i Petrovsky (1981)
comproven que els escriptors poc experts, a més de dedicar, en poques ocasions,
temps a pensar abans de començar a escriure, rares vegades prenen notes o fan
algun tipus d'esquema o pla de text. De fet, s'estimen més inicar la redacció
escrivint a mig.
c) Emig (1975), en una recerca feta amb escriptors professionals evidencia que,
abans de començar a escriure, aquests fan servir alguna forma d'estructuració
del text i d'ordenació de les idees, encara que, molt pocs d'ells, emprin una única
forma de planificació.
També en relació a la rekctura dels fragments escrits, les diferències entre escriptors
competents i poc experts són constatades a través de diversos estudis. Krashen
(1984), afirma que els bons escriptors, mentre rellegeixen el que han escrit,
"descansen per planificar el que escriuran tot seguit, repassen per comprovar si
aquests plans s'ajusten a l'escrit, i després paren de nou per reformular-los".
Pianko (1979, citat per Krashen, 1984), en una recerca realitzada amb estudiants de
18 i 19 anys, revela que els bons escriptors s'aturen el doble i rellegeixen el (ripie de
vegades que els poc experts. I Birdwell (1980), citat per Cassany (1987), amb nois
de 15 o 16 anys, constata que els bons escriptors rellegeixen els seus esborranys
abans de fer~ne un atoe o d'escriure el text final.
Pel que fa a la revisió del text, aquestes investigacions de la dècada dels 70 i de
principis del 80, estan bàsicament orientades a conèixer el nombre de canvis que els
escriptors fan en els seus textos, els nivells als quals revisen i el tipus de canvis que
introdueixen. A la conclusió més freqüent que totes elles arriben és que els
escriptors aprenents realitzen pocs canvis en el text i que quan ho fan és a nivell
superficial, fixant-se fonamentalment en aspectes de forma. Entre aquests estudis,
alguns dels més coneguts són el de Perl (1979) i el de Sommers (1980). Per a
Sommers (1980), que va comparar escriptors experimentats i estudiants, la idea de
revisió que tenen els estudiants està simplement relacionada amb la correcció formal
(ortografia, puntuació, substitució de paraules soltes...) i, en canvi, la que tenen els
escriptors experimentats va més enllà Í els ajuda a desenvolupar les idees inicials i a
definir el contingut final del text.
De totes maneres, aquests resultats, tal com veurem en l'apartat 2.3.4. La revisió,
va ser ben aviat qüestionats pel seu alt grau de dependència de les pròpies
característiques metodològiques de l'estudi, ja sigui per crear una situació de
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producció artificial i especial, ja sigui per donar un temps límit en l'elaboració del
text escrit, etc.
Quant a la tendència a la recursivitat del procés seguit pels escriptors competents,
són interessants les aportacions de Sommers (1981). Aquest autor mostra com la
majoria dels escriptors experimentats que ell estudia, estan disposats a recomençar
el procés de redacció les vegades i en el moment que sigui necessari, és a dir, a
reestructurar el text si les idees noves que se li han acudit així ho exigeix. El procés,
doncs, seguit no es desenvolupa sempre linealment i ordenadament (planificació del
text, primer esborrany, revisió i text final), sinó que pot considerar-se cíclic o
recursiu, o sigui, que pot interrompre's en qualsevol punt per recomençar i
reformular el text elaborat fins aquell moment.
Per últim, quan Cassany (1987) parla d'estratègies de suport, es refereix a
microhabititats complementàries que no formen part del que és en essència el
procés de composició escrita, ja que es pot seguir adequadament un procés de
redacció sense fer-ne ús. Es tracta simplement d'estratègies concretes que, en
ocasions, els escriptors competents utilitzen per donar resposta a determinades
mancances. Mancances que poden ser de tipus gramatical o de lèxic, i llavors les
possibles estratègies són l'ús del codi escrit ja adquirit o de les regles ja apreses, o
també la consulta a diccionaris, gramàtiques, vocabularis, etc. Les mancances també
poden ser textuals, és a dir relatives a l'adequació, la coherència, la cohesió, etc.,
del text, i en aquest cas, l'estratègia més eficaç és recórrer a textos reals ja escrits
per buscar-hi exemples per a l'escrit que es vol produir. I, per últim, les mancances
també poden ser de contingut (idees sobre el tema que s'escriu,..), i per satisfer
aquest tipus de necessitat es pot, o bé desenvolupar i crear noves idees a partir dels
coneixements que ja es tenen del tema, bé demanar-ho a algú o consultar-ho en
llibres, articles, videos, etc.
A mesura, doncs, que els estudis sobre els processos redaccionals s'han anat
estenent i que s'ha confirmant el paper trascendent que té el procés de composició
en l'expressió escrita, l'interès dels estudiosos s'ha anat reorieritant vers
l'elaboració de models teòrics que puguin explicar aquesta complexa activitat
intel·lectual. En l'apartat que iniciem a continuació, presentem, des de les primeres
formulacions dels models d'etapes fins als models cognitius més recents centrats en
el concepte de l'elaboració del coneixement, passant especialment pel model
cognitiu plantejat per Flower i Hayes.
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2.3.1. Models del procés de composició escrita
2,3.1. L Els models d'etapes
Els primers estudis sobre l'expressió escrita entesa com un procés complex format
per diferents fases, van sorgir amb la intenció principal de provar l'eficàcia de
determinats enfocaments didàctics per millorar la qualitat dels escrits dels alumnes
(Camps, 1994c).
Un dels estudis que ha tingut més influència en el camp de l'ensenyament ha estat el
de Rohman i Wlecke (1964). El text escrit per aquests dos autors, que pot
considerar-se una descripció exhaustiva i completa d'un programa de redacció que
van dissenyar per ensenyar a pre-escriure satisfactòriament a un grup d'aprenents,
el procés d'escriptura queda dividit en tres etapes: pre-esctiure, escriure i reescriure. Pre-escriure és una etapa de descobriment de les idees, interna, en què
l'autor no escriu cap frase, és a dir, fa referència a tot el que ocorre en el pensament
de l'autor des del moment que se li planteja la necessitat d'escriure un text fms que
en té una idea general o un esquema estructurat. Escriure consisteix en la producció
real de l'escrit, i re-escriure en la refomulació del primer producte per aconseguir la
versió final. Es pressuposa que seguint aquestes tres etapes, ordenadament i
successivament, aquell qui escriu va elaborant el text escrit de forma lineal.
Rohman (1965) centra la seva atenció especialment en la primera etapa, en la preescriptura, la qual defineix com el procés de descobriment del tema. Per a ell,
aquest procés mental esdevé fonamental en la globaliíat del procés de composició,
malgrat sigui possiblement ei més desconegut. Està convençut de la interrelació
existent entre la pre-escriptura i la producció de textos de bona qualitat: solament si
l'autor participa de forma activa, amb el seu pensament, en el descobriment del tema
pot assegurar-se l'escriptura d'un bon text; aquell que no explora ell mateix el tema
perquè té mandra o perquè prefereix copiar les idees dels altres, és molt difícil que
pugui aspirar a escriure un text bo.
Aquests models d'etapes han tingut molt bona acollida en l'àmbit educatiu, ja que
ofereixen la possibilitat als ensenyants de plantejar propostes ordenades,
sistematitzades i seqüenciades linealment, per a la producció del text escrit dels seus
alumnes.
D'aquí, doncs, l'aparició de diversos models pedagògics que determinen quines són
les passes que cal seguir per obtenir textos acceptables, els quals, en ser de còmode
aplicació ha estat molt ben acceptats.
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Entre aquests, podem assenyalar el model de les habilitats acadèmiques proposat per
May Shih (1986, citada per Cassany, 1987: 122-124). Aquesta autora recull el
plantejament de Rohman i l'adapta a una proposta específica per ensenyar als joves
estudiants nord-americans un tipus de text concret, el que ella anomena text
acadèmic. Entén que, més que els típics textos comunicatius (cartes, notes,
instàncies..,), aquests joves han d'escriure aquests textos acadèmics ja que
posseeixen unes característiques particulars (no tenen estructura fixa, es redacten
amb límit de temps, no parlen d'informacions personals de l'autor sinó
d'informacions objectives provinents d'altres textos, utilitzen llenguatge
especialitzat, etc.), les quals requereixen de l'ús d'unes estratègies especials, les
acadèmiques: interpretació de dades experimentals, capacitat de relacionar
informacions de diverses fonts, capacitat de síntesi, etc. En aquest sentit, doncs,
sistematitza un exhaustiu llistat d'aquestes habilitats acadèmiques, alhora que les
ordena al llarg del procés de composició, el qual divideix en les tres fases típiques
del model d'etapes, que ella anomena: pre-escriure, escriure el primer esborrany i
revisar. Des del punt de vista didàctic, estableix un enfocament basat en el contingut
del text, segons el qual l'aprenentatge de l'escriptura passa perquè els estudiants
explorin i analitzin el tema dels seus escrits.
Encara que potser de forma no tant detallada com ho fa May Shih, són molts els
models que, per a l'ensenyament del procés de composició, es basen en el model
d'etapes. El que, de manera sintètica, presentem a continuació ens han semblat
interessant pel fet que, malgrat definir les tres fases pròpies dels models d'etapes, es
destaca pel seu caràcter de recursivitat i, sobretot, per les interpretacions que
suggereix en relació a les impressions i sensacions que la vivència personal que
cadascuna d'aquestes etapes pot provocar en l'escriptor jove.
Ens referim concretament al model d'ensenyament plantejat per Grinell (1988),
emmarcat en la temàtica específca referida a l'ensenyament de les persones amb
dificultats d'aprenentatge.
Aquesta autora nord-americana ressalta la necessitat d'emfasitzar el procés de
composició més que no pas la producció escrita, donat que del que es tracta de
possibilitar que els estudiants siguin capaços d'escriure alhora que comprenen
perquè escriuen. Considera que el procés de composició consta de tres fases
bàsiques: pre-escriptura, escriptura ("drafting") i revisió. La durada de cadascuna
d'elles depèn de l'escriptor í del tema sobre el qual s'escriu. Afegeix, però, i a
diferència dels clàssics models d'etapes, que aquestes tres fases s'han d'entendre
recursivament i no linealment: mentre s'està escrivint el primer text (escriptura),
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l'escriptor pot parar i tomar a l'etapa de la pre-escriptura, o bé emprendre alguna
estratègia de revisió.
La pre-escriptura és la fase de la planificació de l'escriptura que implicajsobre paper
o meníalment_decidir el propòsit, trobar i definir el tema, establir l'audiència,
recollir informació, desenvolupar i organitzar un pla. Comenta també que aquest
període de descobriment i de planificació pot resultar tant excitant com
desconcertant, per la gran quantitat de tasques que aparentment exigeix, i que
precisament per això cal estar atent i prevenir que aquesta sensació deixi als joves
escriptors immobilitzats.
L'escriptura és el primer escrit sobre el paper en el qual es realitza l'extensió
completa del missatge de l'escriptor. En aquest procés, l'escriptor sovint descobreix
dificultats intrínseques en les idees que vol escriure, i llavors, estableix connexions
entre elles que no havia realitzat prèviament en la fase anterior. Els aspectes formals
o mecànics queden en un segon terme, concedint-se especial atenció al contingut.
Aquest primer text, segons ella, s'ha de procurar fer tan ràpid com sigui possible
per prevenir al jove escriptor d'una activitat excessivament reflexiva que el pugui
bloquejar.
Durant la revisió es produeix el text final, a través de la modificació de l'escrit fet
fins el moment, les vegades que calgui, i deixant per al final la correcció dels
aspectes mecànics (puntuació ortografia, gramàtica, etc.). Els escrits de la segona
fase són reescrits per completar buits de significat, desenvolupar idees, afegir
detalls, eliminar allò innecessari, reformular conceptes i reorganitzar idees. Segons
l'opinió d'aquesta autora, aquesta etapa també pot plantejar problemes ja que
l'escriptor se sent vinculat afectivament al seu propi escrit i, en ocasions, li costa
modificar-lo,
A partir d'aquí, Grinell especifica i sistematiza un model per a l'ensenyament de
l'expressió escrita, especialment pensat per als joves amb dificultats d'aprenentatge
específiques del llenguatge escrit.

Ja hern comentat que aquests models d'etapes van tenir molta influència en l'àmbit
educatiu, seria però injust oblidar-nos de la importància que van tenir també per a la
recerca: van ser els primers models teòrics que van cridar l'atenció als investigadors
sobre la importància del procés de l'elaboració d'un escrit, en contraposició al
producte acabat que, fins al moment, havia acaparat tot l'interès dels estudis sobre
l'expressió escrita.
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De totes maneres, ben aviat, noves recerques atribueixen a aquests models d'etapes
dos defectes principals: el primer és que el procés de composició escrita es
comprova que no és lineal sinó recursiu, és a dir, que per escriure no se segueix un
continu d'etapes, una rera de l'altra, sinó que es donen una sèrie de subprocessos
que interactuen els uns amb els altres, ï el segon, que no tenen en compte el procés
intern, mental, que segueix l'escriptor en el curs de la producció escrita, ja que es
fixen bàsicament en el procés de creixement a través de diverses etapes observables
en què l'escriptor va redactant el producte escrit.

2.3,1.2, Els models cognitius
Els models cognitius, doncs, són els que centren la seva atenció en PexpHcacició
dels diversos processos cognitius que intervenen en el procés de composició escrita.
S'interessen sobretot pels coneixements i les estratègies que els escriptors posen en
funcionament en l'acció d'escriure i en com aquests interactuen durant el procés.
Una de les pioneres en aquest tipus d'estudis, que analitzen els processos interns de
l'escriptor en escriure i la interrelació entre ells, és la recerca d'Emig (1971, citada
per Camps, 1994c), Aquesta autora, en una conferència l'any 1964 que no va ser
publicada fins el 1971, va atacar el model de Rohman i Wlecke, afirmant que la
planificació és dóna al llarg de tot el procés de composició i que no es pot considerar
separada del procés de textualitzacíó o redacció.
Totes aquestes recerques solen basar-se en l'anàlisi empírica de la realitat,
examinant les diverses estratègies de redacció i utilitzant diverses metodologies:
anàlisi de protocols de pensament oralitzat, l'anàlisi dels textos i dels esborranys
dels escriptors, l'anàlisi dels comportaments durant l'escriptura, etc.
La intenció d'aquests estudis és elaborar un model teòric detallat que serveixi
d'hipòtesi per explicar el procés, tant pel que fa a les estratègies que s'utilitzen en
redactar, com als factors que hi influeixen, ja siguin els propis del context o també
de les característiques cognitives de l'escriptor.
Segurament son un seguit d'estudis portats a terme per Flower i Hayes (1980,
1981a, 1981b, Hayes i Flower, 1980) els que contribueixen a convertir l'estudi dels
processos implicats en la composició escrita en una línia de recerca amb entitat
pròpia. De fet, aquests autors exposen exhaustivament la seva fonarnentació teòrica
i construeixen un dels models teòrics més coneguts i difosos.

62

Aquests autors, en les seves recerques sobre el procés que caracteritza Tacte
d'escriure, utilitzen bàsicament el mètode de l'anàlisi protocolaria, és a dir, fer
pensar en veu alta als escriptors mentre estan escrivint, enregistrar aquesta
verbaliízació, transcriure-la i posteriorment analitzar el protocol obtingut
(transcripció, esborranys i text produït). Entenen que aquesta tècnica és més
objetiva i rica que no pas, per exemple, fer parlar als escriptors un cop han acabat la
tasca d'escriure, ja que en aquests casos, les dades recollides poden veure's
altament influenciades per la visió personal del propi escriptor, fins i tot, per allò
que ells creuen que haurien d'haver fet.
El model de Flower i Hayes, que podem observar en la figura 1, descriu
àmpliament les operacions cognitives que entren en joc en escriure un text. Consta
de diversos processos i subprocessos mentals bàsics, organitzats jeràrquicament i
amb unes determinades regles de funcionament. Aquests processos no són sinònim
d'etapes unitàries i rígides que es succeeixen linealment al llarg del procés, sinó que
interactuenjde forma flexible i recursiva_ uns amb els altres.
Figura 1: Model de procés de composició escrita de Flower i Hayes (Camps,
1994c: 36, extret de Flower i Hayes, 1980)
SÍJUACtÓ dOMÜNlCATlVA' '
EL PROBLEMA RETÒRIC
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Audiència
Propòsits
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MEMÒRIA A
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Coneixements

dels continguts
temàtics
Coneixements de
l'audiència
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textuals
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El model de Flower i Hayes consta de tres grans unitats: la situació de comunicació,
o context de producció (Camps, 1994c) o "task enviorment" en el text original, la
memòria a llarg termini i els procés d'escriptura pròpiament dit.
La situació de comunicació fa referència al context concret en què es produeix
l'escrit i conté tots els elements externs a l'escriptor agrupats en dues dimensions
fonamentals: el problema retòric i el text que es va produint.
La tasca d'escriure planteja a l'escriptor un seguit de problemes retòrics que s'han
d'anar resolent per mitjà de la redacció del text. El problema retòric és, doncs, "el
conjunt de circumstàncies que fan que ens posem a escriure "(Cassany, 1987: 146).
Es configura com un dels elements decisius abans de començar a escriure., en el qual
l'escriptor, abans que res, ha d'analitzar i valorar les diverses característiques del
problema: el perfil de l'audiència (o lectors), el tema concret de què es tracta i la
intenció de T escrit.
En aquest sentit, Flower i Hayes van constatar diferències clares entre escriptors
competents i poc experts en aquest camp. Mentre els competents són els que
analitzen i valoren adequadament tots aquests dubtes retòrics i els poden així
resoldre satisfactòriament, els poc experts moltes vegades simplifiquen en excés
aquest problema i solament solucionen aquells aspectes que han arribat a definir
correctament, fent-se així una representació parcial o poc desenvolupada de la
situació retòrica, amb la conseqüent falta d'adequació del text produït al context
concret.
A mesura que es va escrivint, el text que es va produint esdevé un nou element de
la situació comunicativa que genera restriccions al que pot escriure l'escriptor. Cada
idea o cada nova paraula condicionen en part les opcions a prendre en la resta del
procés: idees, paraules, estructura, etc.
El grau i la intensitat amb què el text produït influencia pot variar entre un escriptor i
un altre. Segons aquests autors, si les idees i les frases ja escrites es tenen poc en
compte i no es relacionen amb el text que es va escrivint, probablement el producte
final pot presentar-se poc coherent.
La memòria a llarg termini és una entitat mental on s'hi enregistren els
coneixements que l'escriptor té sobre continguts temàtics, sobre imatges de
possibles lectors, i també sobre les diverses estructures textuals que es poden
utilitzar. El funcionament d'aquesta memòria a llarg termini es caracteritza, d'una
banda, per poder proporcionar aquelles informacions emmagatzemades, que
interessen a qui escriu, activant-se solament a partir d'una sola paraula o idea. I, de
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l'altra, per tenir una estructura interna relativament estable que permet recuperar la
informació amb l'estructura amb què aquesta ha estat guardada, la tasca de
l'escriptor és reelaborar-la i readaptar-la d'acord amb les característiques de la
situació comunicativa.
D'altra banda, d procés d'escríptura pròpiament dit es compon de tres processos
cognitius (o operacions intel·lectuals) principals: planificar, textiialitzar i revisar34, i
d'un mecanisme de control, el monitor, que regula la la seqüència del procés de
redacció,
La planificació consisteix a establir el pla que ha de guiar la producció de l'escrit.
Pot considerar-se una espècie de representació mental de les informacions que
apareixeran en el text, que no ha de tractar-se necesàriament ni d'un esquema
desenvolupat i complet, ni tampoc ha de ser obligatòriament verbal, en alguns
escriptors, la planificació es representa a través d'una imatge visual.
Aquesta operació consta, alhora, de tres subprocessos: la concepció o generació de

les idees, r organització i l'establiment d'objectius.
El procés de generar idees inclou la recollida de les informacions de la memòria a
llarg termini, les quals de vegades apareixen de fonia estructura i completa, tal com

van ser emmagatzamades, i d'altres en forma d'idees soltes, aïllades i fins i tot
confuses.
És durant el procés d'organització de les idees que, en funció de les necessitats de la
situació comunicativa, s'estructuren i ordenen les informacions recopilades. Si
aquestes idees ja han emergit de forma estructurada, aquest procés s'encarrega
d'adaptar-les i readequar-les a la nova situació d'escriptura.
La definició del objectius és possiblement el subprocés de la planificació menys
estudiat, però no per això menys rellevant. Pressuposa la formulació dels objectius
que han de regir el procés de producció del text. Flower i Hayes distingeixen dos
tipus d'objectius: els referits al procediment, al com es realitzarà el procés, i els
referits al contingut, en funció dels quals es realitzarà la futura transformació de les
idees en text escrit.

34

Aquests tres processos seran ampliáis en els apartats 2.3.2., 2.3.3. i 2.3.4. respectivament.
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La textualització, o redacció, o "traslation" en versió original, és, doncs, el conjunt
d'operacions de transformació de les idees en llenguatge escrit, visible i
comprensible al lector, per tant linealment organitzat. Són múlltiples les exigències
que genera aquest procés: execució gràfica de les lletres, les convencions
ortogràfiques, morfosintàctíques i lèxiques definits pel codi escrit de la llengua en
què s'escriu, el compliment dels requisits textuals característics del tipus de text que
es redacta, etc.
Hem de tenir en compte que es tracta de transformar la representació del text
generada, organitzada i definida en el procés de fer plans_,sigui aquesta en forma
d'elements no verbals, sigui formulada per mitjà de signes lingüístics_en el
llenguatge escrit convencional i, evidentment, sota una organització semàntica
jerarquitzada.
La revisió és el procés en el qual l'escriptor examina tant les idees i les frases que
ha redactat com els plans i es objectius definits prèviament. Inclou dues operacions
o subprocessos: la lectura i la reescriptum. Durant la lectura, l'escriptor es rellegeix
conscientment el que ha planificat i escrit fins el moment i n'avalua el resultat en
funció de la situació comunicativa i dels objectius de l'escrit. En la reescriptura és
quan s'introdueixen, amb la intenció de millorar el text, les modificacions
necessàries, bé en els plans previstos a priori, bé en text ja produït.
Pel que fa al mecanisme de control35, la seva funció consisteix a regular i controlar
el funcionament de tots el processos i subprocessos qu entren en joc en Tacte
d'escriure. Permet prendre decisions com, per exemple, quan es pot donar per
acabat un determinat subprocés i pot iniciar-se'n un altre, quan és convenient
interrompre la redacció per fer una revisió parcial i generar o organitzar de nou, etc.
Exigeix, per tant, de l'escriptor "unes determinades capacitats metacognitives"36
(Camps, 1994c:37).
Segons Flower i Hayes, el funcionament concret d'aquest mecansime regulador no
solament depèn del objectius marcats per a l'escrit, sinó també de l'estil particular i
dels hàbts de composició de l'escriptor. Creuen que l'origen d'alguns dels
problemes que els escriptors poc experts poden tenir en la utilizado dels processos í
subprocessos de composició, pot trobar-se en aquest procés monitor.
35

Flower i Hayes, l'anomenen monitor, concepte procedent del camp de la cibernètica.
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Aquests autors exposen àmpliament el funcionament d'aquest model cognitiu del
procés de composició que ells mateixos formulen. En aquest sentit, segons Cassany
(1987: 152-157), es pot parlar de quatre punts característics:
1. Els processos mentals de la composició tenen ma organització jeràrquica i
concatenada, segons la qual qualsevol procés pot actuar encadenat a un altre.
En un procés jeràrquic d'aquestes característiques, els diversos subprocessos no
actuen de forma rígida ni són unitats compactes i indivises com ho són les fases
dels models d'etapes, en realitat cadascun d'aquests processos pot ser activat en
qualsevol moment per encadenar-lo amb un altre, És a dir, la seva organització té
caràcter recursiu, ja que en qualsevol moment es pot aplicar de nou un procés
per resoldre una mancança, una confusió, un error, etc37.
2. La composició és un procés de pensament dirigit per una xarxa d'objectius,
creada i desenvolupada pel mateix escriptor. Durant el procés de redacció,
l'escriptor elabora una xarxa complexa d'objectius a diversos nivells (globals i
superficials) relacionats entre ells. Aquestes xarxes d'objectius tenen alhora tres
característiques principals:
a) No es creen en els moments inicials, sinó que es desenvolupen al llarg de tot
el procés, augmentant la cadena d'objectius a mesura que avança la redacció.
b) Aquests objectius poden tenir diverses formes: poden marcar un punt de
partida, un punt d'arribada, una nova via per aconseguir un nou objectiu, etc.
c) Aquesta xarxa d'objectius és la que dirigeix i determina la dinàmica amb què
es desenvolupa i avança l'elaboració del text: els escriptors van donant
resposta als objectius locals que es proposen, al mateix temps que tenen en
compte els objectius més globals, que són els que determinen la coherència
del text produït.
3. Els plans del text que dissenya l'escriptor competeixen amb els coneixements de
h memòria a llarg termini i amb el text que es va gestant per dirigir el procés de
36

En l'Estudi de Casos que realitzarem, Capítol IV i segona fase de la recerca, aquesta dimensió
metacognitiva tindrà implicacions importants sobretot pel que fa als instruments emprats i al
procés seguit en l'obtenció de la informació.
37
Ens sembla interessant l'apreciació crítica que, en aquest sentit introdueix Anna Camps (1994c:
37) en parlar de la recursivitat que proclama aquest model de Flower i Hayes. Comenta que"els
autors, tot i reconèixer que els processos "top down" i "botton up" han de ser vistos com a
complementaris, creuen que les operacions tenen lloc per un procés descendent. Els escriptors
prenen, en primer lloc, informació del context i de la memòria a llarg termini per establir els
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composició. Aquestes tres elements imposen restriccions a l'escriptor. Part,
doncs, de la complexitat de la composició escrita, rau percisament a acceptar,
integrar i coordinar els diversos condicionants (coneixements, propòsit, text,
etc.) que imposa la situació comunicativa.
4. Durant el procés de composició es produeixen actes d'aprenentatge. L'escriptor
aprèn coses que després reutilitza per regenerar els objectius i els plans del text,
Flower i Hayes creuen que observant i analitzant com l'escriptor planifica el text
i com va regenerant els seus objectius, es poden constatar aquests actes
d'aprenentatge en l'acció. A part, també estan convençuts que el pensament
creatiu i la inventiva de l'escriptor estan íntimament relacionats amb aquests
actes, és a dir, amb el fet d'explorar un tema, desenvolupar-lo i canviar
conceptes antics per nous. "Essencialment l'escriptor aprèn mitjançant l'acte de la
planificació i els seus objectius són el pont creatiu entre l'exploració (del tema) i
la prosa que escriurà" (Flower i Hayes, 1981b, citat per Cassany, 1987: 157).
Acabem de veure, doncs, uns síntesi del model cognitiu del procés de composició
presentat Flower i Hayes, en el qual els autors no solament ens defineixen
exhaustivament quins són els diversos processos i subprocessos que es posen en
funcionament en la persona durant l'acte d'escriure, també ens mostren com aquests
interactuen uns amb els altres sense seguir una seqüència lineal sinó recursiva, així
com també ens parlen de la relació que s'estableix entre aprenentage, creativitat i
processos de composició.
No hi ha dubte que, com a mínim, fins fa molt poc temps, aquest model ha estat un
del més coneguts Í difosos, arreu i també en el nostre país. En són una mostra les
múltiples propostes d'ensenyament i/o d'avaluació que, referides al procés de
composició escrita, es poden trobar en el nostre context més immediat (Cassany,
1993a; Murtra, 1994; SEDEC, 1994; Castelló, 1995). De tota manera, en l'apartat
següent, veurem com continuen sorgint noves perspectives teòriques entorn al
procés de composició que emfasitzen la funció d'elaboració i transformació del
coneixement que posseeix l'escriure, i caldrà veure amb el pas d'uns quants anys la
influència que els pressupòsits d'aquests nous models exerceixen en el camp de
l'ensenyament.
No volem acabar aquest apartat dedicat als models cognitius del procés de
composició escrita, sense mencionar alguns altres models que_sense ser tan
objectius que dirigiran la producció del text. Les decisions a nivell més baix estan subordinades als
objectius de més alt nivell".
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divulgats com el de Flower i Hayesjambé fan referència a l'explicació global
d'aquest procés38. D'acord amb Camps (1984c: 38-41), en aquest sentit, les
recerques més rellevants són la De Beaugrande (1984), la de Collins i Gentner
(1980) i la de Martlew (1983).
La de Collins i Gentner, emmarcada fonamentalment dins de les teories cognitives,
pretén oferir una visió global dels processos d'escriptura, mostra certa orientació
prescriptive i aspira a proporcionar una base per als currículums d'ensenyament de
la composició amb ordinador. A grans frets, distingeixen dos processos: el de
producció d'idees i el de la producció del text per aquestes idees, compostos
cadascun d'ells de diversos subprocessos, els quals impliquen alhora l'especificació
de determinades estratègies. El procés de producció de les idees, pressuposa
recuperar les idees i maiúpular-íes, i per al de la producció deí text diferencien
quatre nivells: el del text, el del paràgraf, el de la fase (sintàctic) i el de la paraula
(ortogràfic). També fan referència als objectius, a les estructures textuals, als trets
estilístics i per últim als operadors que actuen en l'edició final del text.
En el model de Martlew, es destaca, niés que les diferents fases que se segueixen en
el procés de composició, la interacció que s'estableix ente els processos que entren
en funcionament en escriure: lingüístics (semàntica, sintaxi...), cognitius
(reconèixer, seleccionar, comparar, organitzar, avaluar, editar, revisar, etc.) i
contextuáis (memoria, ajuts externs, intenció, etc.).
De Beaugrande desenvolupa el que anomena model d'interacció d'estadis parallels
(Parallel stage interaction model). Parteix de la idea que la producció textual és un
procés marcadament complex i que, per tant, impossibilita la formulació d'un model
rígid. Entén, doncs, que cal incorporar-hi les múltiples causes potencials i convenir
les possibles interaccions entre elles. El model que proposa, doncs, estableix
diferents estadis, els quals representen les diverses fases concurrents en les quals
els diferents nivells del llenguatge són processats i que es defineixen per les
operacions que s'hi duen a terme. No es tracta d'estadis que es desenvolupen
temporalment sinó que són considerats com unitats funcionals. Durant el procés de
composició, l'escriptor assigna la dominancia d'un estadi fins que creu que el nivell
que hi ha aconseguit ja és suficient, i llavors canvia de dominancia, que no té perquè
ser la de l'estadi adjacent, pot perfectament tomar a l'estadi anterior. Els estadis que
porposa són: restabliment d'objectius generals i de subobjectius, la ideació, el
38

En els apariats 2.3.2. La planificació, 2,3J. La texttuilització i 2.3.4. La revisió, exposarem
d'altres recerques que s'orienten específicament a estudiar aquests processos en concret.
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desenvolupament conceptual, l'expressió lingüística, l'alineació de les frases i
l'alienació de sons i lletres (signes gràfics).
Aquest model de De Beaugrande, segons Camps (1994c), fa dues interessants
aportacions a l'àmbit de l'ensenyament del procés de composició: d'una banda,
considera implícit el procés d'aprenentage en el mateix procés d'escriptura,
concretament introdueix el concepte de memòria reconstructiva que elabora
activament el coneixement durant el procés; i de l'altra, remarca la possibilitat que es
produeixi una situació de sobrecàrrega que podria tenir com a conseqüència la
degradació del procés, i per tant, que quedessin tancades les portes a
l'aprenentatge39.

2.3.1.3. Composició escrita i l'elaboració del coneixetnent
En els darrers anys, apareix amb força la consideració de l'escriptura com un
instrument d'elaboració de coneixements. Es creu que el caràcter de permanència
que caracteritza la llengua escrita, a diferència de la llengua oral, així com la
possibilitat de reelaboració dels escrits són el marc adequat per pensar en la llengua
escrita des d'una perspectiva epistèmica40.
Aquest enfocament se situa, tant a nivell de la societat alfabetizada dels nostres
dies, com a nivell individual. És evident que en les societats modernes
desenvolupades, el discurs escrit ha esdevingut un sistema de relació amb el món
distint del que es donaria si solament parléssim de l'ús de la llengua oral. Alguns
tipus de coneixements serien impensables sense l'existència de l'escriptura. En
aquest sentit, Wells (1988:129) afirma que estar alfabetitzat és "estar en condicions
d'enfrontar-se convenientment amb textos diferents a fi d'acudir a l'acció, sentiment
o opinió que s'hi proposen, en el context d'un camp social determinat". Des del
punt de vista individual, o sigui de qui escriu, escriure pot complir la funció de
39

Relacionat amb aquest tema de la possible sobrecàrrega, volem recordar que, quan pàgines enrera i
sota els models d'etapes, hem presentat les línies generals del model d'ensenyament de la
composició escrita de L. Grinell (1988), ella ja parlava que en el període de la pre-escriptura, la
quantitat de tasques que aquest procés de descobriment i planificació exigia als joves escriptors,
podia provocar desconcert i deixar als escriptors immobilitzats. També en la fase de l'escriptura,
remarcava la necessistat de procurar no fer-la durar massa en el temps per evitar una activitat
excessivament reflexiva que pugues bloquejar l'escriptor,
40
S'entén per funció epistèmica de la llengua escrita, la concepció de l'escriptura com una manera
de pensar i d'utilitzar el llenguatge de forma creativa i critica. "Estructuració del llenguatge i
ordenació del pensament estan en perfecta harmonia i l'un al servei de l'altre "(Cassany; Luna i
Sanz, 1993: 43)
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l'elaboració i transformació dels significats individuals. "Redactar no és només
expressar els coneixements que es tenen, sinó que a través d'aquesta activitat
l'escriptor pot establir noves relacions, pot aprofundir eri el coneixement, és a dir
transforma!' Í aprendre" (Bereiíer i Scarmadalia, 1983, 1987; Hayes i Flower, 1981;
Odell, 1980, citats per Camps 1994c: 42).
Doncs bé, sota aquesta concepció de l'escriptura com a font per a l'elaboració i la
transformació de coneixement, se situen els dos models de processos de composició
que Bereiter i Scardamatta han plantejat en diversos estudis, al 1985 i al 1987
(Scardamalia Í Bereiter, 1992).
Podem considerar que són dues les dimensions que originen el desenvolupament
d'aquests dos models. En primer lloc, els autors creuen que els models de
composició definits fins al moment, si bé ofereixen una descripció detallada de les
diverses operacions implicades en Tacte d'escriure, aquests s'han basat
fonamentalment en treballs que han comparat els escriptors competente i els poc
experts, la qual cosa, segons ells, ha creat una distància entre la teoria Í les dades
obtingudes. Els models han adquirit un caràcter massa general que impossibilita
l'ordenació de la gran quantitat de dades que aquestes recerques han generat. En
segon lloc, pensen que l'elaboració i la transformació del coneixement no és
inherent al fet d'escriure41, que moltes persones quan escriuen no apliquen les
estratègies adequades perquè la funció epistèmica de la Mengua sigui possible.
A partir d'aquí, plantegen els seus dos models: el model de dir et coneixement
(knowledge telling process ) i el model transformar el coneixement (knowledge
transforming process).
El primer model intenta explicar els processos de composició ünmadum i el segon
model, el dels escriptors madurs42. La principal diferència existent entre la
composició madura i la immadura queda reflectida en la pròpia denominació dels
models, ja que es troba en la manera en com s'introdueix el coneixement i en el que
li succeeix a aquest coneixement durant el procés de composició (Scardamalia i
Bereiter, 1992).
41

Alguns autors com Flower i Hayes (1981) i Wells (1985), sí estan convençuts qu© l'elaboració i
la transformació del coneixement és inherent al fet d'escriure (Camps, 1994c).
42
Els mateixos autors justifiquen el perquè de l'ús d'aquest dos termes, madur i immadur, en Hoc
d'utilitear els d'expert i novell (Scardamalia i Bereiter, 1992: 44): " (...) perquè un dels grups de
referència està format per estudiants ja "graduats" o pròxims a "graduar-se" i Palíra per alumnes de
l'escola primària. Per tant, molts dels integrants del grup de referència "madur" seran, sens dubte,
experts en l'ús de la paraula escrita i alguns dels integrants del grup immadur seran molt hàbils ea
la classe de composició que executin".
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Les característiques fonamentals del primer model, l'anomenat de dir el
coneixement, queden especificades en la figura 2.
Figura 2: Model de "dir el coneixement" (Scardamalia i Bereiter, 1992: 45, adaptat
pels mateixos autors del model presentat amb anterioritat l'any 1985)
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Segons aquest model, el procés de composició comença amb l'assignació de la tasca
escolar o amb la decisió personal d'escriure un text. En el moment que es dóna la
representació mental d'allò que s'ha demanat que s'escrigui o bé del que es vol
escriure, llavors l'escriptor localitza els ideníifícadors, els quals són de dos tipus:
els que fan referència al tema (tòpic) i els que fan referència al tipus de text
(gènere)43. Aquests identificadors funcionen com a pistes per a buscar a la memòria,
i aquestes pistes, automàticament, generen conceptes associats.
Els identificados del tema són, doncs, les primeres ajudes per començar un procés
d'activació, en el qual no es pot assegurar que la informació que s'activa sigui la
més rellevant, però sí que es pot parlar d'una tendència a que aquesta sigui
pertinent." (...) Hi ha una tendència implícita a la pertinència. Anderson ho explica
d'aquesta manera: "L'activació propagadora identifica i afavoreix l'elaboració de la
informació més afí al context immediat (o fonts d'activació)" (Anderson, 1983: 86)
(Scardamalia i Bereiter, 1992:46). Pel que fa al procés d'activació del identificadors
del gènere, aquests actuen i funcionen de mateixa manera que els del tema, és a dir,
que condueixen a estimulacions de la memòria, que actuant en combinació amb les
estimulacions de la memòria derivades del tema, incrementen la possibiltat que el
contingut que es generi sigui adequat.
Un cop recuperat un ítem d'informació, l'escriptor el sotmet a un procés de
valoració sobre la seva adequació al tema i al gènere. Si aquest ítem "passa"
l'avaluació, s'enregistra per escrit (notes, esborranys, etc.) i tot seguit l'escriptor
recomença el procés de generació d'un nou ítem, evidentment, en funció del que ja
s'ha produït.
Segons aquest autors, doncs, la qualitat (coherència, "bona forma", etc.) dels textos
produïts d'acord amb aquest model, no depèn de l'aplicació conscient del
coneixement sobre el món o sobre els gèneres literaris, sinó que aquesta es deriva
de processos automàtics que es posen en marxa en l'activitat d'escriure. Així doncs,
seguint aquest procés "de dir el coneixement", hi ha la possibilitat de produir textos
bastant elaborats, en el cas en què els coneixements sobre el tema, el gènere i els
coneixements lingüístics (riquesa lèxica, fluïdesa sintàctica, etc.) siguin
qualitativament considerables.

43

Fixem-nos que, a diferencia del model de Flower i Hayes que hem exposat en l'apartat anterior,
l'inici de la creació d'un text pot produir-se sense la necessitat d'un pla o objectiu global que doni
resposta a les restriccions del problema retòric (coneixements, propòsit, text...).
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La hipòtesi dels autors del model és que la majoria de textos escolars segueixen en
la seva producció les característiques del procés "de dir el coneixement"44. Anna
Camps (1994c) la comparteix i aporta dues possibles raons: en primer Hoc, el fet
que els mestres es fixen especialment en els aspectes superficials i de forma
(ortografia, puntuació, gramàtica, etc.) i que quan "corregeixin" aspectes de
contingut es limiten a fer-ho de qüestions bàsicament externes i no de les seves
interrelacions al llarg del text. I en segon lloc, el fet que a les classes de llengua
normalment els alumnes escriuen molt sovint sense tenir massa res a dir, ja que
se'ls demana que escriguin una "redacció" o un "text lliure" amb una extensió
determinada i per un dia en concret.
El segon model, presentat per Bereiter i Scardamalia, és l'anomenat transformació
del coneixement. En la figura 3 en podem observar els seus trets característics.
Figura 3: Model de "transformar el coneixement" (Scardamalia i Bereiter, 1992:47,
adaptat pels mateixos autors del model presentat amb anterioritat l'any 1987)
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Els comportaments observables que reflecteixen el seguiment d'aquest procés "de dir el
coneixement", es concreten bàsicament en el tipus estratègies de revisió adoptades: pel que fa a les
revisions parcials, aquestes es limitem a ser relectures de la darrera frase escrita per connectar-la amb
la que s'escriurà després, i pel que fa a les revisions generals, aquestes es centren fonamentalment
en els aspectes més superficials del text, en la forma (ortografia, puntuació, vocabulari, morfologia,
etc.) i no es tenen presents aspectes més profunds o globals (Camps, 1994è)
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El segon model, tranformar el coneixement, és entès com un complex procés de
resolució de problemes, que implica dos tipus d'espais problemàtics. "Concebem
un espai problema com una entitat abstracta formada per un nombre d'estaís de
coneixement i operacions, essent l'efecte de les operacions el de produir moviment a
través de l'espai, des d'un estat de coneixement a un altre " (Scardamalia i Bereiter,
1992:47). Aquests dos espais són; el del contingut i el retòric. L'espai problema del
contingut és on s'elaboren els coneixements Í les opinions (creences, deduccions o
hipòtesis) de l'escriptor, i el retòric inclou els diferents condicionaments de la
situació discursiva, i a través del qual s'avança cap a la consecució dels objectius de
la composició.
Encara que la resolució del problema es produeix en l'espai del contingut, perquè
aquesta es pugui donar ha d'existir interrelació contínua entre ambdós espais
(interacció dialèctica). L'escrit és el resultat de la resolució del problema de tensió
entre els dos espais, a través de l'adopció d'unes estratègies determinades. És aquí
on apareix el procés "de dir el coneixement", que queda d'aquesta manera inclòs
com un subprocés més d'aquest segon model.
De tota manera, aquest segon model explicatiu del procés de composició no es pot
considerar una simple elaboració més sofisticada del primer. Encara que no es
poden entendre completament deslligats un de l'altre, en realitat aquest segon model
esdevé estructuralment diferent, en la mesura que explica com els continguts
recuperats de la memòria són elaborats per a la consecució d'un tot coherent. En
aquest procés d'elaboració no solament cal considerar els canvis en el text, sinó
també en el que l'escriptor vol dir. Per tant, escriure pot esdevenir un instrument de
desenvolupament dels coneixements intel·lectuals.

Una de les idees essencials que Bereiter i Scardamalia sostenen és que la diferència
entre un model i l'alíre no se centra en la qualitat dels escrits en ells mateixos, sinó
en els processos mentals implicats en el procés de composició. Per això, rebutgen
el fet d'establir amb contundencia una associació entre el model "de dir el
coneixement" i els escriptors aprenents i ente el model de "transformació del
coneixement" i els escriptors experts.
Amb tot, a toves de múltiples recerques que realitzen, constaten que els processos
de composició dels escriptors "immadurs" depenen en gran part de que el
coneixement es trobi ja agrupat (a la seva pròpia memòria, a través d'activitats
dirigides pels mestres ..,), en forma preparada per a la representació escrita. En
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canvi, els escriptors "madurs" poden fer ús d'estratègies i procediments més
complexos d'elaboració del coneixement que els permetin transformar-lo encara que
no sigui agrupat. En aquest sentit, doncs, si els escriptors madurs, per mitjà de
l'execució d'aquests procediments delimiten, elaboren i refinen els coneixements de
què disposen, els escriptors "immadurs" més que per elaborar coneixement, la
composició els serveix per reproduir-lo.
A més, aquests dos autors, a través de diversitat de dades que els subministren
estudis_propis i d'altres autors_ que observen i analitzen els textos produïts, el
temps necesari per començar a escriure, la confecció d'esborranys, la planificació i
la revisió45, també comproven que el procés el composició seguit per la majoria de
nens i joves concorda amb el model "de dir el coneixement". Explicable, segons
ells, perquè les exigències d'aquest procés a la capacitat de processament són
mínimes, i perquè, en la mesura que solament requereix d'un conjunt d'esquemes
que especifiquin els elements estructurals adequats per als textos i d'algunes
connexions amb la memòria capaces de ser activades per les pistes del tema
assignat, esdevé per a k majoria dels estudiants un estratègia profitosa i un
procediment eficient.
Creuen» però, que des d'un punt de vista educatiu, l'esforç s'ha d'enfocar a
procurar que els alumnes adquireixin un estructura de transformar el coneixement en
els seus processos de composició escrita. D'aquesta manera, no solament s'avança
en l'elaboració i transformació de significats i coneixements, sinó que es poden
també millorar les habilitats per escriure. Després d'assajar l'aplicació de diverses
estratègies educatives en aquesta línia, sembla clar que els procediments per
transformar el coneixement poden ser apresos. Ara bé, queda encara per resoldre
com l'educació pot plantejar en la pràctica aquest pas de "dir el coneixement" a
"transformar el coneixement", sobretot si es té en compte "que no es tracta d'un
procés de creixement sinó que és, més aviat, la reconstrucció d'una estructura
cognitiva" (Scardamalía i Bereiter, 1992:63).

43

D'aquestes dades en podem trobar una síntesi no excessivament àmplia, però sí notablement
il·lustrativa, a Scardamalia i Bereiter (1992:48-59).
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2.3.2. La planificació

En aquests últims anys, la investigació del procés de composició escrita, tant la
teòrica com l'enfocada al camp de l'ensenyament, s'ha interessat especialment en
l'estudi específic dels diferents subprocessos, estratègies i habilitats que formen part
del procés global de composició. Comencem amb aquest apartat exposant un breu
resum dels estudis més significatius pel que fa al subprocés de la planificació. En
els dos apartats següents farem el mateix amb la textualitzacio i la revisió.
A l'hora de definir el que s'entén teòricament per planificar, les conceptualitzacions
són diverses i no totes abasten idèntiques operacions cognitives. Si per alguns
autors (Schneuwly i Dolz, 1987, citats per Dolz, 1994a: 22; Cassany, 1987;
Cassany, Luna i Sanz, 1993) la planificació es limita a les operacions que fan
referència a l'elaboració del text entès en la seva globaliíat, sense tenir com a
objectiu la concreció de les unitats lingüístiques, per a d'altres autora (Esperet i
Piolat, 1986 i Cooper i Matshuhashi 1983, citats per Camps, 1994c: 54) la definició
de planificació té un domini més ampli en la mesura que hi consideren operacions
directament relacionades amb el fet de donar forma semàntica, sintàctica i lèxica al
text.
La diversitat en les definicions, doncs, té el seu origen en la dificultat de determinar
on és el llindar entre planificació í textualitzacio. Així, aquells que opten per una
definició més restringida de planificació, reserven per a la textualitzacio aquelles
operacions que pressuposen la traducció i transformació del projecte de text, o
representació estructurada _verbal o no verbal_ d'idees i objectius, en un discurs
verbal lineal i entenedor que s'ajusti als condícionanís dels sistema de la llengua i a
les propietats del text. I, en canvi, els que amplien l'abast del procés de planificació,
redueixen la textualitzacio a Tacte físic d'escriure.
De tota manera, no creiem arriscat parlar d'una tendència predominant, en gran part
d'autors, a concebre en la planificació aquelles operacions pre-lineals, aquelles que
no pretenen la linealització de les unitats lingüístiques, es donin o no prèviament a
l'inici de l'elaboració del text. Ho anirem veient a continuació en presentar com es
concep el procés de planificació i les operacions que aquest implica, en funció dels
diferents tipus de model teòric que en dóna l'explicació (models d'etapes, models
cognitius, o models basats en l'elaboració del coneixement).
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En els models d'etapes, s'identifica la planificació amb la pre-escriptura, és a dir, el
lapse de temps que passa entre el moment en què s'assigna la tasca i el moment en
què l'escriptor comença a escriure. Una etapa, doncs, en la qual l'escriptor
s'endinsa en un procés mental de descobriment actiu de les idees, però que no
escriu encara cap frase.
Aquesta idea va ser el que va determinar que s'emprenguessin múltiples recerques
amb l'interès d'esbrinar el temps concret que els escriptors dedicaven a aquesta
fase, per veure així si existia relació entre aquesta durada i el nivell d'habilitats dels
escriptors. Pressuposaven que els escriptors experts utilitzarien un període temps
superior. En la majoria d'aquests estudis, els resultats els van confirmar la seva
hipòtesi46.
Ben aviat i des dels models cognitius, l'interès passa de determinar quin és el temps
dedicat a les operacions de fer plans, a conèixer la naturalesa de la planificació i a
determinar quins són els subprocessos que es duen a terme durant aquest procés
planificador.

Alguns autors centren la seva atenció a analitzar quines són les decisions que prenen
els estudiants en ser-los-M encornada una tasca d'escriptura. Pianko (1979, citat per
Krashen, 1984), constata que les decisions que prenen els estudiants en aquesta
fase de planificació afecten a: a) si escriuen sobre el tema donat o en trien un altre, a
concretar en quin aspecte deteminat enfoquen l'escrit, b) a com comencen a
escriure, i en uns quants, c) a com poden desenvolupar el treball. Perl (1979), en un
estudi en base a protocols de pensament oralitzat, marca una mitjana de 4 minuts per
a la durada del període de planificació, i defineix les principals operacions que hi ha
pogut observar: repassar el tema proposat o inventat fins que una idea o una paraula
connecta amb la pròpia experiència, avançar del concepte global del tema a "peces
manejables per a l'escriptura", i a partir de les paraules del tema, iniciar
l'establiment d'associacions lliures per ampliar-ne una o més d'una en el text.
Com ja ho hem avançat en el subapaitat 2.3.1.2. Els models cognitius, els estudis
de Flower i Hayes esdevenen decisius en l'estudi del procés de planificació, tant per
l'anàlisi que fan dels subprocessos en ell implicats, com pel fet de definir-lo no
solament formant part d'una fase primera, sinó de tot el procés de composició. Per
aquests autors, la finalitat d'aquest procés de planificació és recollir informació de la

46

Vegeu pàgines 56-57 d'aquest mateix apartat 2.3. El procés de composició escrita. Hi podem
trobar sintetitzades algunes d'aquestes recerques.
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memòria a llarg termini i del context, organitzar-la i establir els objectius i el pla de
treball que guiïn l'elaboració del text.
Distingeixen tres classes de plans: a) plans de procediment, encaminats a respondre
al problema retòric, els quals determinen dos altres tipus de plans, b) plans de
contingut, formats per un esquema senzill o abstracte de la informació que es vol
desenvolupar, i c) plans de compondre, els quals guien el procés i s'orienten a
general1 coneixements o a prendre decisions entre procediments distints en la
produció de text (Camps, 1994c), En aquest sentit, apunten que un del elements
diferenciadors entre els escriptors experts i els aprenents, és que els primers
formulen plans de procediment, els revisen i els reformulen i, en canvi, els
aprenents se solen limitar a fer-se plans de contingut.
L'anàlisi de les operacions que els escriptors porten a terme durant la planificació,
va tenir com a conseqüència que Flòwer i Hayes hi distingissin tes subprocessos:
la generació de les idees, V organització i fa formulació d'objectius.
El súbprocés de generació d'idees inclou la recollida selectiva de les informacions
en la memòria a llarg termini, és a dir, selecciona aquella informació que és rellevant
al tema, a l'audiència i al propòsit, i rebutja aquella irrellevant.
Molts autors evidencien les dificultats que mostren els aprenents en aquest
súbprocés. Bereiíer i Scardamalia (1987) constaten que, més que mostrar tenir
coneixements insuficients, la dificultat principal dels novells és recuperar aquests
coneixements de la memòria de manera adequada. Scardamalia, Bereiíer i Woodruff
(1980, citats per Camps, 1994c) revelen que nens i nenes de 4t a 6è grau (10-12
anys), tenen problemes pef diferenciar aquells temes que coneixen bé dels que no en
saben gaire res.
La funció del súbprocés d'organització de les idees és estructurar les informacions
recollides d'acord amb les característiques de la situació comunicativa (el tema, els
possibles lectors, l'estructura tipològica del text, etc.), la qual cosa pressuposa
ordenar i completar els materials generats per organitzar-los en un pla d'escriptura.
Les estratègies concretes poden ser: identificar les possibles idees inicials i finals
classificar els temes generats en funció de determinats criteris, etc.
En general, es pot dir que els escriptors menys experimentats sovint escriuen la
informació a mesura que la van recuperant sense organitzar-la prèviament.
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El tercer del subprocessos, la formulació dels objectius, s'encarrega de l'establiment
del objectius que han de guir l'elaboració del text. Es tracta d'uns objectius que
determina lliurament l'escriptor d'acord amb les característiques de la situació
comunicativa. Flower i Hayes (1980) constaten que aquest subprocés està
íntimament lligat amb la generació de les idees, ja que moltes de les idees generades
pels escriptors no solament fan referència al contingut sinó també a criteris que
guien la producció d'acord amb l'audiència o amb el text que es pretén obtenir i, per
tant, moltes vegades és difícil diferenciar temporalment les dues operacions. A més,
aquests objectius no s'estableixen una vegada i de manera definitiva, sinó que es
revisen i es modifiquen al llarg de la composició, mentre es va escrivint,
Mentre els escriptors experts sovint valoren el que han escrit d'acord amb els
objectius globals i, se és necessari aprofiten aquestes revisions per establir objectius
addicionals (Berkenkotter, 1981, citat per Camps, 1994c: 59), els escriptors
aprenents, no solen establir de manera explícita els objectius, tenint possiblement
més dificultat per formular-los que per executar-los (Bereiter i Scardamalia, 1987).
Tornant al procés de la planificació en general, recordem que una de les grans
aportacions de Flower i Hayes és la constatació de la recursivitat del procés de
composició, i, lògicament, això els porta a rebutjar l'assignació a aquest procés de
planificar d'un moment propi i específic, concretament el període de temps
immediatament anterior a començar a escriure, tal com és característic dels models
d'etapes. Creuen que les diverses decisions que es prenen en la planificació global
del text (contingut, intenció, adequació a l'audiència, etc,) no es donen solament
abans d'iniciar la redacció d'un text, sinó que poden ser reformulades diverses
vegades mentre s'escriu. Generalment, el reajustament d'aquesta planificació global
es produeix després d'un procés de revisió. Així doncs, es pot parlar d'una estreta
relació ente planificació i revisió. Relació que es dóna en dues direccions: d'una
banda, quan l'escriptor planifica, en representar-se mentalment la tasca que vol
realitzar, estableix també els criteris que li serviran per valorar i revisar el text que va
produint, i de l'altra, després d'un període de revisió es genera una reformulació o
reajustament dels plans establerts."Les revisions del contingut i la seva estructuració
al llarg del text, l'adequació del contingut i la forma a la situació discursiva, etc.,
només són possibles si l'escriptor té plans referits a aquests aspectes" (Camps,
1993:19).
Un altre dels aspectes importants a tenir en compte és la singularitat amb què cada
persona porta a terme aquest procés de planificació. Són diversos els estudis que
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constaten clares diferències individuals pel que fa a les conductes de planificació í
conseqüentment, de la textualiízació. Flower i Hayes (1980) van diferencial' quatre
tipus de conductes a l'hora de redactar: a) aquella dels que van escrivint pas a pas,
una frase darrera l'altra, b) la dels que gargotegen les idees que se'ls acudeixen i
després comencen a escriure, c) la els que no inicien la redacció fins que no creuen
que tenen pràcticament tots els elements per comprendre una versió quasi definitiva
del text, i c) la dels que fan diversos esbossos abans de redactar el text final. Per
Bereiter i Scardamalia (1987), la diversitat en les conductes de planificació deriva
del tipus de processos mentals que en ella s'hi desenvolupen: si els escriptors que
segueixen el model de "dir el coneixement" solen planificar sobre la marxa, com si
d'un discurs oral es tractés, els que actuen en resposta al model de "transformar el
coneixement", realitzen tasques de planificació més elaborades i complexes que
posen en relació els coneixements del contingut amb els coneixements discursius.
Aquesta singularitat en les conductes del procés de planificació, no solament depèn
de les habilitats de l'escriptor, sinó que també pot variar en funció del tipus de text.
Així, per exemple, Matsuhashi (1981, citada per Camps, 1994c: 62) va estudiar en
quatre estudiants de secundària la conducta d'escriptura i va trobar diferències
significatives en la mitjana de la durada de les pauses que realitzaven, segons si el
propòsit del text era persuadir, generalitzar o narrar. Va comprovar que la producció
de textos per generalitzar o persuadir els representaven un major esforç que no pas
narrar, possiblement perquè també les seves característiques estructurals s'aprenien
més tard; a més si narrar requereix una orientació pas a pas, persuadir i generalitzar
requereixen possiblement una visió més global. La conclusió, doncs, d'aquesta
autora és que els escriptors pensen i planifiquen de manera diferent segons sigui el
tipus de text que hagin de produir.
Aquests estudis sobre la diversitat en les conductes de planificació són una bona
base per evitar que, en els plantejaments d'ensenyament de les estratègies de
planificació, s'emprin criteris excessivanet rígids i homogenis, que tanquin la
possibilitat a les aportacions particulars dels diferents alumnes.
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2,3.3. La textualització
Amb el primer que ens trobem, en parlar del procés de textualització, és amb una
varietat terminológica en la seva denominació. Flower i Hayes (1980) utilitzen el
terme "translating", el qual es correspondria a la nostra paraula traducció, i que fa
referència clara a la transformació d'una sèrie d'elements, organitzats en forma de
proposicions, amb seqüències d'unitats lingüístiques sintàcticament estructurades.
En adaptar i estudiar en d'altres contextos el model d'aquests autors, el terme usat
pot haver estat el mateix, "traducció", o bé pot haver estat matisat: redactar
(Cassany, 1987, 1993,1993b), "mise en texte" (Garcia-Debanc i Mas, 1987), etc.
Una altra de les denominacions emprades és la de textualiízació (Camps, 1994c),
però, en aquest cas, no es tracta solament d'un matís terminològic, sinó que implica
una certa reconsiderado en el seu significat47. Es concep aquest procés no
únicament com l'alienació d'una paraula darrera l'altra d'acord amb una
estructuració sintàctica, sinó que s'entén com un conjunt d'operacions complexes
que, a través de la linealització de les unitats lingüístiques, porta a la construcció
d'una trama textual coherent i cohesionada48. En el nostre treball, optem per utilitzar
aquest terme textualiízació perquè creiem que s'ajusta i concorda amb la perspectiva
lingüística, avui majoritàment acceptada i consensuada, que defineix el text no
solament en funció de les propietats estrictament gramaticals, sinó també
considerant d'altres dimensions directament relacionades amb la seva construcció
(adequació a la situació comunicativa, coherència i cohesió, etc.)49.
Com ja hem introduït en l'apartat anterior, no hi ha coincidència entre els diversos
autors en la delimitació ente el procés de planificació i el de textualització. Parlàvem
d'una concepció més restringida del procés de planificació, la qual donaria pas a una
concepció de la textualització constituïda per totes aquelles operacions de
transformació dels plans globals en un text Unealitzat. I apuntàvem, també, que
aquells que entenien de forma més àmplia aquest procés, pràcticament feien
desaparèixer la textualització com a tal, reduint-la Tacte físic d'escriure.
Doncs bé, entre els autors que no diferencien de forma explícita la planificació de la
textualització, citàvem a Cooper i Matsuhashi (1983, citats per Camps, 1994c:7071). Aquests autors descriuen el procés de producció i hi distingeixen dos tipus de
47
48

Vegeu apartat 2.2.1. El text, d'aquest mateix Capítol I.
Anna Camps (1994c: 69) recull aquesta concepció de la proposta de Bronckart (1985).
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plans: a) els globals, sobre el propòsit, l'audiència, la tipologia, l'estructura de text,
i b) els de la frase, els quals comporten dos tipus de decisions: les proposicionals i
les lèxiques. Entenen els plans de frase com un procés de presa de decisions que
s'han de prendre per escriure una frase escrita, d'acord amb els patrons gràfics i
gramaticals convencionals. Així doncs, en la mesura que inclouen la transformació
dels plans globals en una sèrie lineal de frases organitzades sintàcticament i
semànticament, és evident que circumscriuen les operacions que, majoritàriament es
consideren pròpies de la textualització^especialnient les decisions de tipus lèxic_,
dins del procés de fer plans.
Un plantejament ben diferent és el de Bronckart (1985, citat per Camps, 1994c), per
al qual les operacions de textualització es refereixen a l'organització seqüencial
efectiva de les unitats textuals, és a dir, que la linealitoció de les unitats
lingüístiques ha de respondre a les relacions textuals que imposa el pla general del
text i la situació discursiva concreta.
Si del model de Cooper i Matsuhashi se'n pot destacar la consideració dels aspectes
relacionats amb la organització sintàctica, del model Bronckart interessa
fonamentalment la seva insistència en les operacions de íextualiteació encaminades a
assegurar la dimensió textual de la producció escrita.
Les exigències, doncs, que el procés de textualització genera en l'escriptor són d'un
abast ampli i divers. D'una banda, s'han deposar en funcionament coneixements de
tipus lingüístic: uns d'ells d'índole local (ortografía) i d'altres que, encara que es
concretin en unitats lingüístiques específiques, responen a la organització global del
text (sintaxi, cohesió textual, etc.). De l'altra, han de dur a terme habilitats motores
que es deriven de Tacte material d'escriure els signes gràfics, sigui per mitjà d'una
execució manual, mecànica o informàtica. I per últim, també cal donar resposta
adequada als propòsits i als plans globals que prèviament s'han dissenyat.
El fet que coordinar aquesta multiplicitat de demandes esdevingui una tasca
complexa, i que, a més, s'hi hi hagi d'afegir la limitació de la capacitat de
processament de la memòria a curt termini, que és la que opera en els diferents
moments de la composició, fa que alguns autors parlin de la possibilíat que es doni
una situació de sobrecàrrega en els escriptors, la qual pot desembocar en una
49

Recordem que, en parlar del codi escrit (apartat 2.2. d'aquest Capítol I), hem exposat les
concepcions més actuals sobre la noció de text i de les propietats que el defineixen, sobretot
provinents de dues disciplines lingüístiques: l'anàlisi dels discurs i la lingüística del text.
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degradació del procés, centrant-se l'atenció en els aspectes més locals i superficials i
arraconant-ne els aspectes més globals50.
En aquest sentit, a alguns escriptors aprenents, els aspectes gramaticals els poden
generar una despesa alta de temps i esforç, a d'altres poden ser els aspectes referits
a la coherència i la cohesió del text els que els requereixin més atenció, i en d'altres,
sobretot en els més petits, l'interès es focaliíza a resoldre satisfactòriament la
confecció material dels signes gràfics. També als escriptors competents els afecta
aquesta confluència de diversitat de demandes, i, per tant, també la possibilitat de
sobrecàrrega cognitiva; ara bé, mostren la capacitat d'emprar determinades
estratègies que els faciliten la reducció d'aquesta combinació de requeriments:
desenvolupar estratègies de planificació, l'automatització d'algunes operacions,
ajornar les resolució d'algun problema determinat, fer revisions i re-planificacions
parcials de fragments del text, etc.
En aquesta línia, la recerca empírica ha fet diversos intents per determinar quins són
els factors que poden interferir en la textualitzacíó i en com ho fan, si realment es
pot dir que l'atenció a aspectes com l'ortografia i la puntuació, per exemple,
interfereixen en el contingut produït. De tota manera les dificultats metodològiques
han complicat els resultats. Hem de pensar que per poder comprovar, la qualitat
d'un escrit, separadament de les demandes de tipus mecànic, un dels procediments
emprats ha estat la comparació entre la producció oral i l'escrita, i no podem oblidar
que llenguatge oral i escrit no solament es diferencien pels aspectes mecànics sinó
per a d'altres dimensions més decisives (Camps, 1994c).
Els mateixos Bereiter i Scardamalia (1987) remarquen la dificultat per mesurar la
càrrega mental de les distintes tasques implicades en la composició, ja que les
unitats mentals mínimes amb que un escriptor pot resoldre un problema no són les
mateixes ni se situen al mateix nivell que les que necessita una altre escriptor. A
més, un escriptor pot ser molt exigent en els objectius que es marca i, per tant, ha de
tenir en compte més elements al mateix temps (lectors, propòsits, el text ja escrit,
etc.), i un altre, en canvi, es conforma amb un text que requereix menys dedicació i
ha de tenir en compte menys aspectes, possiblement el tema general o bé la darrera
frase escrita, etc. També expliquen que la capacitat de processament, que recordem
s'afegia a la confluència de multiplicitat de demandes com un factor més
responsable de la possible sobrecàrrega cognitiva, és inferior en els nens Í nens i
que augmenta en l'etapa adolescent. Aquesta constatació, fruit d'estudis específcs
50

En l'apartBt 2.3.1.2. Els models cognitius, hen presentat una síntesi del model de De Beaugrande,
el qual parla explícitament d'aquesta possibilitat de sobrecàrrega mental.
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de l'àmbit de la psicologia cogm'tiva, els porta a proposar que, en les edats més
petites, l'ensenyament de l'escriptura convé que es basi en la facilitació d'estratègies
senzilles, relacionades amb la conversa oral, í procurant que aquestes vagin essent
interioritzades i automatitzades pels nens i nenes. Quan la capacitat de processament
augmenta, és a dir, en l'adolescència, es pot ja ensenyar als alumnes operacions
més complexes (especialment estratègies de planificació i revisió), que els facilitin
desplaçar la seva atenció de la producció immediata del text a aspectes de nivell més
global.

2.3.4. La revisió
El procés de revisió és possiblement un dels processos de composició més
àmpliament considerats,v no solament en els estudis teòrics sinó també en les
propostes curriculars que comencen a introduir els aspectes referits al procés en
l'ensenyament de l'expressió escrita. Aquesta darrera constatació ens podria fer
pensar, en un primer moment, en l'existència d'un consens generalitzat en relació a
la rellevància de l'esmentat procés i a quines són les diverses operacions cognitives
que pressuposa. En aquest sentit, d'una banda, no creiem que sigui arriscat acceptar
que, avui, es pot parlar amb tranquil·litat d'un acord majoritari pel que fa a la
significació i a la importància de Ja revisió en la composició d'un text de bona
qualitat; ara bé, d'alto banda, és més complicat parlar de marcs conceptuals que
comparteixin, encara que sigui en allò essencial, la definició del concepte de revisió
i de les distintes operacions que en ell es donen.
Aquesta diversitat conceptual és vigent avui, com és propi i necessari en qualsevol
àmbit d'estudi que no tingui una tradició de més 30 anys, com és el cas del
processos implicats en l'acció d'escriure. No obstant, on aquesta heterogeneïtat
conceptual es fa especialment evident, és quan resseguim els diversos estudis que
sobre el procés de revisió s'han anat desenvolupant des dels anys 70 fins ara.
Durant els anys 70 i principis dels 80, les recerques en el procés de revisió,
centrades bàsicament en els canvis que els escriptors fan en els seus esborranys,
parteixen d'una idea bastant simplificada del que significa aquest procés: revisar
consisteix a modificar allò que es detecta com a inadequat o desajustat. Aquests
estudis pretenen fonamentalment estudiar les diferencies en les estratègies de revisió
(nombre de canvis, tipus de canvis...) que es donen entre els escriptors més o
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menys hàbils. La majoria d'ells51 conclouen que els escriptors poc experts
(especialment estudiants de primària i secundària) realitzen pocs canvis i que, quan
els fan, afecten als aspectes més superficials del text (ortografia, puntuació,
vocabulari...).
Ben aviat, d'altres investigadors, alerten de les possibles deficiències d'índole
metodològica d'aquests primers estudis: limitació del temps en l'elaboració de
l'escrit, situacions creades artificialment, etc. Ho justifiquen amb els resultats de
determinades recerques que revelen que, en alguns casos d'escriptors novells, és
possible observar modificacions de caràcter substancial (Camps, 1994c),
Un primer canvi qualitatiu, en la base conceptual del procés de revisió, el podem
trobar en les recerques i les propostes teòriques de Flower i Hayes (1980). Aquests
autors incorporen la consideració vers els processos cognitius que es posen en joc
en el moment en què es duen a terme operacions de revisió. Aporten també la idea
de la recursívitat de la globalitat del procés de composició, amb la qual cosa el
procés de revisió deixa de concebre's com una supervisió final del text i passa a
poder-se donar en els primers moments de l'elaboració del text, així com també al
llarg de tot el procés de composició. Hi distingeixen dues operacions: la lectura, en
la qual l'escriptor valora si el que va escrivint s'ajusta als propòsits i als plans
previstos, i la reescriptura, en la qual l'escriptor modifica, bé aspectes referits als
plans, bé aspectes directament relacionats amb el text produït.
,
Malgrat la rellevància de les aportacions d'aquests autors, la descripció que fan
d'aquest subprocés no és exhaustiva. Segons Camps (1994c: 84) és "molt simple".
Són recerques posteriors les que aprofundeixen en l'anàlisi d'aquest procés i en
destaquen la seva complexitat. Entre aquestes, possiblement les que defineixen un
canvi conceptual més decisiu siguin les realitzades per Bereiíer i Scardamalia l'any
1983 i el 1987. La seva principal innovació és la definició d'un model específic per
al procés de revisió, constituït lògicament com un subprocés de la globalitat de la
composició, i en el qual hi reconeixen tres components fonamentals: comparar,
diagnosticar i operar. En ocasions es coneix aquest model com el del procés CDO.
En la figura 4 queden representats gràficament els mecanismes d'aquest procés de
revisió CDO, així com les característiques bàsiques del seu funcionament.
51

Vegeu en les primeres pàgines d'aquest apartat 2.3.1, El procés de composició, la referència
concreta d'algunes d'aquestes recerques.
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Reinidació del
procés

PROCÉS DE COMPOSICIÓ

Encert

Figura 4: Model del procés de revisió de Bereiter i ScardamaKa anomenat CDO (comparar, diagnosticar, operar) (Camps, 1994c: 86)

Segons Bereiter i Scardamalia, el procés de revisió que ens mostra aquesta figura és
l'exemple de la via més senzilla que pot derivar en l'alteració de la representació del
text. Ells mateixos, creuen que hi hauria la possibilitat de dissenyar un model més
elaborat en el qual també la imatge del text intentat pugues ser alterada.
Resseguint la figura 4, el procés CDO s'inicia quan el mecanisme de comparar
identifica algun desajustament en la imatge del text que es vol escriure. Llavors es
passa a l'operació de diagnosticar, la qual pressuposa buscar en el text i en els
coneixements retòrics, emmagatzemats en la memòria a llarg termini, la causa de
l'esmentat desajustament. A partir d'aquí, el camí que es pot escollir té dues
possibilitats: a) decidir alterar els propòsits primers, és a dir el pla previst, amb la
qual cosa s'abandona el procés de revisió estrictament entès i es tornen a dur a terme
operacions de planificació, i b) decidir canviar el propi text, entrant d'aquesta
manera en el tercer mecanisme del procés, l'operar. Aquest component operació
ofereix també doble via d'actuació: a) optar per deixar el procés deixant el text tal
com està i tornant a la reiniciació del procés, sense modificar-se evidentment el text
existent fins al moment, o b) escollir la tàctica convenient al desajustament detectat
(substituir, afegir, canviar, eliminar, etc.), i si aquesta tàctica implica canviar el text,
aquesta és aplicada, produint-se el que s'anomena la generació del text canviat. Com
a conseqüència d'aquest canvi, queda també alterada la representació que Descriptor
es fa del text.
Cal dir que aquest desajustament percebut, desencadenant del desenvolupament
d'aquest procés de revisió, pot tenir característiques ben diverses i donar-se en
qualsevol moment al llarg de tot el procés de revisió. Pot ser un desajustament que
respongui des de a algun dubte de tipus ortogràfic fins a una impressió més difusa
de l'escriptor sobre alguna cosa del text que no funciona massa bé. A més, aquest
procés pot reiniciar-se tantes vegades com l'escriptor estimi necessari i sigui en el
moment que sigui: abans d'escriure el text o durant l'elaboració del text.
Bereiter i Scardamalia creuen que els alumnes no segueixen aquest procés CDO per
ells mateixos, per al qual cosa ha de ser objecte d'ensenyament, sobretot en aquelles
operacions que impliquen la revisions prèvies a l'existència de text representat
gràficament.
De tota manera, d'una banda, la pràctica continua confirmant que els alumnes de
primària, i fins i tot els de secundària obligatòria, solen tenir pocs hàbits en l'ús
d'estratègies de revisió elaborades i que en el que es fixen és bàsicament en aspectes

ortogràfics, de puntuació, de presentació, etc. (Castelló: 1995). I, de l'altra, també
la recerca, en la mesura que en general accepta com un fet real que els nenes i les
nenes revisen poc i superficialment, segueix desenvolupant els seus estudis. La
informació que ara es posseeix, en relació a les diferents operacions implicades en el
subprocés de revisió i a les interrelacions entre unes í altres, és detallada i rigurosa,
de tal manera que es constitueix com una base consistent per avançar i continuar
investigant52. Alguns d'aquests estudis, els de caire més psicològic, s'orienten
fonamentalment a esbrinar quines poden ser les possibles causes que determinen
aquestes dificultats de revisió (Barleít, 1982, Matsuhashi, 1987b, citats per Camps,
1994c: 92), i d'altres, més centrats en l'àmbit de l'ensenyament, es preocupen per
plantejar propostes d'escriptura que possibilitin als alumnes centrar la seva atenció
en els diversos aspectes relacionats amb el procés de compondre un text, incloent-hi
evidentment aquells procediments que poden ajudar els alumnes a utilitzar els seus
recursos cognitius, de manera estratègica, per revisar les seves decisions abans de
començar a escriure i mentre estan escrivint (Garcia-Debanc i Mas, 1987; SEDEC,
1994; Camps, 1994c; Castelló, 1995).

No hi dubte que hem avançat molt en l'estudi de la complexitat i la diversitat
d'operacions cognitives implicades en el procés de composició escrita, tenim la
informació suficient que ens obliga atogar-li un paper decisiu i rellevant en l'activitat
global d'escriptura, i per tant, per entendre imprescindible la seva consideració en
els plantejaments curriculars adreçats a l'aprenentatge de l'expressió escrita. No s'hi
poden escatimar esforços. Ara bé, cal continuar estudiant i aprofundint en la
dinàmica d'aquests processos de composició, inherentment complexa en afectar
directament a operacions internes i cognitives. Com més complets i elaborats
apareixin els marcs psicològico-lingüístics que expliquen aquests processos, més
possibilitats existeixen que els plantejaments en el camp de l'ensenyament de
l'expressió escrita siguin els veritablement adequats per millorar els coneixements,
les habilitats i les estratègies que, interrelacionadament, entren en joc, en l'expressió
escrita.
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Anna Camps (1992:67), d'entre les conclusions que es poden extreure de l'estudi dels processos
implicats en la revisió, en destaca tres aspectes fonamentals:
1) La jerarquització i recursivitat del procés d'escriptura implica que la revisió pugui donar-se en
moments i nivells diferents de la producció escrita.
2) La revisió no s'entén només com un canvi en el text, sinó que es considera que el procés pot
portar-se a terme sense que desemboqui necessàriament ea correccions en el test que s'ha escrit.
3) La revisió pot afectar a elements pre-textuals ".
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3. EL PROCÉS D'ENSENYAMENT/APRENENTATGE I
L'EXPRESSIÓ ESCRITA; DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA

Com ja hem anat veient al llarg d'aquest capítol, durant aquestes darreres dècades
s'han anat desenvolupant, des de diversitat de disciplines lingüístiques, nombroses
recerques i estudis sobre l'expressió escrita, que han desembocat en una visió que
centra la seva atenció a analitzar els aspectes comunicatius, lingüístics Í socioculturals de l'acció d'escriure i a comprendre els distints processos i operacions
cognitius implicats en aquesta activitat d'escriptura. Així mateix, doncs, també han
avançat, i amb força, treballs i investigacions sobre l'ensenyament de l'expressió
escrita. És evident que si d'una concepció de l'expressió escrita estrictament
vinculada a un producte escrit que ha de donar resposta als requeriments gramaticals
que el sistema de la llengua imposa, hem passat a considerar els processos cognitius
que entren en joc en escriure i a concebre l'activitat d'escriptura com un fet social,
tant en la seva naturalesa a com en el seu ús, i com un instrument per a l'elaboració í
a transformació del coneixement, els plantejaments tradicionals de l'ensenyament de
l'expressió escrita perden la seva raó de ser. Avui, un enfocament didàctic que
pretén que els alumnes aprenguin a escriure a través del domini dels coneixements
de la gramàtica del sistema de la llengua, és vist com absolutament obsolet. Aquest
fet, juntament amb què el desencís dels mestres davant les dificultats dels seus
alumnes amb les produccions escrites s'ha anat fent sentir cada vegada amb més
intensitat, explica la preocupació per treballar en la búsqueda de noves alternatives
d'ensenyament de l'expressió escrita que s'adequïn a les noves concepcions í
sobretot, a les necessitats i realitats lingüístiques d'uns alumnes que viuen en
societat.
Així doncs, el nostre interès en aquest apartat és, en primer lloc, emmarcar
teòricament les diverses perspectives que poden articular i definir l'ensenyament de
l'expressió escrita. En segon lloc, presentar algunes propostes rellevants que, en el
nostre context més proper, s'han desenvolupat aquests darrers anys d'acord amb les
noves exigències dels pressupòsits teòrico-lingüístics actuals. I en tercer lloc, sense
ànim de ser catastrofistes sinó més aviat realistes, fer una ullada a la pràctica de
l'ensenyament de l'expressió escrita a les nostres escoles, on majoritàriament encara
avui els models tradicionals impregnen els enfocaments didàctics i metodològics de
les classes de llengua.
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3,1.

Perspectives en l'ensenyament cte l'expressió escrita

En la mesura que l'expressió escrita és un procés psicològic complex, en el qual hi
intervenen operacions cognitives de naturalesa diversa, i que implica l'ús de
coneixements d'habilitats variats, aprendre a escriure pressuposa dominar habilitats
i tenir coneixements de diversa índole. En conseqüència, les perspectives teòriques
en relació al seu ensenyament també poden ser diverses, ja que tenen la possibilitat
de prioritzar i centrar la seva atenció en una àmplia gamma d'habilitats i
coneixements.
Camps (1994c) proposa amb claredat l'existència de tres grans perspectives o
formes d'entendre l'ensenyament de l'expressió escrita, a les quals ella anomena
models d'ensenyament, i que es diferencien d'acord amb tres factors distints que es
constitueixen en la base de cadascun d'aquests models. Donat que l'entenem una
proposta notablement il·lustrativa i entenedora, en resseguim la seva estructura,
adaptant-la i modificant-la d'acord a les nostres intencions i a les nostres opcions
personals.
El primer d'aquests models pren com a base els objectius i els propòsits que, de
forma explícita o implícita, determinen la fonamentació dels plantejaments
auriculars de l'expressió escrita. L'origen d'aquesta perspectiva arranca de la
proposta de Mosenthal (1983, citat per Camps, 1994c), en la qual es posa en relació
els objectius educatius que marquen l'elaboració dels programes d'ensenyament i
els diferents conceptes de competència escrita. Identifica cinc possibles contextos
que poden incidir en aquesta conceptualització, i d'acord amb la importància que es
doni a un o altre, o a les combinacions ente ells, estableix cinc objectius o propòsits
educatius diferents.
Els cinc contextos són els següents: context de l'escriptor, dels materials i
productes, deia tasca, de l'organitzador de la situació i, per últim, el context de la
situació concreta de producció.
Els propòsits educatius que defineix també són cinc:
a) Acadèmic. Directament relacionat amb el context dels materials i dels productes.
En la seva base s'hi troba l'objectiu de la reproducció cultural, de la necessitat
que cada generació traspassi a la següent els coneixements i valors dominants de
la cultura. La competència escrita és vista com l'habilitat d'escriure en funció de
les regles gramaticals que prescriu el sistema de la llengua. Els programes
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d'ensenyament es centren en la reproducció de les formes i coneixements
gramaticals, des dels més senzills als més elevats,
b) Utilitari, També ressalta la importància de la reproducció cultural, però
emfasitzant aquelles habilitats de l'escriptura que es relacionin amb la realitat de
la supervivència en societat.
c) Romàntic. En la seva base es pressuposa la idea que l'educació té com objectiu el
desenvolupament individual i autònom de la persona, lliure de les pressions
socials. Els contextos que s'hi relacionen millor són el de l'escriptor i el dels
materials en funció del lector. La competència escrita es defineix d'acord amb els
coneixements previs: com que cada escriptor té uns coneixements i unes
experiències diferents, escriurà també diferent.
d) Evolutiu-cognitiu. En els seus fonaments s'hi troben els pressupòsits de la teoria
piagetíana i metacognitiva. Els contextos que s'hi relacionen són el de l'escriptor,
el dels materials i el de la tasca. L'aprenentatge s'entén com la conseqüència del
desenvolupament d'operacions cognitives que condueixen el nen a progressar en
la comprensió de significats i materials cada vegada més complexos.
e) Emancipador. L'objectiu subjacent a aquest propòsit és canviar l'estructura
educativa, social i política per crear unes relacions més igualitàries. Es defineix
per la interacció entre els contextos de l'organitzador de la situació, del lector, de
la tasca i de la situació. Es preocupa per eliminar tendències com ara l'expectativa
acadèmica (el mestre sap què pot esperar de cada nen) i les diferències en
interacció social (sobretot quan el mestre tracta diferent a uns nens que a uns
altres en funció de les expectatives). Segons Mosenthal, un exemple pot ser el
projecte d'alfabetització de Paulo Freiré.
Mosenthal, afirma que, malgrat pugui resultar complex, cal prendre una opció
específica per la preeminència d'un a altre objectiu, és a dir, per una o altra manera
de concebre la competència escrita. No accepta que es prengui una postura eclèctica
perquè creu que aquesta definició és la que fa possible la implementació de
programes d'expressió escrita i fa menys possible la instrucció per mitjà d'altres
programes.
La segona perspectiva teòrica, que presenta Camps (1994c), és la que es basa en el
focus d'ensenyament> noció que fa referència al contingut dominant: gramàtica,
text, funcions, processos, etc. Encara que l'origen d'aquest model es trobi en la
proposta de Shih, feta l'any 1986 en el marc d'un programa per a l'aprenentatge de
les segones llengües, en el nostre context més immediat, Cassany (1990, citat per
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Cassany, Luna i Sanz, 1993) el recull i el sistematitza amb claredat i
il.Iustrativament. En la taula 5 podem veure-hi esquematitzats els quatre
enfocaments didàctics que planteja Cassany.

Taula 5: Enfocaments didàctics de l'expressió escrita (taula adaptada de la que
presenten Cassany, Luna i Sanz, 1993: 266-267)

Objectius
d'aprenetatge

Continguts que es
treballen
Esquema d'una
seqüència didàctica

Exercicis

Objectius
d'apreneíatge

Continguts que es
treballen

Esquema d'una
seqüència didàctica

ENFOCAMENT
GRAMATICAL
Èmfasi en la gramàtica i en la
normativa:
- Gramàtica prescriptiva
- Basada en l'oració
- Una sola llengua: estàndard
Regles de gramàtica: ortografia,
morfosintaxi i lèxic

ENFOCAMENT
FUNCIONAL

ENFOCAMENT
PMOCESSUAL
Èmfasi en el procés de composicó
- Èmfasi en l'alumne

ENFOCAMENT
basat en el CONTINGUT
Èmfasi en el contingut
- Èmfasi en la funció epistèmica
de la llengua escrita
- Treball de l'escriptura a través
d'altres matèries
Processos cognitius i textos
acadèmics: treballs, exàmens, recensions, comentaris, resums, etc.
- Temes de la matèria corresponent
Desenvolupament d'un tenia
1. Recollida d'informació: lectura,
comprensió oral, imatges, etc.
2. Processament: esquemes, resums
3. Producció de textos: treballs,
informes, articles, comentaris, etc.
Treball intertextual (comentaris,
esquemes i resums escrits, apunts,
etc.), recollida de dades de la
realitat (experiments, observació,
etc.), processos de composició de
textos

Èmfasi en la comunicació i en l'ús
de la llengua:
- Gramàtica descriptiva i funcional
- Basada en el text
- Diversitat de varietats i registres
Tipus de text: descripció, narració, exposició, cartes, diàlegs, etc.
- To en compte les necessitats cb
l'ajjrenent
1. Lectura comprensiva de textos
1. Explicació de la regla
2. Anàlisi de models
2. Exemples
3. Pràctiques tancades
3. Pràctiques mecàniques
4. Pràctiques comunicatives
4, Redacció
5, Correcció gramatical
5. Correcció comunicativa
Dictats, redaccions, transformar Llegir, transformar, refer, completar i crear textos de tota mena
frases, omglir buits, etc.

Processos cognitius: generar idees,
formular objectius,
organitzar
idees, redactar, revisar, avaluar,
etc.
Composició de textos
1. Buscar idees
2. Fer esquemes
3. Redactar

4. Avaluar
Exercicis

5. Revisar
- èmfasi en l'assessorament
Creativitat (pluja d'idees, analogies, etc.), tècniques d'estudi
(esquemes, ideogrames, etc.), esborranys, escriure a raig, valorar
textos propis, etc.
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Tal com veiem en la taula 5, el primer enfocament, anomenat gramatical, identifica
expressió escrita i gramàtica, i amb una gramàtica de caràcter normatiu i prescriptiu
que té com a eix d'estudi la frase. S'aprèn a escriure per mitjà del domini i el
coneixement de les regles de la gramàtica, especialment les relacionades amb la
sintaxi i l'ortografia. Es basa fonamentalment en les teories estructuralistes53 de la
llengua. La llarga tradició pedagògica d'aquest enfocament a les nostres escoles, fa,
segons Cassany, que encara avui sigui un dels més difosos en la pràctica de
l'ensenyament de l'expressió escrita en el nostre context més proper.
El segon dels enfocaments, el funcional, té el seu origen en les perspectives
metodològiques de caire comunicatiu que caracteritza l'aprenentatge de les segones
llengües, Incorpora algunes idees de la lingüística de text54: èmfasi en la estructura
textual, i no en l'oració, diversitat de tipus de textos segons la seva funció, etc. Es
basa en les funcions i usos de la llengua i té en compte la diversitat lingüística. Es
treballa sobre diversitat de textos reals i versemblants, que s'aprenen a utilitzar amb
finalitats comunicatives concretes.
L'enfocament processual, lògicament, té el seu origen en les mútliples recerques i
estudis que durant aquestes darreres dècades s'han desenvolupat en relació als
processos implicats en la composició escrita55. S'entén que per produir textos de
bona qualitat cal dominar habilitats i estratègies processuals. La seva concreció en
programes d'ensenyament/aprenentatge és encara poc estesa en el nostre context. A
d'altres països, sobretot als EEUU, on es s'han desenvolupat més àmpliament
aquests estudis, el convenciment dels primers moments va portar a plantejar
determinades propostes d'ensenyament on es prioritzava, gairebé de forma
exclusiva, el treball en el procediment i en les estratègies processuals implicades en
la producció. Últimament, aquesta radicalitat sembla disminuir i sorgeixen
orientacions en les quals el treball del procés és una exigència inqüestionable, però
s'imposa també la relació d'aquest procés amb els textos escrits que es produeixen.

33

Vegeu en la introducció d'aquest Capítol I, on s'assenyalen els trets essencials d'aquesta teoria
estructuralista.
54
Vegeu en la introducció d'aquest Capítol I, les principals aportacions de la lingüística textual.
55
En aquest mateix Capítol I, en l'apartat 2.3. El procés de composició escrita, es presenten els
estudis i les models teòrics més rellevants en relació als processos redaccionals.
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El darrer dels enfocaments, el basat en d contingut, segons Cassany, té el seu
origen en els cursos de redacció dels college americans i en els programes a l'escola
bàsica anomenats writing across de curriculum. S'emfasitzen els continguts
acadèmics dels treballs dels estudiants, i s'entén l'escriptura com un instrument
d'aprenentatge. S'aprèn a escriure a través del treball interdisciplinar amb continguts
de diverses matèries. Subjacent a aquest enfocament, s'hi troba l'interès per la
funció epistèmica de la llengua, és a dir, per la concepció de l'escriptura com una
font per a l'elaboració i la transformació del coneixement56. De tota manera, es tracta
d'un enfocment estretament vinculat amb la orientació basada en el procés i que, en
la pràctica, es fa difícil separar-les una de l'altra.
A l'hora de definir la opció més adient a les seves conviccions, Cassany es
manifesta eclèctic. Entén que aquestes quatre línies d'ensenyament no són exdoents
sinó complementàries ja que, en qualsevol acte d'escriptura, intervenen tant la
gramàtica, com els tipus de textos, els processos Í el contingut. Matisa, però, que
donada la situació actual, cal emfasitzar en els programes d'ensenyament de
l'expressió escrita el treball sobre els tipus de text (enfocament funcional) i sobre els
processos de composició (enfocament processual), possiblement perquè són
aspectes encara molt desatesos. Camps (1994c) justifica aquest eclecticisme ja que,
de la descripció dels quatre enfocaments, és fàcil deduir que tots els aspectes que M
apareixen formen part de qualsevol producció escrito. Ara bé, a partir d'aquí, creu
que el que passa en realitat és que, aquest tipus de classificació en funció del focus
d'ensenyament, difícilment pot servir per explicar diferents maneres d'ensenyar
l'expressió escrita.

El tercer dels models d'ensenyament que presenta Camps (1994c), s'articula en
funció de la noció de modalitats d'ensenyament. L'autor que originàriament fa la
proposta és Hillocks (1986, citat per Camps, 1994c), el qual basant-se en diversos
estudis sobre la manera d'ensenyar l'expressió escrita de diversos professors,
conclou que les diferents concepcions en relació als processos
d'ensenyament/apreneníatge de l'expressió escrita deriven en quatre modalitats
d'ensenyament. Aquestes modalitats es caracteritzen en funció de la manera en què
s'organitza la tasca, el paper que hi pren el professor, en el tipus d'activitats que
56

Recordem que una de les idees principals dels models presentats per Bereiter i Scardamalia (1997,
1992) és el desenvolupament d'estratègies i processos de composició amb la intenció que
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s'hi duen a terme i en l'especificitat i claredat dels objectius i tasques
d'aprenentatge. Aquestes modalitats són quatre: presentional mode, natural process
mode, environmental mode i individuatttzed mode. Camps les tradueix com a
modalitat directiva, natural, constructiva i individual respectivament.
En la taula 6, es poden observar els principals trets característics de tres d'aquestes
modalitats.
Taula 6: Comparació entre les dtferents modalitats d'ensenyament de ta composició
escrita (Camps, 1994c: 150, a partir de Hillocks, 1986)
MODALITAT
DIRECTIVA

MODALITAT
MODALITAT DE
PROCÉS
CONSTRUCTIVA
NATURAL
Objectius
Relativament clars i Molt generals i poc Específics i clars. Opeespecífcs
definits
ratius, com a criteris de
producció i d'avaluació
Transmissor i avaluador. Facilitador: fomenta la Organitzador i estructuPaper del
Dirigeix i controla el imaginació de l'alumne, rador deies activitats
professor
treball
respon a les seves produccions, crea un clima
positiu
Forma de treball Individual, Producció Escriptura lliure indivi- Per grups o individual
per aplicació de regles o dual o per grups. Sense orientada a resoldre
dels alumnes
problemes a partir de la
per imitació de models criteris previs
formulació de criteris
Evita
els
textos
com
a
Textos
i
exercicis
Models que expliquen i
Lectura de
seleccionats
en
relació
il·lustren els conceptes. model
textos
Font d'imitació
amb aspectes particulars
Impliquen imitació d'es- No preveu exercicis per fomentar el treball
Exercicis
cooperatiu
tructures o aplicació da específics
regles
Del professor al text Audiències
diverses. Dels companys i del
Resposta
final
Resposta positiva dels professor durant la tasca,
companys i del profes- a partir dels criteris
sor sense criteris previs _p^èvknrajt_esteblerts__i_
Dirigida
sempre
pel
La iniciativa és sempre Concebuda com a priInteracció oral
professor. Explicacions dels alumnes. No hi ha mer pas cap a la interioprèvies
rització dels coneixeexplicacions prèvies.
ments. Breus explica^Í2SS-ESL£SísM!£jSS^ÍS
Orientació al producte
Orientació al procés. Orientació al procés en
Focus
Oportunitats de revisar i tant que camí al desenreescriure
whigajne^twgnitiij^
Transmissió de coneixe- Aprenentatge funcional Aprenentatge com a
Concepció
d'ensenyament ments. Imitació i apli- com a desenvolupament procés de construcció de
cació de regles. Identitat de les capacitats indi- coneixements.
(aprenentatge
de representacions de viduals
rjrofestjor i alumnes
possibilitin l'elaboració i la transformació del coneixement. Vegeu aquests models processuals en
l'apartat 2.3.1.3. Composició escrita i elaboració del coneixement, d'aquest mateix Capítol I.
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La modalitat directiva, tal com veiem en la taula anterior, presenta les
característiques següents: a) definició dels objetius de fornia relativament clara i
específica, b) el professor és el protagonista, l'organitzador del treball del alumnes:
explica, dóna instruccions, corregeix, etc., c) tasques específiques o exercicis
portats a terme individualment pels alumnes i que pressuposen generalment
l'aplicació de regles i la imitació de models d'estructures determinades, d) lectura
sobre models que expliquen i il·lustren els conceptes a aprendre i a imitar, e)
discussió dirigida pel professor centrada en els principis exemplificats en els textos i
que els alumnes han d'aprendre i aplicar, f) èmfasi en el producte final escrit pels
alumnes, i g) feedback provinent fonamentalment del professor.
En la base d'aquesta modalitat, s'identifica l'assumpció per part del professor que
és ell qui té els coneixements adequats sobre l'escriptura, que la millor forma de
transmetre'ls és per mitjà de les seves explicacions, de la imitació de regles i
d'exemples, i que aquestes regles i exemples, que té ell al seu cap, també els té
l'alumne o que sinó serà capaç d'assumir-los.
Amb facilitat, pot relacionar-se aquesta modalitat amb l'enfocament tradicional de
l'expressió escrita, focalitzat en els aspectes gramaticals de la frase.
És important també tenir en compte que, encara que es produeixi un canvi en els
continguts de l'ensenyament, per exemple que es desplaci l'interès de la gramàtica
als aspectes textuals i discursius, no implica que no puguin també donar-se
igualment les idees bàsiques subjacents a aquest plantejament de caràcter directiu.
Les característiques que defineixen la modalitat de procés natural són: a) uns
objectius vagament definits i molt generals, b) el professor és vist com un facilitador
i el seu paper és estimular la imaginació dels seus alumnes atenent les seves
preguntes, interessos, produccions, etc., c) escriptura lliure, individual o en grups,
sobre temes que interessen els alumnes, d) no utilització de textos model ni
presentació de criteris específics sobre el que es considera un bon text escrit, e)
escriptura adreçada a diversos possibles lectors o als companys, f) interès pel
procés dut a terme mentre s'escriu, promovent les estratègies de revisió i
reescriptura, i g) paper rellevant de les interaccions entre els alumnes.
La idea que regeix aquesta modalitat és que els alumnes aprenen a escriure millor
desenvolupant les seves pròpies idees, i que per això l'escriptura ha de ser lliure i el
professor ha de promoure i facilitar les propostes plantejades directament pels
alumnes i no imposar la utilització de tècniques i convencions retòriques.
Dins d'aquest tipus de plantejament hi podem considerar especialment la proposta
de "text lliure" de Freineí, i els tallers de creació escrita que Gianni Rodaii planteja
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per a fomentar la creativitat. També algunes de les concrecions didàctiques de les
orientacions basades en els processos de composició es presenten com a facilitadors
de l'escriptura espontània i lliure, però no es pot afirmar que aquest en sigui un tret
que les caracteritzi de manera difinitiva. En realitat, entre els defensors d'ensenyar
estratègies i habilitats relacionades amb el procés de composició, també n'hi ha que
proposen plantejar-ho des d'una visió més sistemàtica i controlada. Per tant, torna a
fer-se evident que el focus d'ensenyament no sempre s'associa amb la modalitat.

La modalitat constructiva, mostra algunes característiques que coincideixen i d'altres
que es diferencien tant respecte la modalitat directiva com respecte la natural.
Així doncs, d'una banda, la modalitat constructiva i la modalitat directiva
comparteixen els següents aspectes: a) objectius clars i específcs, fins i tot amb més
definició en la modalitat constructiva i b) materials i exercicis seleccionats en relació
a aspectes determinats a treballar. I, d'altra banda, difereixen en els següents: a) la
funció del mestre en la modalitat constructiva és la d'organitzar i estructurar les
activitats per mitjà de les quals els alumnes desenvolupen els seus coneixements, b)
el professor fa explicacions breus sobre els continguts, ja que l'alumne els
construeix i assoleix a través de la resolució de les tasques, i c) el procediment
utilitzat no és explicar els coneixements i exemplificar-los com en el model directiu,
sinó explicitar-los de forma clara perquè siguin suficientment operatius per estimular
els alumnes a la seva consecució a través de tasques estructurades.
En relació al procés natural, la modalitat constructiva manté les següents
semblances: a) és necessària la resposta dels estudiants, en aquets cas, però,
condicionada per uns criteris prèviament establerts i b) l'èmfasi en el procés i en la
interacció amb els estudiants. Les diferències són: l'establiment operatiu d'objectius
a assolir pels alumnes i b) l'estructuració dels materials, activitats i exercicis en
funció dels objectius.
En aquesta modalitat constructiva, el professor assumeix la necessitat de promoure
de manera activa el desenvolupament i l'ús de determinades habilitats en els alumnes
i, donada la complexitat d'aquesta pretensió, es fa imprescindible la interacció entre
estudiants mentre treballen junts i l'existència del feedback procedent tant del
professor com dels companys.
Per últim, Hillocks també parla d'una darrera modalitat, encara que aquesta no
aparegui en la taula 6. És l'anomenada individual, en la qual l'alumne rep
individualment l'ensenyament per mitjà d'un tutor o de material programat o de la
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combinació d'un i altre. El focus d'ensenyament pot ser divers, des d'aspectes
completament mecànics a activitats de recerca, planificació, etc. Es creu que,
treballant directament amb l'estudiant, l'ensenyament que rep és més efectiu que si
el professor s'ha de dedicar a tot un grup.

Acabem de veure com són diversos els criteris en base als quals pot definir-se una
perspectiva d'ensenyament/aprenentatge de l'expressió escrita: en base al propòsit
educatiu últim, en base al focus d'ensenyament o en base a la modalitat. De la
lectura i anàlisi d'aquests tres plantejaments en deduïm les següents consideracions:
1. Entre les modalitats d'ensenyament i els propòsits educatius poden establir-se
determinades associacions de preferència: a) una modalitat directiva i el propòsit
de tipus acadèmic es defineixen comunament pel fet de plantejar un ensenyament
basat en la transmissió de coneixements i conceptes derivats de les regles i
normes convencionals de la gramàtica, b) la modalitat de procés natural pot
relacionar-se preferentment tant amb el propòsit educatiu romàntic, en la mesura
en què en ambdós casos l'aprenentatge de l'expressió escrita es promou a partir
de les pròpies idees de l'alumne arnb la pretensió de possibilitar el seu
desenvolupament autònom i individual, com també amb el propòsit emancipador,
en tant que comparteixen com a objectiu últim el desenvolupament integral de
l'alumne com apersona, i c) la modalitat constructiva pot associar-se també amb
el propòsit emancipador i per al mateixa raó que en el cas de la modalitat natural
i, a més a més, es relaciona igualment amb l'evolutivo-cognitiu, ja que un i altre
s'orienten al desenvolupament de noves operacions o mecanismes cognitius que
permetin l'alumne progressar en la comprensió de materials cada vegada més
complexos i en l'elaboració i transformació del seu propi coneixement.
2. Es fa més complex i confós establir relacions entre el focus d'ensenyament i
propòsits educatius i modalitats, ja que, com ja hem anat comentat, en cadascuna
de les modalitats o en cadascun dels propòsits pot encabir-se més d'una
oportunitat sobre com enfocar l'ensenyament. Així, l'exemple més clar el trobem
amb amb el propòsit educatiu evolutivo-cogratiu, el qual ofereix la possibilitat de
ser portat a la pràctica per mitjà d'un enfocament gramatical, funcional,
processual i de contingut. Amb tot, existeix una relació que pot identificar-se
amb niés claredat i menys ambigüetaí: la que s'estableix, gairebé de forma
unívoca entre propòsit acadèmic, modalitat directiva i enfocament gramatical, els
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quals es circumscriuen en el que coneixem com ensenyament tradicional de
l'expressió escrita.
3. De les tres perspectives, la que pren com a base la noció de modalitat creiem que
ofereix una visió global, però alhora detalladament definida, que facilita
l'explicació i la comprensió adequades de les diverses orientacions en
l'ensenyament de l'expressió escrita que s'han donat í que s'estan donant. De
tota manera, tampoc cal obviar que, sota un modalitat determinada, poden variar
els continguts o el focus que s'estableixen en el model teòric presentat, però, en
canvi, mantenir-se les idees essencials que el caracteritzen i el defineixen.
Recordem, per exemple, quan hem mencionat la posssibilitat que, en base a uns
continguts no estrictament gramaticals sinó textuals i discursius i un enfocament
centrat en l'ús i les funcions lingüístiques, la modalitat podia continuar essent
directiva en cas que es mantingués com a finalitat la transmissió del coneixement
a través de la imitació i l'aplicació de models d'estructures lingüístiques o
' textuals, i en cas que el professor assumís el paper de protagonista i l'exclusivitat
en les funcions de transmissió de coneixements, d'organització i control del
treball, i d'avaluació de les produccions escrites.
D'acord amb les observacions que acabem de plantejar, pensem que esdevé
necessari que qualsevol proposta d'ensenyamení/aprenentatge s'emmarqui i articuli
en funció de les diverses dimensions que defineixen una modalitat. Això no vol dir
prendre una opció per una única modalitat, sinó que implica definir-se pel que fa al
grau d'especificiat dels objectius, al paper del professor, a la forma de treball dels
alumnes, al tipus de tasques i al focus d'ensenyament. Hi afegiríem, però, una
segona necessitat: la definició explícita del propòsit educatiu que, com a finalitat
última, pretén assolir cada proposta concreta d'ensenyar i aprendre a escriure.
Creiem que més enllà de la formulació, més o menys explícita, dels objectius sobre
els conceptes, habilitats i estratègies de l'expressió escrita, és imprescindible
identificar i assumir amb claredat els pressupòsits conceptuals que sustenen
teòricament la proposta concreta, i no solament en relació al procés
d'ensenyament/aprenentatge de l'expressió escrita en concret, sinó també en relació
a la globalitat del fet educatiu.
Entre les intencions d'aquesta tesi no s'inclou el plantejament d'un model propi per
a l'ensenyament de l'escriptura, de tota manera, encara que no en concretem detalls,
ens agradaria manifestar la nostra postura: entenem que un model d'ensenyament de
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l'expressió escrita hauria de compartir alguns dels aspectes de la modalitat natural,
sobretot els que fan referència a l'èmfasi i la consideració de les idees, interessos i
iniciatives de l'alumne com a millor manera per motivar-lo vers el fet d'escriure,
amb una estructuració de les tasques d'aprenentatge més d'estil constructiu, és a dir,
d'acord amb uns objectius definits específicament i clara. Pel que fa al propòsit
educatiu subjacent, creiem en la promoció del desenvolupament de les capacitats
individuals, tant de caràcter cognitiu com lingüístic, d'acord a un desenvolupament
integral de l'alumne com a persona: individual, social i cultural (propòsits cognitlvoevolutíu i emancipador). Evidentment, per a la consecució d'aquests objectius,
malgrat que el focus bàsic se centri en els processos que duen a terme els alumnes
en l'acte d'escriure, cal no disassociar aquestes operacions cognitives de
procediment amb determinats coneixements lingüístics específics que pot exigir el
text que s'està produint.

3.2.

Propostes d'ensenyament de l'expressió escrita

Ens interessa, en aquest apartat que iniciem, presentar algunes de les propostes
concretes més rellevants que, en relació al procés d'ensenyament i aprenentage de
l'expressió escrita, s'han desenvolupat durant aquests darrers 10 anys en el nostre
context immediat, és a dir a Catalunya. Seria llargíssim, i de fet s'escapa de les
nostres intencions, mostrar detalladament i exhaustiva totes i cadascuna de les
múltiples i variades propostes a les quals hem tingut accés per mitjà de diferents
textos i materials estudiats. Per aquest motiu, hem decidit, en primer lloc, mostrar
aquelles dimensions bàsiques que, de forma general, caracteritzen aquesta àmplia
gamma de propostes per ensenyar i aprendre a escriure. En segon lloc, destaquem
una d'aquestes propostes que estimem especialment significativa, el treball per
projectes, no solament pel seu caràcter innovador sinó també perquè es constitueix
com un plantejament global de l'ensenyament de l'expressió escrita, en el qual
queden defMts des dels pressupòsits conceptuals que el fonamenten fins a les
concrecions didàctiques més específiques. I, en tercer lloc, ens agradaria referenciar
sintèticament d'altres propostes que hem seleccionat donat el seu interès d'una o
altra índole, les anomenen i en remarquem els seus punts essencials. Algunes
d'elles responen a una visió més global de tot el procés d'ensenyament i
aprenentatge de la llengua escrita, d'altres són plantejaments més específics per
treballar i aprofundir en determinats coneixements, habilitats o estratègies de
l'expressió escrita.

Universitat de Girona
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Amb la intenció de sintetitzar i resumir, tot i que assumim que aquest propòsit pot
comportar una certa dosi de risc de caure en la simplificació, apuntem algunes de les
dimensions fonamentals que són compartides per la majoria de les propostes
d'ensenyament de l'expressió escrita d'aquesta darrera dècada a Catalunya. Són les
següents:
1. En el seu origen, s'hi identifica el desencís i el malestar dels professors davant la
constatació de les dificultats i problemes en les produccions escrites dels seus
alumnes, no solament a primària i secundària sinó també als primers cursos
universitaris. Preocupació dels professors que desemboca en el reconeixement de
la poca incidència positiva de l'estudi exclusiu de la gramàtica de la llengua en els
coneixements i en el domini de les habilitats de l'expressió escrita dels seus
estudiants. Aquest rebuig al plantejament tradicional (gramàtica, frase,...),
s'acompanya amb l'extraordinària evolució de teories i corrents lingüístics
(gramàtica generativa, lingüística del text, psicolingüística, sociolingüística, etc.)
que, des dels anys 60 fins avui, han anat consolidant una canvi conceptual
important en relació a l'expressió escrita, ressaltant-hi els processos cognitius
implicats, la finalitat comunicativa, les funcions i l'ús del text, etc. La
combinació entre ambdós aspectes explica el desenvolupament espectacular,
quantitativament i qualitativament parlant, pel que fa a estudis i recerques sobre
l'expressió escrita i el seu ensenyament, els quals es concreten, lògicament, en
multiplicitat i varietat de propostes per aprendre i ensenyar a escriure, totes elles
sota una nova visió i manera d'entendre l'ensenyament i aprenentatge de
l'expressió escrita.
2. La conscienciació de la complexitat del procés d'escriptura. L'expressió escrita
es concep com un procés intellectual complex, en el qual hi té un paper rellevant
l'adquisició i l'ús de tots aquells coneixements relacionats amb processos de
pensament. Ja no solament es té en compte la producció escrita com a tal, o sigui
en el text resultant, sinó que també cal ensenyar els alumnes a utilitzar de forma
adequada la diversitat d'operacions i estratègies cognitives que es posen en
funcionament durant Tacte d'escriure. En aquest sentit, l'escriptura es configura
com un instrument per al desenvolupament intellectual i la construcció de
coneixements.
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3. La diversitat textual. L'ensenyament de l'expressió escrita cal enfocar-lo no com
un procés global i unitari que serveix per qualsevol tipus de text, sinó com una
varietat d'aprenentatges específics que es refereixen a tipus de text diferents:
textos amb finalitats comunicatives diferents i que, per tant, impliquen la
mobilització de recursos lingüístics específics i d'una estructura pròpies57. En
paraules de Pasquíer i i Dolz (1996: 32): " No s'aprèn globalment a escriure,
s'aprèn a narrar, a explicar, a exposar, a argumentar, a descriure, a aixecar
actes, a escriure diversos gèneres de cartes, etc."
4. Textos versemblants. Per aprendre a escriure, no es tracta que els alumnes imitin
estructures de text modèlicament fabricades i adaptades al públic escolar, o sigui
que s'utilitzin textos creats artificialment per la circumstància, sinó que cal que
l'activitat d'escriptura es fonamenti en la producció de textos en contextos socials
concrets, és a dir, textos que es refereixin a situacions de comunicació
autèntiques, precises i reals. Aquesta condició d'aprenentatge no implica que no
sigui necessari que els alumnes entrin en contacte amb determinats models
textuals, per exemple i especialment, a través de la lectura de textos produïts en
situacions semblants.
5. Explicitació clam dels objectius d'ensenyament i aprenentatge. Un procés
complex com és l'escriptura requereix, lògicament, d'una definició explícita i
clara dels objectius que han de ser el focus central de referència en les diverses
situacions de producció escrita, i que han de concretar el què i el com s'ha d'anar
aprenent l'expressió escrita en els diferents nivells de l'educació primària i
secundària. Objectius i propòsits que evidentment, han d'adaptar-se a
característiques particulars dels alumnes, és a dir al desenvolupament intellectual
i de la personalitat, a la procedència socio-económica, a l'actitud vers l'actítviat
d'escriure, etc. És important també ressaltar que no, per aquesta necessària
adaptació a cadascun dels nivells d'ensenyament, s'ha d'esperar que els nens i
nens sàpiguen escriure paraules i frases per a faimliaritzar-los amb l'escriptura de
textos: en etapes infantils, a través de diverses estratègies (els dibuixos, la
utilització d'imatges de revistes i llibres, el dictat a l'adult, etc.) els nens i nens
van descobrint la necessitat d'adaptar-se a les situacions de comunicació si volen
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En l'apartat 2.2.3. La tipologia textual, ampliem imformació sobre el concepte tipus de text i
sobre la proposta d'Adam, un de classificacions tipològiques en funció del propòsit comunicatiu
més difoses i conegudes.
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ser compresos, és a dir, van interioriízant progressivament determinades
característiques de textualitat.
6. Ampliació de la gamma de coneixements i habilitats a aprendre per saber
escriure. Aprendre a escriure implica l'ús de coneixements Í habilitats variats i
diversos, emfasitzant especialment els de tipus textual i discursiu (adequació al
context de comunicació, cohesió i coherència textuals, etc.), i destacant-hi el
paper rellevant de les estratègies de composició (de planificació, de textualització,
de revisió, etc.) emprades durant el procés. La gramàtica, que tradicionalment
havia ocupat un lloc preferent, deixa de tenir l'exclusivitat en l'ensenyament de
l'expressió escrita; de fet, es converteix en un més dels continguts que cal
aprendre per anar avançant en el domini de la competència escrita, sempre però al
servei d'un procés de producció textual contextualiízat i amb una finalitat
comunicativa concreta.
7. Interacció oral amb els professors i alumnes durant el procés de composició. La
naturalesa i les característiques de les discussions i els diàlegs que s'estableixen
entre professor i alumne poden contribuir favorablement a l'aprenentatge de
l'expressió escrita: en la mesura que el professor s'interessa de forma real pel
que els alumnes escriuen i, per tant, els deixa parlar, els escolta, no els resol
directament els problemes, organitza i reconduiex la conversació estimulant la
reflexió dels alumnes, etc., aquests tindran més possibilitats de considerar els
seus escrits com a objecte de reflexió, de resoldre les dificultats per ells
mateixos, en definitiva, de descobrir les seves pròpies idees i d'aprendre a
expressar-les per escrit. Aquesta discussió conjunta sobre els diverses decisions
que l'alumne pren en l'activitat d'escriptura, pot generar-se, entre d'altres
possibilitats, a partir de la implicació del mestre en la tasca, és a dir, d'una
situació en què el el mestre es posi també a escriure juntament amb els alumnes:
escrivint un text al costat seu'perquè aquests vegin quin són els processos de
pensament mentre s'escriu, aportant a l'aula_alumnes i professors_els seus
propis esborranys i textos escrits i explicant com s'han anat desenvolupant, etc.
La interacció oral amb els companys, en forma de produccions escrites en grup,
afavoreix, en haver de posar-se d'acord i haver de prendre decisions diverses i
compartides, el seguiment de processos de composició més elaborats i
complexos que si els alumnes escriuen sols (Camps: 1994c); i, a més, aquesta
interacció oral, en forma de la revisió dels escrits entre companys, pot facilitar:
d'una banda, a l'autor del text escrit, la obtenció d'una resposta immediata
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píovinent d'uns possibles lectors reals i, de l'altra, el distanciament de l'autor del
seu propi text en haver de veure'l des del punt de vista de lector.
Exposades les principals, segurament no les úniques, dimensions coincidents en la
majoria de les propostes d'ensenyament i aprenentatge de l'expressió escrita en el
nostre entorn més pròxim, passem a exposar una d'aquestes propostes, els
Projectes deLLengua, El motiu, com ja hem avançat, ve determinat perquè creiem
que constitueix un plantejament innovador i, a més, es troba articulat justificadament
des de les seves bases conceptuals fins a les seves particularitats didàctiques
concretes.
La proposta a què ens referim és plantejada per Camps (1994è i 1996). Tal corn la
mateixa autora explica, el terme "treball per projectes" té les seves arrels en el
començament de l'anomenada Escola Nova, a principis del segle XX, i
especialment en el pensament de Dewey i del seu seguidor Kilpatrick, el qual va
definir aquesta modalitat d'ensenyament en el llibre Mètode dels Projectes. Un
projecte, segons aquest autor, és un pla de treball lliurament escollit per dur a terme
alguna cosa que interessa. Pot tractar-se d'un pla orientat a saber, quan el que es
pretén és resoldre un problema, o bé un pla orientat al saber fer, quan és una tasca el
que es vol realitzar.
Específicament, pel que fa a la utilització d'aquest mètode de projectes concretat en
l'ensenyament de la composició escrita, segons Camps (1994c: 132), són dos els
autors que destaquem per les seves significatives aportacions; Halíé (1982) i
Petitjean(1981,1985 i 1986).
Un projecte de llengua es defineix com una "proposta global de producció (oral i
escrita) que té una finalitat comunicativa, per la qual cosa s'hauran de tenir en
compte els paràmetres de la situació discursiva en què s'insereix i que té també uns
objectius d'aprenentatge; es formula, doncs, com un projecte de producció i alhora
un projecte problema" (Camps, 1994c: 152). De la primera dimensió d'aquesta
definició, se'n desprèn que el treball de producció escrita esdevé una tasca real i
amb sentit, ja que té una intenció concreía i uns destinataris específics. De la
segona, que existeix una explicitació clara dels objectius d'aprenentage que s'han
d'assolir amb la realització del treball.
Pel que fa a les raons que justifiquen l'interès d'aquest tipus de projectes vers la
motivació de l'escriptura i per a la mobilització de la diversitat de coneixements i
habilitats implicats en Tacte d'escriure, Petítjean (Camps: 1994c: 153-154)
assenyala els següents aventatges:
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a) Des del punt de vista del text que es produirà:
* es troba inserit en una situació real de comunicació,
* afavoreix la utilització d'estructures lingüístiques complexes.
b) Des del punt de vista de les situacions d'ensenyament/aprenentatge
* els alumnes han de resoldre un problema real,
* l'ensenyament és actiu,
* afavoreix la interacció entre alumnes i professor i dels alumnes entre ells,
* els exercicis específics estan inserits en la resolució d'una tasca global.
c) Des del punt de vista del desenvolupament cognitiu:
* exigeix la verbalització i, per tant, la utilització d'un metallenguatge i
afavoreix el coneixement conscient del procés d'escriptura,
* permet diversificar les tasques amb la intenció de focalitzar el treball en el
subprocés o l'operació més necessària en un moment determinat.
Analitzant aquests punts fonamentals, es pot comprovar que, en la base teòricoconceptual d'aquest projecte d'ensenyament, s'hi identifiquen, d'una banda,
característiques pròpies de la modalitat de procés natural58: audiències diverses,
implicació activa dels alumnes tant en la definició com en el desenvolupament del
projecte, la interacció oral amb els professors i els companys durant la realització de
la tasca, etc. I d'altra banda, comparteix dos dels trets principals de la modalitat
constructiva: la formulació explícita i clara dels objectius específics d'aprenentatge a
assolir, i l'orientació al procés com a camí per al desenvolupament cognitiu.
Una de les dificultats que aquest tipus de projecte pot presentar és com articular, en
la pràctica, unes tasques d'escriptiura globals inserides en situacions reals
d'escrpitura que promoguin la integració de coneixements i habilitate diversos, amb
una programació sistemàtica de l'ensenyament de l'expressió escrita. Segons
Camps (1994c), és un problema no completament resol i que, en el seu cas,
decideix plantejar-lo prenent com a punt de partida els objectius d'aprenentatge, els
quals solament podran ser assolits si les activitats d'escriptura assoleixen les seves
funcions reals. En aquest sentit, doncs, la programació, que se situa en el que en els
58

En Papartat 3.1. Perspectives en l'ensenyament de l'expressió escrita, presentem i caracteritzem
el model d'ensenyament que distingeix quatre modalitats o maneres d'ensenyar a escriure: modalitat
directiva, procés natural, constructiva i individual.
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dissenys curriculars actuals s'anomena el "tercer nivell de concreció", parteix d'uns
objectius definits d'acord a un tipus de text determinat (narració, descripció,
exposició, argumentació, etc.), i que, per tant, pot donar lloc a diversitat de
projectes de treball, els quals han d'estar sempre fonamentats en el context real de
l'escola, de la classe i dels alumnes.
La seqüència didàctica, entesa com unitat d'ensenyament, és la que articula totes les
activitats que es deriven dels objectius específics definits pel projecte, tant les de
producció global com les d'ensenyament/aprenentatge de continguts específics. Una
seqüència didàctica té unes característiques que la defineixen. La figura 5, ens
il·lustra gràficament quins són els principals elements d'una seqüència didàctica i
com es relacionen ente ells.
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Avaluació durant el procés
- Observació dels processos que segueixen els alumnes: oberta, amb apda de
pautes;
- Interacció amb el professor, entre companys;
- Revisió deis textos amb ajada del professor, de pautes d'anàlisi, en grup, etc.

Activitats de sistematització dels
- Sobre els continguts temàtics: Explicitar ía informació que es
té, buscar nova informació, organitzar-la (esquemes, mapes
conceptuals, guions, etc.)
- Sobre els continguis d'ensenyament i aprenentatge:
anàlisi de textos de referència, exercicis específics, etc.

Qrg&ms&taó de h lasca: individual, per grups, mixta

Procés: planificació: continguts, situació discursiva (intenció,
destinataris, enuneiadors, etc.); textaalització, revisió

Escriptora del tesi

REALITZACIÓ

Fïgum, 5: Elements d'una seqüència didàctica per a l'ensenyament de ¡a composició escrita (Camps, 1996: 51)

Els trets característics d'una seqüència didàctica poden resumir-se en els següents
punts (Camps, 1994c, 1996):
1. Es defineix com un projecte de treball que té com a finalitat la producció d'un
text. Pot tenir una duració més o menys llarga segons sigui necessari.
2. Es parteix de la base que text i context són inseparables, la producció del text
s'insereix en una situació discursiva determinada que és la que U atorga el sentit.
3. Es proposa l'assoliment d'uns objectius d'emenyamení/aprenentatge específics^
explicitats en la programació, i en general explícits als alumnes. Objectius que
esdevenen els criteris de producció i d'avaluació. El focus de l'activitat són
aquells objectius d'aprenentatge que requereixen de major atenció didàctica ja que
són nous per als alumnes; en l'activitat global de la producció escrita hi
intervenen d'altres coneixements i habilitats que els alumnes ja tenen assolits.
4. En el desenvolupament de la seqüència hi ha una interacció contínua entre oral i
escrit, entre lectura i escriptura, entre alumnes entire ells i entre alumnes i
professor, imprescindibles per l'elaboració del text en totes le seves fases.
5. Encara que el desenvolupament dels projectes pot tenir característiques molt
diferents en funció de l'activitat que es vol portar a terme, es pot parlar d'un
esquema gemral de tresfases en el desenvolupament de la seqüència:
a) La preparació: és la fase on es decideix el tipus de projecte que es
desenvolupa i on s'expliciten els objectius a aconseguir, formulats com a
criteris que guien la producció i l'avaluació. S'elaboren també els
coneixements necessaris per dur a terme la tasca: continguis, situació
discursiva, tipus de text., etc. Les activitats que es realitzen són diverses
(lectures, recerca d'informació, exercicis, etc.), í el objectiu és oferir als
alumnes models d'estratègies de planificació perquè progressivament els
vagin interioriízant.
b) La producció (Camps, 1994c) o realització (Camps, 1996): és la fase en què
els alumnes escriuen el text. Segons el tipus de seqüència, de text,
d'objectius, etc., pot tenir característiques diferents, pot dur-se a terme de
fornia individual, col·lectivament o en grup, i pot tenir una durada més o
menys llarga. S'utilitzen els materials elaborats en la fase de preparació, i la
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interacció anb els companys i el professor esdevé un instrument
imprescindible per seguir els processos adequats.
c) V avaluació', ¡a qual es dóna al llarg de tot el procés i també al final. Es basa
en els objectius plantejats, els quals han estat establerts com a criteris que
regulen la realització. Durant l'avaluació inherent al procés, s'utilitzen
instruments diversos (pautes, models per comparar, comentaris avaluatius del
professor o dels companys, etc.) perquè els alumnes parlin i reflexionin
sobre els continguts temàtics, discursius, lingüístics i procedimentals del text
que estan escrivint. En l'avaluació final es valora la tasca que s'ha portat a
terme i el que s'hi ha après, de tal manera que, en contribuir a fer prendre
consciència del que s'ha fet, possibilita la reflexió metacognitiva dels alumnes
en relació als procediments seguits, als resultats i als conceptes emprats.
Aquestes tres fases poden interrelacionar-se unes amb les altres, de manera que
algunes estratègies d'avaluació obliguin a intensificar i tomar a la preparació en
alguns aspectes no previstos, informacions noves, etc.
Per últim, és interessant la consideració aportada per Camps (1994c) en advertir que
no es pot parlar de superposició completa entre les fases d'una seqüència didàctica i
"les fases" del procés de composició. Encara que acceptem certa dosi de recursisitat
en aquestes tres fases del procés de treball de projectes, i que és de suposar una
relació estreta entre l'un i l'altre interactuant de formes molt complexes59, hem de
tenir en compte que els alumnes tendeixen a seguir els seus propis processos de
composició Í "construeixen de maneres diferents els coneixements objectiu
d'ensenyament i, per tant, els fan operatius de formes diverses" (Camps, 1994c:
160).
Encara que no de forma exclusiva, una proposta com la de Projectes de Llengua,
creiem que pot contribuir a enriquir els estudis en el camp de la didàctica de la
llengua en general i, també de l'expressió escrita en particular. Principalment
perquè, a més de respondre als nous plantejaments teòrics de l'ensenyament i
aprenentatge de la llengua: complexitat del procés d'escriptura, consideració àmplia
dels coneixements i habilitats necessaris per aprendre a escriure, diversitat textual i
textos versemblants, interacció oral entre companys i ente alumnes i professors,
etc. , facilita als alumnes, per mitjà d'un ensenyament sistemàtic (organitzat en el
59

En aquest sentit Anna Camps (1994c) creu que la investigació sobre l'ensenyament del
llenguatge escrit encara hi té molt per dir, i que un camp interessant de recerca podria ser l'anàlisi
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seu conjunt i pas a pas), instruments comunicatius i lingüístics que possibiliten que
tots els alumnes_no solament aquells que ja hi estan prediposats genèticament i
ambientalment., aprenguin a escriure diferents tipus de textos a un ritme adaptat al
seu estil d'aprenentatge. I, a més, perquè la motivació i l'actitud positiva vers
l'activitat d'escriptura, punt de partida essencial i imprescindible, s'incrementa des
del moment en què l'alumne sap, en un principi, per quin motiu i amb quina
intenció està elaborant aquell escrit, i, des del moment, que ell participia activament
en la presa de decisions inicials sobre la tasca que cal fer i sobre el que cal aprendrehi.

Tal com hem avançat, a part del treball per projectes adaptat a l'ensenyament de
l'expressió escrita, són múltiples i diverses les propostes aparegudes i
desenvolupades en el nostre context durant aquests darrers anys. Algunes ofereixen
un plantejament global en relació a l'àmplia gamma de coneixements i habilitats que
pressuposa l'aprendre a escriure, d'altres són més específiques i se centren i
aprofundeixen en l'ús i l'adquisició de determinats habilitats i coneixements. A
continuació, en ressaltarem breument algunes de les més rellevants, segons,
evidentment, el nostre criteri.

Cassany, Luna i Sanz (1993), en el capítol centrat en l'expressió escrita del seu
llibre Ensenyar llengua, presenten una proposta d'ensenyament de l'expressió
escrita d'acord amb la perspectiva teòrica basada en el focus d'ensenyament que, tal
com hem vist anteriorment60, distingeix entre quatre possibles enfocaments
didàctics: gramatical, funcional, processual i basat en el contingut. En el seu cas,
adopten una postura eclèctica, en la qual entenen que per ensenyar a escriure cal
tenir en compte els aspectes gramaticals, la funcionalitat dels textos, els processos
de composició i el contingut. Matisen, però, que avui s'imposa centrar especialment
l'atenció en la dimensió comunicativa i funcional de la llengua (enfocament
funcional) i també en els processos cognitius implicats en l'acte d'escriure
(enfocament processual), pel fet que actualment aquests enfocaments són els més
dels aspectes i dels moments i les situacions en què l'ensenyament contribueix al millorament dels
processos de composició dels alumnes.
60
En l'apartat 3,1, Perspectives en l'ensenyament de l'expressió escrita, exposem i expliquem
aquest model d'ensenyament, plantejat pel mateix Cassany (1990) que, basant-se en el contingut
dominant, distingeix quatre enfocaments didàctics per ensenyar a escriure: el gramatical, el
funcional, el processual i el basat en el contingut.
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desatesos en la pràctica. La proposta de l'ensenyament de l'expressió escrita que
presenten té un carácter general, és a dir, es tracta d'una especie d'esquema
programàtic d'aquells continguts i estratègies didàctiques que han de formar part de
l'ensenyament de l'expressió escrita al llarg de tota l'escolaritat obligatòria.
Distingeixen tres grans blocs de continguts (conceptes, procediments i valors i
normes) i els relacionen amb possibles activitats didàctiques concretes. Observemho en la taula 7.

Taula 7: Continguis i activitats didàctiques en l'ensenyament de l'expressió escrita
(adaptació de la taula presentada per Cassany, Luna i Sanz, 1993: 269)
CONTINGUTS
CONCEPTES
Propietats del text
- Gramàtica
- Cohesió

DIDÀCTICA
Unitat lingüística
-Lletra

- Paraula

- Coherència
- Adequació
- Variació
- Presentació

- Frase
- Paràgraf
-Text
- Tipus de text

PROCEDIMENTS
Processos de composició

Treballs intensius

- Analitzar la comunicació
- Buscar /arrodonir idees
- Organitzar idees

- Redactar
- Avaluar l'escrit
- Refer el text

VALORS I NORMES
Desenvolupar actituds
- Lectura
- Fomentar hàbis
- Motivar a escriure
- Identificar-se amb la cultura impresa

- Redacció oberta /text
- Manipulació de textos
- Dictat
- Cloze (omplir buits)
- Comentari de text
- Correcció del text

Treballs extensius
- Treball per tasques
- Treball literari /expressió escrita
- Coredacció de textos
- Entrevistes/assessorament
- Èmfasi en el contingut
- Escriure a través del currículum

A partir d'aquest esquema bàsic, amplien i detallen, al llarg dels diversos capítols
del llibre, les característiques específiques de les diferents activitats didàctiques,
especialment les referides als treballs intensius, és a dir curts en el temps i centrats
en aspectes locals i concrets del text: recursos didàctics per treballar les propietats
del text, l'ortografia, la morfosintaxi, el lèxic, etc. Pel que fa als treballs extensius,
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més llargs en el temps i centrats en el procés complet de producció de textos,
focalitzen la seva atenció a exposar i concretar les característiques del taller
d'expressió escrita.

Núria Vila, en dos articles complementaris (1989, 1990), planteja una proposta
didàctica per treballar l'expressió escrita a Cicle Mitja d'EGB. Després de constatar
que la pràctica de l'expressió escrita a l'escola es redueix a treballs de caràcter
puntual i desconnectats entre si (redaccions, exàmens escrits, exercicis, etc.), i de
comprovar que aquests no es deriven d'un establiment clar d'objectius que defineixi
el què i el com s'ha d'introduir l'aprenentatge de l'expressió escrita, proposa que el
curriculum lingüístic contempli tres aspectes fonamentals (Vila, 1989): a) la
realització d'activitats lingüístiques sistemàtiques que siguin presents en l'àmbit
global de les diferents matèries (a l'àrea de llengua, a les altres àrees curriculars i a
les activitats escolars tipus carnaval, festes de nadal, Sant Jordi, etc.), b) la
concreció en una programació vertical que asseguri la continuïtat d'aquestes
activitats al llarg de tota l'escolarització, i c) la introducció de les diverses tipologies
textuals a partir d'una metodologia que n'asseguri la seva adquisició, metodologia
que imprescindiblement ha de ser compartida pel col·lectiu de professionals
implicats.
En base a aquests tres principis, defineix els tipus de text que s'ha de treballar de
forma continuada al llarg del Cicle Mitjà: explicatiu, descriptiu, instructiu, narratiu i
retòric. Posteriorment (Vila, 1990), concreta quines són els característiques textuals
de cadascuna d'aquestes tipologies textuals i n'especifica el procés didàctic que cal
seguir per mitjà d'activitats i exercicis concrets. Ho il·lustrarem prenent com a
exemple el text narratiu. El procés a seguir, segons Vila, per treballar de forma
sistemàtica el text narratiu, pot ser el següent:
1. Assegurar la puntuació en els diàlegs interns
2. Treballar diverses possibilitats de descripció
3. Analitzar un text narratiu: lectura del text, detecció de la posició de narrador en
relació al relat i al receptor, sintetitzar els successos o les accions importants,
identificar les parts de la narració, observar la progressió cronològica dels fets
observar la presència de diàlegs, descripcions, situacions espacials, etc.,
observar les funcions dels connectors, i observar la coherència
4. Produir un text narratiu que inclogui, quan faci falta, diàlegs directes i
descripcions d'elenients_ personatges, llocs o coses_ que formin part de la
narració
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Cadascun d'aquests moments del procés, són exemplificats per l'autora amb
activitats específiques amb la intenció de servir com un possible exemple.
Com veiem, doncs, es tracta d'una proposta que sota els paràmetres d'una
programació vertical i progressiva, contempla específicament la llengua com objecte
d'estudi i d'expressió relacionada amb les altres matèries escolars, i que pretén el
treball de la llengua escrita en base als diferents tipus de text.

D'entre les propostes de caràcter més específic, són múltiples les que centren el seu
interès en alguna modalitat concreta de tipus de text o gènere discursiu61. Totes
elles parteixen de la idea que cada tipus de text presenta elements característics que
exigeixen un aprenentatge específic. Així doncs, aquest tipus de propostes,
analitzen les característiques lingüístiques i textuals que defineixen el tipus de text de
què tracten, en destaquen la seva importància en el procés d'ensenyament i
aprenentatge de l'expressió escrita, i en presenten una concreció metodològica i
didàctica. Com exemples: sobre el text narratiu (Fayol, 1994), sobre el text
expositiu (Martínez i Rodríguez, 1989), sobre la composició de notícies (Zayas,
1993), sobre com treballar la idea principal, el resum (Martos i Nuñez, 1993), etc.
Volem assenyalar que, en relació als textos argumentatius, fins fa pocs anys
arraconats per complet dels plantejaments curriculars de la llengua escrita a causa de
la creença que la seva complexitat interna n'impossibilitava el seu aprenentatge en
edats escolars, últimament són el focus d'atenció de diversos estudis i propostes
programàtiques que, en base a una interacció entre activitats d'argumentació oral i
lectura, promouen la producció escrita d'aquests textos argumentatius (Castelló,
1993; Dolz, 1993 i Camps, 1994c).
En la dimensió específica dels processos de composició que es posen en
funcionament durant d'acte d'escriure, també apareixen propostes concretes
orientades a facilitar el desenvolupament de les estratègies i les habilitats necessàries
per produir textos de qualitat. Cassany (1993), establint un simil entre els processos
redaccionals i els processos d'elaboració culinària, planteja diversitat de recursos
didàctics concrets per possibilitar l'ús i l'adquisició d'estratègies i habilitats
processuals. L'Equip d'Expressió Escrita del SEDEC (1994) planteja la
conveniència d'ensenyar les habilitats i estratègies necessàries per a generar un bon
procés de composició (subprocessos i operacions cognitives), la finalitat del qual és
61

Recordem que, d'acord amb la concepció lingüística subjacent al plantejament didàctic, pot
utilitzar-se la denominació tipus de text o gènere discursiu.
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la producció de textos adequats, coherents, cohesionáis i gramaticalment correctes; a
partir d'aquí, exposa com cadascun d'aquests processos (anàlisi de la situació
comunicativa, planificació, textualització i revisió) pot ser una realitat a les aules,
especificant-ne les estratègies i les activitats concretes que els alumnes poden portar
a terme durant el procés de producció del text escrit. I Castelló (1995), emfasitzant
les relacions entre processos de pensament i la composició escrita, planteja una
proposta per ensenyar les estratègies de composició escrita en distintes situacions de
comunicació, la qual ha estat desenvolupada per la mateixa autora amb nois i noies
de 13 anys. Aquesta proposta s'articula en funció de que ella anomena "fulls per
pensar", els quals, específics per als diversos components del procés de composició
(planificació, organització, revisió, control i regulació, etc.), es configuren com una
ajuda externa que guia el procés de composició i l'activitat cognitiva dels alumnes.
La pretensió d'aquesta proposta és que aquestes ajudes es vagin retirant
progressivament, a mesura que els alumnes vagin iriterioritzant la reflexió dels
diversos aspectes suggerits en cadascun d'aquests "fulls per pensar".

3.3.

L'ensenyament de l'expressió escrita; la visié d'una realitat

És cert i innegable que existeix una coincidència considerable ente les noves
concepcions lingüístiques desenvolupades pels especialistes, (ant del camp
disciplinari de la lingüística com del camp la didàctica de la llengua, i les finalitats
que en les disposicions oficials s'atribueixen a l'àrea de llengua en general, i a
l'expressió escrita en particular.
Així, per exemple, en el Disseny Cumcular d'Ensenyament Primari publicat pel
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya62, referit a l'àrea de
llengua (1992: 27), es diu el següent:
"L'ensenyament i aprenentatge de la llengua s'ha de plantejar des de la perspectiva de l'adquisició
d'un instrument, tant per a la comunicació com per a l'aprenentatge. Per tant, cal considerar que el
desenvolupament de les capacitats lingüístiques de l'alumnat ha de pretendre que el llenguatge
esdevingui un instrument útil per a la resta dels aprenentatges i per a la comunicació. (...) En
aquesta etapa es prioritaza l'ús funcional, oral i escrit de la llengua"

63

EL DCB, o Disseny Curricula!' Base, és el document oficial amb què el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya fa explícit el conjunt d'objectius, mètodes, objectius
terminals, criteris d'avaluació, etc, de cada etapa, cicle i àrea. Té el seu origen en la nova Llei
d'Ordenació General del Sistema Educatiu, la LOOSE (1990).
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A més, en finalitzar l'etapa (12 anys), s'estableix que els alumnes han de ser
capaços de;
" (...) Comprendre i expressar-se per amb adequació al mitjà oral i escrit, al tipus de missatge i a
les necessitats escolars, i socials de l'edat.
(...) Expressar-se per escrit utilitzant tècniques diverses (descripció, diàleg, carta, ...) amb finalitats
també diverses (fabulació, simulació de situacions comunicatives, expressió de vivències, etc.)."

El Disseny Curricular d'Ensenyament Secundari de l'àrea de llengua diu (1993: 39):
" (...) En acabar l'etapa, els nois i noies de 16 anys han de ser capaços de comprendre i produir
missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana i castellana,
fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els seus propis pensaments, i reflexionar sobre els
processos implicats en l'ús del llengua"

I, fins i tot, en les consideracions introductòries d'aquest darrer document (idem:
42) hi podem llegir el següent:
"En el passat recent, les propostes de la gramàtica estructural van significar sovint que, en comptes
de repetir i memoritzar les definicions de la gramàtica "tradicional", els alumnes havien de repetir i
memoritzar les de la nova gramàtica. Ara que hom introdueix alguns elements de la gramàtica del
text, no ens poden limitar a un canvi de terminologia per a l'anàlisi, sinó que cal entendre d'una
nova manera les activitats d'aprenentatge de l'alumnat i posar l'èmfasi en aspectes més aviat da
domini de l'habilitat i del procediment que no pas de la conceptualització del tipus de text i les
seves característiques".

És innegable, doncs, i repetim, que aquestes formulacions d'objectius del nou
curriculum reflecteixen un enfocament en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua
escrita diferent al que es proposava en programes oficials anteriors, i que una
perspectiva comunicativa i funcional, en base especialment a la lingüística del text,
impregna els objectius oficials per a la llengua escrita. Fixem-nos com es parla de
capacitats lingüístiques enteses com a capacitats globals que permeten convertir la
llengua, oral i escrita, en un instrument d'aprenentatge, en una eina indispensable
per a la comunicació i amb valor com a organitzador del pensament. Fixem-nos
també com en l'expressió escrita s'emfasitza la diversitat d'usos de la llengua
escrita, la seva adequació al context, la utilització de textos amb propòsits diferents,
els procediments, etc.
De tota manera, en alguns aspectes d'aquest nou currículum s'hi detecta certa
incoherència amb les finalitats d'ensenyament que, d' entrada, s'hi defineixen: uns
blocs de continguts molt amplis i detallats exclusivament dedicats al treball
sistemàtic dels aspectes gramaticals de l'expressió escrita: ortografia, morfosintaxí i
lèxic, així com unes orientacions per a l'avaluació fortament focaliteades en els
coneixements gramaticals. A mode d'exemple, ens podem fixar en el Disseny

116

Cumcular d'Ensenyament Secundària de l'àrea de llengua (1993). En aquest
document, en introduir les consideracions sobre l'avaluació, es parla de prioritzar
els procediments i les actituds per damunt dels conceptes, però tot seguit es presenta
un possible guió sistemàtic per a l'observació de l'expressió escrita en el qual es
proposa que es recullin indicacions sobre les següents dimensions: "a) aspectes
formals desi escrits: marges, disposició del text, netedat, claredat, lletra clara, etc.,
b) ortografia: aspectes no prou dominats, c) morfologia: nominal, verbal, etc. c)
sintaxi: estructures per millorar. Adequació i Coherència, d) lèxic: riquesa, precisió,
adequació, etc., e) coneixement del tema tractat, f) creativitat i originalitat en la
presentació del tema i en el seu desenvolupament" (ídem, 1993:56).
Acabem de constatar, doncs, ja en els mateixos plantejaments curriculars oficials, és
a dir en l'anomenat primer nivell de concreció, un primer estadi de contradicció.
Diem un primer estadi perquè és lògic pensar que quan aquest plantejament general
es concreti en les programacions d'aula (tercer nivell de concreció), i sobretot quan
es desenvolupin les pràctiques a les aules, les discrepàncies entre aquesta nova
manera d'enfocar l'aprendre a escriure i la realitat seran encara més significatives i
considerables.
Parlar d'aquesta discrepància entre pràctiques de l'expressió escrita a l'aula i els
nous plantejaments lingüístics no és solament una especulació teòrica, sinó que la
realitat de le classes de llengua a les escoles la converteix en un fet cert. Són
múltiples i diversos ús factors que contribueixen & l'existència d'aquest fenomen:
1. El primer, i possiblement un dels rellevants, és una llarga i arrelada tradició de
l'ensenyament de l'expressió escrita entesa com l'estudi dels continguts
gramaticals, el qual es concreta en la pràctica en forma d'unitats didàctiques molt
ben travades, de coneixements i habilitats a imitar, memoritzar i adquirir, i d'una
metodologia regida per uns criteris d'addició i acumulació de coneixements i
aprenentatges. En paraules de Vila (1989: 130): "En el mundo real de la escuela
observamos que, con frecuencia, este tipo de práctica se reduce a formular una
serie de ejercicios, más o menos cerrados, pensados para adquirir determinados
mecanismos sobre las característiques de la llengua, más que trabajar el hecho
comunicativo". De tothom és sabut, que perquè les concepcions teòriques
esdevinguin una pràctica real ha de passar un cert temps i, a niés, donar-se
d'altres condicions necessàries: predisposició positiva dels professionals a
modificar les seves pràctiques habituals, una formació inicial i continuada que
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respongui a les noves conceptualitzacions lingüístiques i que ofereixi les
estratègies i recursos adequats perquè els professionals de l'ensenyament puguin
desenvolupar propostes auriculars consistents i coherents amb la nova visió de
l'expressió escrita, etc.
2. El fet que aquesta nova conceptualització de l'ensenyament de l'expressió escrita
no és solament una simple tria metodologia, ni tampoc una simple definició de
objectius que s'hi mostri en acord. Exigeix una reestructuració en l'enfocament
del treball lingüístic (selecció de continguts, seqüenciació didàctica, metodologia,
avaluació, etc.), exigeix una reconceptualització de molts aspectes organiteatius i
auriculars de l'escola, i "obliga a les "autoritats" a revisar les seves partides
pressupostàries i obliga a les Escoles Normals a revisar molts punts dels seus
programes i programacions en la formació lingüística, literària i didàctica dels
seus alumnes" (López del Castillo, 1988: 176).
3. La tendència generalitzada de les escoles i dels professors a exercir un paper de
"comsumidor" o adaptador de les propostes administratives o dels materials
editorials (Lomas, Osoro i Tusón, 1993), la qual cosa contribueixen a
desenvolupar unes pràctiques d'expressió escrita a les aules clarament
descontextualitzades. Aquesta tendència és afavorida per la notable restrictivitat i
el poc marge d'autonomia que l'administració educativa ofereix a través dels seus
dissenys auriculars, en realitat, poc oberts.
4. La compartimentació de matèries que existeix a les escoles i que, evidentment
afecta, al treball de la llengua. En l'educació primària, on un sol mestre és el
responsable d'un grup-classe, aquesta compartimentació és bàsicament horària, i
fins i tot en alguns casos pot quedar minimitzada per l'aplicació d'activitats
interdisciplinàries. A l'educació secundària obligatòria, amb l'assignació de
gairebé un professor per matèria, la fragmentació es reforça. La inconveniència
d'aquesta pràctica escolar és especialment significativa en l'àrea de llengua en
general i de l'expressió escrita en particular, ja que el seu caràcter global com a
mitjà d'expressió de qualsevol pensament i coneixement queda absolutament
distorsionat.
Doncs bé, aquests són alguns dels factors, possiblement no tots però si els més
rellevants, que, amb més menys intensitat i més o menys interrelacionadament,
generen unes pràctiques d'expressió escrita a les aules de les nostres escoles
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notablement allunyades dels plantejaments lingüístics que, teòricament, gaudeixen
del consens i de l'acord social.
No volem, per acabar, deixar un regust radicalment catastrofista. De fet, la nostra
voluntat ha estat no ser ingenus i mostrar, en línies generals, el que passa a les
aules. Ara bé, també creiem que existeixen motius per pensar que és possible que a
mig termini es vagin incorporant a les escoles i a les aules les noves concepcions
sobre l'expressió escrita en forma de propostes d'ensenyament/apreneníatge
adequades i coherents, D'una banda, creiem que el gran ímpetu amb què les
recerques en psicologia del llenguatge i en didàctica de la llengua s'estan
desenvolupant des de fa 20 anys cap aquí i també en el nostre context niés
immediat63, constitueixen una base important per renovar les propostes curriculars
de l'expressió escrita i per modificar les intervencions dels professionals. De l'altra,
si ara ja són molts els mestres que evidencien la seva preocupació davant les
dificultats reals que els seus alumnes tenen amb les produccions escrites, no és
difícil pensar que aquest desencís es vagi estentent, i que, per tant, la conscienciació
sobre la necessitat de revisar els plantejaments didàctics per l'aprendre a escriure
generi una bona predisposició i actitud vers el canvi. I, per últim, tampoc podem
oblidar que estem en procés de consolidació d'una nova llei d'ordenació del sistema
educatiu, i que, com ja acabem de veure, no solament afecta a una reestructuració
d'etapes i nivells, sinó també a la implantació d'una nous plantejaments curriculars.
Per tant, és evident que aquest procés de canvi és complex i requereix d'un període
de temps per configurar-se com un fet real en la pràctica.
Segurament, d'aquí uns anys, alguna d'aquestes incògnites sobre l'evolució de les
pràctiques de l'expressió escrita a les escoles, tindran una resposta.

63

Recordem les diverseí; propostes d'ensenyament/aprenentatge de l'expressió escrita que hem
presentat en l'apartat anterior 3.2.
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CAPÍTOL II: PLANTEJAMENT GENERAL DE LA EECEECA

1. INTRODUCCIÓ
Un cop presentat el marc teòric que justifica i fonamenta la nostra recerca, cal ara
presentar quin ha estat el motiu d'origen que ha provocat l'estudi, quins són
concretament els seus propòsits, quines són les que identifiquem com a primera i
segona fase de la recerca, etc. De fet, es tracta, doncs, d'argumentar amb solidesa el
plantejament general de la recerca, és a dir, d'esbossar una primera presentació que
ens permeti aproximar-nos a una visió i una comprensió inicials de la globaütat de h
recerca.
Bé, com ja dèiem en la introducció de la tesi, l'origen, el motiu, que ha provocat
que s'iniciés un estudi sobre l'expressió escrita en nois i noies de Cicle Superior
d'EGB, és causat per raons de tipus personal i professional. Concretament, deriva
d'una experiència docent com a mestra d'aula d'educació especial (1986-88). Entre
d'altres vivències d'aquells anys, una de les que ens va deixar més incerteses
professionals i, per tant més motivació per més endavant aprofundir-hi, van ser la
diversitat de dificultats que presentaven els nois i noies d'aquest cicle de l'educació
general bàsica, a l'hora d'elaborar i construir els textos escrits que se'ls proposaven
sobretot en l'àrea de llengua catalana.
Malgrat que la trajectòria professional continués fora de l'escola, en cap moment
aquella primera inquietud va quedar arraconada. De manera que quan va haver de
seleccionar-se definitivament un tema sobre el qual realitzar la tesi doctoral, no es
van presentar gaire dubtes, teníem especial interès a aprofundir seriosament en
l'expressió escrita, i específicament estudiar-la en nois i noies del Cicle Superior
d'EGB.
Aquest, doncs, és el punt de partida que ha desencadenat la recerca.
Els propòsits o objectius, així com Y estructura general de l'estudi, s'han anat
perfilant i consolidant simultàniament a un primer període d'intensa lectura
bibliogràfica en relació a l'esmentada temàtica que ha originat el treball: l'expressió
escrita en els nois i noies del Cicle Superior d'EGB. Estudi i anàlisi de diversos
documents i materials escrits_.aproximacions teòriques, metodolòquies, didàctiques,
etc._que han contribuït al que ha estat el plantejament general i definitiu de la tesi.
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De fet, paït d'aquesta primera revisió de documents bibliogràfics la podem trobar
incorporada al llarg del Marc Teòric.
Com hem pogut constatar, en el bloc del Marc Teòric, el que s'hi presenta és una
síntesi de totes les fonts bibliogràfiques que, en relació a la temàtica de l'estudi, hem
consultat, llegit i analitzat, i no només en el primer moment de l'estudi sinó al llarg
de tot el desenvolupament de la recerca. Es tracta, sens dubte, d'una síntesi
voluntàriament matisada per mitjà de la contrastació de la varietat de perspectives
recollides, de l'anàlisi i la reflexió personals en relació a les diferents aportacions
presentades, de la presa d'opcions pròpies pel que fa als principals aspectes
estudiats, etc. Entenem que el fet d'haver de prendre decisions sobre els propòsits i
el plantejament general de la recerca, solament és possible si, prèviament i
simultània, es porta a terme un treball de lectura reflexiva i crítica d'un ventall
considerable de fonts documentals ben seleccionades.

2. OBJECTIUS DE LA RECERCA

Tal com acabem d'introduir, de la combinació d'una motivació personal i d'una
primera etapa d'anàlisi bibliogràfica, se'n deriva la configuració definitva de les
intencions i finalitats de la recerca que estem presentant.
Quan hem definit específicament què entenem nosaltres per expressió escrita
(Capítol I, apartat 2), sota la premissa de compartir plenament una visió
runcionalisía i comunicativa de la llengua com a marc de referència fonamental, hem
afirmat que:
L'expressió escrita és un procés psicològic complex, en el gual hi intervenen
operacions cognitives de naturalesa diversa, i que implica rus de coneixements
d'habilitats variats. Coneixements i Iwbilitats que tenen com a finalitat h
comunicació d'idees per mitjà de símbols gràfics i que, d'una banda fan referència a
la gramàtica iaia llengua que s'utilitza en els textos escrits (codi escrit) i, de l'altra,
ales estratègies conmnicativo-lingüístiques que s'empren per a produir-los (procés
de composició escrita).
De la nostra opció de la definició de l'expressió escrita, se'n desprèn que en el seu
procés de conceptualització cal tenir en compteJmprescmdiblement, dues grans
dimensions: d'una banda, les habilitats i coneixements que fan referència al codi
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escrit (o producte escrit) i, de l'altra les estratègies comunicativo-lingüísitiques que
s'utilitzen durant el procés per produir el text (procés de composició).
Hem explicat també que, Krashen (1984)64, inspirant-se amb la clàssica distinció
formulada per Noam Chomsky a mitjans de segle entre competència i actuació
lingüístiques65, aplicava aquesta diferenciació a l'expressió escrita i manifestava que
la competència és el codi escrit, és a dir el conjunt de coneixements de la gramàtica i
de la llengua que tenen els autors en la memòria, i l'actuació és la composició del
text, és a dir el conjunt d'estratègies comunicatives que utilitzen els autors per a
produir un escrit. Dit d'altra manera, la competència és el saber i Yactuació el
saber fer.
Des del nostre punt de vista, assumim plenament la concepció d'expressió escrita
referida al domini d'ambdues dimensions (la competència i l'actuació). Per a poder
comunicar adequadament determinades idees per escrit, aquell qui escriu ha de tenir
coneixement suficient del codi escrit, saber_, així com emprar les estratègies de
composició de manera correcta_saber fer_.

Doncs bé, són aquestes dues dimensions les que marquen la doble intencionalitat
de la nostra recerca:
1. D'una banda, pretenem conèixer, tenir una panoràmica global de quin és el
domini dels principals coneixements i habilitats en relació a l'expressió escrita en
llengua catalana dels nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona,
específicament pel que fa al codi escrit66.
2. De l'altra, un cop descrita, analitzada i interpretada la informació obtinguda pel
que fa al nivell de competències del codi escrit dels nois i noies seleccionats, ens
interessa també constatar quines són i com són utilitzades per aquests nois i noies
aquelles estratègies, aquelles habilitats, que en els models teòrics es defineixen com
a pròpies d'un procés de composició madur i elaborat67.

64

Autor citat per Cassany (1987: 11)
65 pgj aquest prestigiós lingüista, competència és el coneixement implícit de la llengua i actuado
és l'ús que se'n fa en cada situació concreta.
66
Per a més informació sobre la conceptualització sobre el codi escrit, vegeu apartat 2.2, del
Capítol I: L'Expressió Escrita
67 per a conèixer més en detall els diferents models teòrics existents en relació al concepte de
procés de composició, vegeu l'apartat 2.3. del Capítol k L'Expressió Escrita.
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Més concretament, ens interessa constatar en els nois i noies del nostre estudi, sL
tal com manifesten la majoria dels experts en el tema dels procés de composició
escrita__, aquelles persones que realitzen textos escrits de bona qualitat, és molt
probable que durant el procés de la seva elaboració utilitzin més i millor les
estratègies comunicativo-lingüístíques adequades. És a dir, que aquells textos
escrits que reflecteixen un bon coneixement del codi escrit, molt possiblement han
estat elaborats emprant apropiadamentles estratègies de composició escrita
Ens interessa, doncs, contrastar aquesta hipòtesi de treball que emergeix de k
conceptualització teòrica sobre el tema.
Per tant, la nostra intenció és conèixer, en el nostre context més immediat (els nois i
noels de Cicle Superior d'EOB Girona), quines i com són emprades les estratègies
pròpies del procés de composició, d'una banda, en aquells nois i noies que elaboren
textos escrits que reflecteixen un bon nivell de domini en els habilitats i
coneixements la llengua i la gramàtica (codi escrit) í, per l'altra, en aquells que
mostren, en el text escrit, un nivell baix en el domini de les habilitats i coneixements
del codi escrit
Aquesta doble intencionalitat es concreta en dos grans propòsits o objectius generals
de la recerca.
El primer propòsit o primer objectiu general, doncs, de la nostra recerca és:
Conèixer quin és el domini general de les habilitats i els coneixements de l'expressió
escrita en llengua catalana, concretament en relació al text produït, al codi escrit, que
presenten els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
El segon propòsit o segon objectiu general és:
Constatar si es presenten diferències clares, pel que fa al procés de composició
seguit en l'elaboració i construcció del text escrit (concretament en un text narratiu),
entre els nois i nois de Cicle Superior d'EGB que mostren un nivell elevat en el
domini dels coneixements i habilitats del codi escrit, i els que en mostren un nivell
de domini baix.
Segon objectiu, general que, simultàniament, pressuposa l'establiment de dos
subobjectius generals:
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1. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies, pròpies del procés de
composició, que segueixen en l'elaboració i construcció del text escrit d'aquells nois
i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona que, seleccionats a partir de l'estudi
realitzat en la primera fase de la recerca, presenten un major domini general dels
coneixements i habilitats del codi escrit.
2. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies i habilitats,, pròpies del
procés de composició, que segueixen en l'elaboració i construcció del text escrit
d'aquells nois i noies de Ocle Superior d'EGB de Girona que, seleccionats a partir
de l'estudi realitzat en la primera fase de la recerca, presenten un menor domini
general dels coneixements i habilitats del codi escrit.

En darrer terme, hem de parlar d'un darrer propòsit, a la qual pretenem donar-hi
resposta un cop assolits els dos objeciuts generals que acabem de plantejar. Es tracta
de presentar les principals implicacions que, per a l'ensenyament/aprenentatge de
l'expressió escrita i per a la recerca en expresssió escrita, podem extreure del procés
de recerca que hem portat a terme per a la consecució dels esmentats dos objectius.
Donada la importància d'aquesta temàtica, hi dediquem una part de l'últim Capítol
d'aquest treball: Capítol V. Conclusions Generals.

3. FASES DE LA RECERCA
Els dos propòsits o objetius generals, que acabem de proposar-nos, són els que
determinen que el plantejament global de la recerca l'estructurem en dues grans
fases o etapes.
Veiem-les en la taula 8.

130

Conèixer quin és el domini
general de les habilitats i els
coneixements de l'expressió
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1995 a agost de
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1995 al març de
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de la
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En aquesta taula 8, observem, doncs, umprif ñera fase orientada a l'assoliment del
primer propòsit o objectiu general, i que l'anomenem: El text escrit en els nois i
noies de cicle superior d'EGB de Girona. Un Estudi Descriptiu,
Donat que l'objectiu d'aquesta primera fase és conèixer de forma àmplia i general
un fenomen determinat (les habilitats i els coneixements codi escrit), en un context
concret (nois i noies Cicle Superior d'EGB de Girona), i a niés, tenim la intenció
de realitzar aquest estudi amb un grup nombrós de nois i noies, fem l'opció per una
perspectiva metodològica quantitativa, concretada en un mètode de recerca de tipus
descripitiu.
Aquesta primera fase s'inicia, després d'un període d'intesa revisió bibliogràfica, el
gener de 1996. La seva planificació, el procés d'obtenció de la informació, i
l'anàlisi t discussió de la informació s'estenen en el temps fins el març de 1995.
L'explicació àmplia i completa del desenvolupament d'aquesta primera fase, la
presentem en el Capítol III.
En la taula 8 identifiquem també una segona fase, planificada amb la intenció
d'aconseguir el segon propòsit o objectiu general i que titulem: El Procés de
Composició Escrita en nois i noies de Cicle Superior d'EGB a Girona. Un Estudi
de Casos.
En aquesta etapa, com que les habilitats sobre les quals volem tenir coneixement són
les estratègies emprades en el procés de composició, i que aquestes fan referència a
operacions cognitives complexes, la nostra intenció ja no és solament descriure,
pretenem comprendre, explicar i interpretar les característiques d'un procés del qual
en són protagonistes els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
Lògicament, doncs, el grup amb el qual es porta a tenue l'estudi és reduït, i la
perspectiva metodològica de tipus qualitatiu, específicament un estudi de casos.
L'etapa de la seva planificació es comença el desembre de 1995 i l'anàlisi i
interpretació de la informació recollida finalitza l'agost de 1996.
Aquesta segona fase és comentada en detall en el Capítol IV.
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CAPITOL HI: EL TEXT ESCRIT EN NOIS I NOIES DE CICLE
SUPERIOR D'EGB A GIRONA. UN ESTUDI DESCRIPTIU

1. INTRODUCCIÓ

Al llarg d'aquest Capítol III, desenvolupem moment a moment tot el procés realitzat
per portar a terme la que és la primera fase de la recerca i que es configura com un
estudi descriptiu de les íiabilitats i coneixements de l'expressió escrita (codi escrit)
en els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
En l'apartat 2, definim amb claredat els objectius d'aquest l'estudi, punt de partida
clau i imprescindible de qualsevol recerca.
Tot seguit, en l'apartat 3, ens endinsem en el planteig metodològic de l'estudi.
Concretem quina és la metodologia, el mètode i el disseny d'investigació i també
quina informació recolllim i com ho fem. Entre els instruments emprats en
l'obtenció de la informació, hem cregut que la Prova d'Expressió Escrita és
mereixedora d'un apartat específic (3.2.2.). Es tracta d'un instrument dissenyat
expressament per a l'estudi i per als seus objectius, i que constitueix, com ja veurem
en el seu moment, l'eina bàsica en el subministrament de les dades d'aquesta fase.
Per aquest motiu, creiem important fer-ne una anàlisi àmplia i exhaustiva, des dels
seus fonaments teòrics fins al procés concret de la seva aplicació, passant
imprescindiblement pel procés d'elaboració de la Prova i del procediment preparat
per la seva valoració i correcció (Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita).
El treball d'anàlisi i discussió de la informació obtinguda el presentem en l'apartat
4. Constitueix un vast procés d'explotació de la informació recollida, bàsicament
per mitjà de tècniques d'estadística descriptiva i diferencial. Anàlisi i discussió que,
en tot moment, s'adequa als objectius pensats i definits per a l'estudi.
D'acord amb els propòsits finals de l'estudi i reanalitzant amb rigor el procés
d'anàlisi i discussió de la informació, presentem_ ja com apartat final (el 5)Jes
principals conclusions d'aquesta primera fase d'estudi.
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2. OBJECTIUS
En aquesta primera fase de la recerca, centrem la nostra atenciójal com hem
introduït en el Capítol II_en una de les dues dimensions que entenem que formen
part del concepte d'expressió escrita: el codi o producte escrit. Focalitzant el nostre
interès en els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona68.
Amb els nous plantejaments teòrico-lingüístics, la concepció actual sobre el codi
escrit inclou no solament el coneixement de les regles gramaticals (fonètiques,
ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques), sinó també aquells coneixements
relacionats directament amb la construcció de textos escrits.
íntimament relacionat amb aquesta nova visió del codi escrit, hem de parlar del
concepte de text, àmpliament explicat en l'apartat 2.2.1 del Capítol I. En aquest
sentit, hem expressat que per poder considerar qualsevol manifestació verbal, sigui
oral o escrita, com un text cal que aquesta compleixi determinats requisits. A
aquests requisits se'ls anomena propietats textuals o propietats del text. Cadascuna
d'aquestes propietats es corresponen a un nivell d'anàlisi lingüística o pragmàtica
del text i, en general, les propietats textuals són el conjunt de regles que ha de
complir un text perquè sigui correcte i adequat a una situació de comunicació
determinada (Cassany, Luna i Sanz, 1991:13).

Les cinc propietats textuals que hem considerat, després d'analitzar les propostes
de diversos experts, són: 1. Adequació, 2. Coherència, 3. Cohesió, 4. Correcció
Gramatical, i 5.Variació (Capacitat i Recursos)69.
Acabem de fer aquesta breu introducció conceptual perquè és la que ens serveix de
base per a la definició dels objectius d'aquesta primera fase de la recerca centrada en
el codi escrit, un dels vessants de l'expressió escrita.

68

En el moment d'iniciar-se aquesta recerca (curs 1995), la Reforma del sistema educatiu espanyol,
estava legalment prevista però no portada a la pràctica a les escoles de la nostra ciutat (Girona). Per
això, malgrat que quan aquest treball es finalitzi els nois i noies d' 1 la 14 anys ja no faran Cicle
Superior d'EGB sinó Ir i 2n d'ESO (Educació Secundària Obligatòria), en el moment precís de la
seva realització calia encara parlar de Cicle Superior d'EGB.
69 Vegeu apartat 2.2.2 Les propietats textuals del Capítol I.
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AM doncs, l'objectiu general queda definit en les següents termes:

Conèixer quin és el domini general de les habilitats i els coneixements de V expressió
escrita en llengua catalana, concretament en relació al text produït, al codi escrit, que
presenten els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
En base al concepte de codi escrit, en relació directe amb el que s'entén avui per
text, afinem aquest objectiu general i plantegem cinc subobjectius. En definitiva,
especifiquem quines són les habilitats i coneixements del codi escrit de les quals en
volem conèixer el domini, tot agrupant-les en funció de les propietats textuals.
Els cinc subobjectius d'aquesta primera fase de la recerca són, doncs, aquests:
1. Conèixer quin és el domini general de les habilitats i els coneixements
relacionats amb la propietat textual Adequació, que presenten els nois i noies de
Cicle Superior d'EGB de Girona.
2. Conèixer quin és el domini general de les habilitats i els coneixements
relacionats amb la propietat textual Coherència, que presenten els nois i noies de
Cicle Superior d'EGB de Girona,
3. Conèixer quin és el domini general de les habilitats i els coneixements
relacionats amb la propietat textual Cohesió, que presenten els nois i noies de Cicle
Superior d'EGB de Girona.
4. Conèixer quin és el domini general de les habilitats i els coneixements
relacionats amb la propietat textual Correcció Gramatical, que presenten els nois i
noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
5. Conèixer quin és el domini general de les habilitats i els coneixements
relacionats amb la propietat textual Variació, que presenten els nois i noies de Cicle
Superior d'EGB.
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3. METODOLOGIA

Com ja hem avançat en el Capítol H, aquesta primera fase de la recerca té com a
objectiu general: Conèixer quin és el domini general de les habilitats i els
coneixements de l'expressió escrita en llengua catalana, concretament en relació d
text produït, al codi escrit, que presenten els nois i noies de cicle superior d'EGB de
Girona. Evidentment, la perspectiva metodològica per la qual fem opció ha de
derivar íntimament Í directa de la naturalesa i les característiques d'aquest objectiu^
així com també dels subobjectius.
Prèviament, però, a presentar la nostra proposta metodològica per aquesta primera
etapa de la recerca, ens sembla important aclarir què entenem per metodologia.
En l'àmbit de la investigació educativa, el terme metodologia sovint és emprat amb
significats diferents i se U atribueixen finalitats i usos distints segons els textos que
es prenguim com a referència. Moltes vegades també s'utilitza equivocadament com
a sinònim de mètode o tècnica.
Som conscients, doncs, que aquesta confusió conceptual dificulta l'intent de
clarificar concretament quin és el seu significat. De totes maneres, creiem que,
encara que sigui des d'una perspectiva general, és important precisar quin és el
sentit concret que li atorguem en el nostre estudi.
Amb aquesta intenció, ens sembla entenedora la proposta que, en aquest sentit,
plantegen Arnal, Del Rincón i Latorre (1992: 82-83). Segons aquests autors el
terme metodologia rep, en la literatura referent al tema, diverses accepcions que es
refereixen als components que constitueixen la seva naturalesa. Per això, amb el
propòsit de clarificar-les, presenten la següent classificació:
a) Metodologia entesa com "la lògica de la investigació". És a dir, la manera de
realitzar la investigació, com s'enfoquen els problemes i com es busquen les
respostes. Quins són, en definitiva, els principis i els supòsits que regeixen la
investigació.
Possiblement, aquesta accepció és la que, en sentit general, sol utilitzar-se més en el
camp de les ciències socials.
b) Metodologia entesa com "la lògica dels mètodes". Es tracta d'una forma més
estricta d'entendre-la. En aquest cas, la seva tasca fonamental seria l'estudi
(descripció, explicació i justificació) dels mètodes, procurant assenyalar quin són
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els seus límits, el seu abast i valorant l'adequació dels seus principis i procediments
amb la naturalesa de la investigació.

e) Metodologia entesa com a "procés d'investigació". O sigui, s'entén per
metodologia el conjunt d'operacions (fases o etapes) conscients i més o menys
sistematitzades, que s'inscriuen en el temps í que pretenen aconseguir els objectius
fixats.
Revisant, doncs, aquestes diferents conceptualitzacions, la primera d'elles ens
sembla una de les més difoses, una de les més comunament compartides per Ja
majoria dels investigadors en l'àmbit educatiu i, també, la que més coincideix amb
les nostres pròpies prcconcepcions sobre el tema.
Per tant, decidim, entendre la metodologia des d'un punt de vista general i a
concebre-la com la manem en què es porta a terme i s'enfoca h recerca, i més
específicament com el marc de referència, com la justificació lògica que permet
analitzar els principis i els procediments que guien la investigació.
Per a poder seleccionar la metodologia més apropiada per al nostre estudi, ens cal
conèixer quines són les principals perspectives metodològiques que s'utilitzen avui
en el camp de la investigació social i educativa. Segurament no ens equivoquem si
afirmem que són tres les perspectives metodològiques més difoses i conegudes en el
nostre àmbit d'estudi: h perspectiva empírico-analítica o quantitativa, la perspectiva
constmctivista i la perspectiva socio-crítica. Del que no estem tan segurs és del
consens terminològic, és a dir, aquestes metodologies són anomenades amb varietat
de termes: la perspectiva empírico-analítica o també racioanalisía o quantitativa o
positivista, la perspectiva constructivista o interpretativa o qualitativa o etnográfica o
hermenéutica, i la perspectiva socio-crítica o d'acció crítica.
De totes maneres, com que no creiem massa en les discussions terminolègiques,
aquest tema no ens preocupa massa. El que ens interessa veritablement és conèixer
quins són els trets claus que distingeixen una i alto perspectiva metodològica per
així poder prendre la nostra pròpia opció.
Per aquest motiu, hem seleccionat de Del Rincón i d'altres (1995; 41) una taula de
correspondències orientatíves entre les tres perspectives metodològiques, que
creiem altament iUustrativa. La presentem en la taula 9.
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És eficaç el programa? Quin programa
és més eficaç? Es realitza l'aplicació del
programa segons el pla previst?

Com optimitzar? Quins canvis? Com
transformar la realitat, les estructures,
les creences, la praxis educativa?

Percepcions? Vivències? Quines causes?
Com entenen el significat el fenomen
els participants implicats? Què passa en
un programa social? Quins són els
temes en les estructures de significat
dels participants ? Quins són els
successos, les conductes, creences,
actituds, estructures, processos que
ocorren en aquest fenomen?

Valorar o jutgar l'aplicació
d'un programa i els seus
efectes

Tranformar, conscienciar,
emancipar, perfeccionar,
optimitzar, innovar.

Descobrir, generar.
Comprensió del fenomen.
Identificar variables
importants per generar
hipòtesis a constrastar en
noves investigacions.
Explicar els elements que
causen el fenomen,
identificar xarxes causals
que modelen el fenomen.

Investigació-acció
Investigació cooperativa

Estudi de casos.
Etnografia.
Investigació
fenomenològica

Ztesrriare, predir, verificat/ Experimental
Relació entre variables? Relació de
causalitat? Qftèpassa? Quin nivell
justificar:
Cuasi-experimental
s'assolirà? Quins es veuran afectats? En contrastar models teòrics. Ex-post-íacto
Explicar
quin sentit?

Nota dels autors (idem: 41): Taula adaptada de Marshall i Rossman (1989:78)

Bes de les tres
metodologies

Soeioerítiea

Constructivísta

Empírico-analítica

Qualsevol de les tècniques
mencionades

Observació participant.
Entrevista en profunditat.
Documents personals i
oficials

Observació participant
Entrevista en profunditat.
Documents personals i
oficials.

Test, qüestionaris,
enquestes, observació
sistemàtica

fó «te la

Taula 9: Correspondència orientativa entre metodologies, problemes, tipus d'investigació i tècniques d'obtenció de la informació (Del Rincón
i d'altres, 1995:41)

De la lectura detinguda de la taula, fàcilment identifiquem la peipectiva metodològica
que més s'adequa als propòsits d'aquesta primera fase de la recerca: l'empíricoanalítica o quantitativa. Dues són les paraules claus: Descriure, en la columna dels
objectius, i Què passa? en la del problema.
Si l'objectiu general d'aquesta primera fase de l'estudi és conèixer el domini de les
habilitats i coneixements en el codi escrit en llengua catalana en els nois i noies de
Cicle Superior d'EGB de Girona, ràpidament ens adonem que del que es tracta
essencialment és de descriure, de saber què passa en relació al domini de les
habilitats i coneixements del codi escrit. Per poder tenir coneixement de qualsevol
realitat, el primer pas és la seva descripció. A més, la nostra intenció fonamental no
és intentar comprendre el fenomen ni endinsar-nos en el significat que els nois i
noies de l'estudi donen al seu domini en el codi escrit (perspectiva metodològica
constructivista), ni tampoc, en cap cas, pretenem transformar la realitat, presentar
propostes de can vi... (perspectiva socio-crítica).
Hem determinat, doncs, el marc de referència pel que fa a la nostra opció
metodològica: h perspectiva quantitativa.
Volem deixar clar, però, que aquesta no és una opció que reflecteixi un creença
personal i ideològica en relació a quina és la perspectiva millor. Ni molt menys, de
fet, han estat els objectius que ens hem plantejat per aquest estudi en concret els que
directament han determinat la decisió presa. Fins i tot, per què quedi ben clar, la
opció metodològica de la 2a fase de l'estudi, ja hem introduït que serà la qualitativa
o constructivista. Estem convençuts que per aproximar-nos a la realitat educativa de
forma veritable no serveix una sola perspectiva. En la mesura que els fenòmens
educatius són complexos en la seva pròpia naturalesa, la manera com cal acostars'hi, tampoc pot provenir d'una única forma d'entendrà la realitat, sigui la que
sigui. Cal estar obert a les diferents perspectives metodològiques, i als diversos
mètodes i estratègies que aquestes ens proposen.
Tal com afirma Alvarez Méndez, en parlar de la falsa dicotomia que en alguns
àmbits es plantega entre metodologies quantitatives i qualitatives, en la introducció a
la edició espanyola del llibre de Cook i Reichardt (1986: 9): "(•••) lo más novedoso
en el momento actual reside en el interés por buscar las compatibilidades y la
complementariedad entre las dos tendencias que posibiliten el trabajo conjunto i que,
grosso modo, definen el panorama actual de investigación, es decir, la cualitativa
por un lado y la cuantitatva por el otro".
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La metodologia quantitativa, també anomenda empírico-analítica o positivista o
racionalista, participa dels principis del postpositivisme i del model del coneixement
científic que tendeix a centrar-se en les manifestacions externes de la realitat
educativa.
Els fenòmens, doncs, que l'interessen són aquells que són susceptibles de ser
mesurats, analitzats estadísticament i, en molts casos, sotmesos a control empíric.
El tret clau que regeix i regula aquesta perspectiva és el concepte d'objectivitat, la
qual demana dels procediments de la investigació que siguin públics, replicables i
independents de l'investigador. Aquesta objectivitat impregna tot el procés
d'investigació: la planificació, l'obtenció de la informació i l'anàlisi i interpretació de
les dades.
Una altra característica fonamental és la quantificació: el fenomen que s'investiga ha
de ser mesurat de tal manera que proporcioni dades quantitatives, aquestes han
hagut d'estar obtingudes per mitjà d'instruments vàlids i fiables i l'anàlisi de dades
s'ha de realitzar predominantment a través de tècniques matemàtiques i
estadístiques.
En l'àmbit de la metodologia quantitativa, se sol parlar de tres grans modalitats
d'investigació, en els tres casos es mantenen els principis reguladors de

l'objectivitat i la quantificació, però el que les diferencia és el grau de control que
exerceixen sobre la realitat estudiada. Aquestes són l'experimental, h
quasiexperimental i la no-experimental (Arnal, Del Rincón i Latorre, 1992).
En la modalitat experimental el control sobre la realitat a investigar és molt alt, es
provoca i es manipula el fenomen que es vol estudiar.
En la quasiexperimental el control és mig, determinats aspectes del fenomen sí són
manipulats i d'altres no.
I en la no-experimental, a qui alguns autors anomenen ex-post-facto, el control de la
realitat és molt baix, l'investigador no intervé, ni provoca, ni manipula la realitat,
sinó que busca un context o una situació d'on obtenir les dades que l'interessen
perquè el fenomen que vol estudiar ja s'hi ha produït. Bàsicament, la feina de
l'investigador és descriure la situació o el fenomen que desitja, recollint dades i
analitzant-les. També pot, en alguns casos, seleccionar determinats aspectes per
estimar l'existència de possibles relacions.
Com acabem de comprovar, la modalitat que s'adequa als objectius del nostre estudi
és clarament la no-experimental. Nosaltres volem conèixer un fenomen i descriure'l:
el les habilitats i coneixements del codi escrit en llengua catalana. Un fenomen que,
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a més, l'anem a estudiar tal Í com se'ns presenta en un context concret: en els nois i
noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
No modifiquem, doncs, cap aspecte de la realitat i n'observem els canvis. És a dir,
no apliquem, per exemple, en un grup de nois i noies una proposta d'intervenció
específica en l'àrea de l'expressió escrita, i després n'analitzem els resultats i els
comparem amb els d'un altre grup que no ha seguit la proposta.
A més, una característica important en la modalitat experimental és tractar de
constesíar hipòtesis que es deriven deductívainent de la teoria. I aquest no és,
clarament, el nostre cas. El nostre procés d'investigació és principalment inductiu:
descrivim i explorem una situació tot analitzant regularitats i relacions en les dades
recollides, la qual cosa pot arribar a permçtre'ns la generació de determinades
hipòtesis, objecte de futures investigacions.

3,1.

Mètode I Disseny d'Investigació

Ja hem presentat la perspectiva metodològica de la primera fase de l'estudi com a
quantitativa i, més específicament com a no-experimental,
Sota aquesta premissa, cal plantejar quins pressupòsits regulen e! procediment i les
diferents passes que seguirem per aconseguir els objectius que ens proposem. És a
dir, cal que definim el mètode,
En el nostre cas, creiem que el mètode més adequat per als objectius que ens hem
plantejat és el mètode descriptiu,
La manem d'entendre el mètode descriptiu pot variar segons l'autor i fins i tot
alguns li donen un significat restrictiu, identificant-lo amb el mètode observacional
(Van Men i Meyer, 1980). No obstant, la forma més acceptada, ente la majoria
del investigadors de l'àmbit de les ciències socials, té un sentit ampli: es considera
que el que aquest mètode pretén és descriure un fenomen determinat, analitzant ía
seva estructura i explorant les associacions relativament estables de les
característiques que el defineixen, sobre la base de l'observació sistemàtica, un cop
ja s'ha produït (Echeverría, 1983).
Establint un paral·lelisme entre la definició que acabem de presentar i el nostre
estudi, podem dir que:
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En el nostre cas, pretenem desmure àmpliament el nivell de domini el codi escrit en
llengua catalana en els nois i noies d'EGB de Girona. Amb aquesta intenció
analitzem amb detall les diverses habilitats i coneixements que formen part de codi
escrit i, no solament en el conjunt de nois i noies seleccionats, sinó també en els
diferents grups en que aquests es descomposen en funció de diverses
característiques predeterminades (escola, curs, sexe, edat, llengua familiar,..).
Explorant també les possibles associacions i lo diferències més o menys estables
entre els diferents grups pel que fa a les habiliats i coneixements del codi escrit. La
nostra base en l'obtenció d'informació no és, però, l'observació sistemàtica sinó un
alte tipus d'instrument: una prova específicament preparada per avaluar les
habilitats i coneixements del codi escrit.
En allò essencial, doncs, creiem que el nostre estudi es configura clarament dins les
coordenades bàsiques del mètode descriptiu.
Ens cal ara traduir el mètode en el disseny concret de la nostra primera fase de la
recerca, és dir, plantejar de forma sistemàtica quin és el pla de treball que seguirem
per aconseguir els objectius que ens hem marcat.
En la figura 6, queda visualment reflectit quin és l'esquema de treball seguit en
aquest estudi. Tot seguit, la comentem:
El punt de partida se situa en la definició dels objectius, procés que ja hem exposat
unes pàgines enrera. Com a conseqüència de la naturalesa dels objectius plantejats i
del context en el qual s'emmarca l'estudi, hem concretat també la perspectiva
metològica i el mètode que regeix i fonamenta tot el procés d'investigació que
portarem a terme.
A partir d'aquests dos moments inicials, imprescindibles per iniciar el
desenvolupament de les diferents passes de la recerca, primerament seleccionen b
mostra de l'estudi. Es tracta de determinar quins nois i noies són els protagonistes
de l'estudi, és a dir, definida la població que volem estudiar, seleccionar-ne la
mostra. Aquest procés de selecció l'expliquem amb més detall en el subapartat
següent 3.1.1.
Tot seguit, iniciem el procés d'obtenció de la informació, o sigui, la recollida de
totes aquelles dades que estimem necessàries per al propòsit de la recerca.
Prèviament a l'elecció del tipus d'estratègies que utilitzarem per obtenir la
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informació, fem una completa revisió de la literatura relacionada amb el tema de
l'avaluació de l'expressió escrita, en concret pel que fa al codi escrit. Volem saber
què diuen els experts sobre el què i el com valorar les habilitats i coneixements del
text escrit. Sota aquest marc conceptual, identifiquem quina és la informació que
necessitem i el procediment per obtenir-la més adequats als objectius, al context i al
marc teòric de l'estudi. En concret, decidim elaborar dos instruments', una Prova
d'Expressió Escrita i un Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del
Professor, i obtenir de forma més directa d'altra informació: qualificacions de l'àrea
de llengua i dades directament relacionades amb els nois i noies de l'estudi (sexe,
llengua familiar, edat...). La Prova d'Expressió Escrita es constitueix com
l'instrument bàsic d'aquest procés d'obtenció d'informació, per al qual cosa la seva
elaboració es realitza de forma notablement rigurosa, fins i tot genera un document
parallel preparat expressament per a la seva valoració (Full de Valoració de la Prova
d'Expressió Escrita).
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Stefínfeió áe ia
metodologia i el

_DefÏBÍcíó d'objectius

Full Valoració
Prova Exp. Esc.

Aplicació dels instruments

Elaboració Full
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Revisió bibliogràfica
Avaluació de l'expressió
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Coaciasíons

Anàlisi i discussió dels residíais: anàlisi estadística
ptira i diferencial)

Elaboració Prova
Expressió Escrita

Selecció de la mostra

Figura 6: Pla de trebaU de la primerafase de la recerca

A continuació, es realitza l'aplicació dels instruments ideats i l'obtenció de la resta
d'informació, Tot aquest llarg procés el trobem àmpliament explicat en l'apartat 3.2
d'aquest Capítol HI.
Amb totes les dades a les mans i sistematitzades per mitjà d'un fitxer de dades del
paquet informàtic SPSS70, en realitzem la seva anàlisi per mitjà de diverses
tècniques d'estadística descriptiva i diferencial. L'estadística descriptiva és la que
ens permet resumir i fer comprensibles un conjunt gran de dades, intenció que
coincideix amb el nostre propòsit: totes les dades que hem obtingut ens interessen
bàsicament per poder conèixer el domini de les habilitats i coneixements en el codi
escrit en els nois i noies seleccionats i, per tant, forçosament ens cal ordenar-les,
sistematitzar-les i posar-ne de relleu determinades característiques especialment
importants.
De l'instrument bàsic, la Prova d'Expressió Escrita, en la mesura que ens
proporciona les dades principals i més directament relacionades amb els objectius de
l'estudi, en farem una anàlisi estadística més completa i exhaustiva. Per això, a més
de l'anàlisi estadística descriptiva, també plantegem una anàlisi diferencial per
constatar l'existència de diferències significatives o no significatives en els resultats
de la Prova en funció de diverses característiques referides als nois i noies de
l'estudi: escola, curs, sexe, edat, llengua familiar i edat.
El desenvolupament del diferents moments d'aquesta anàlisi i discussió dels
resultats, el trobem detallat en l'apartat 4. Anàlisi i discussió de la ittformació,
d'aquest mateix Capítol III.
Rellegim detingudament i reanaliteem amb ligurositaí tot el procés seguit: el
plantejament d'objectius, el llarg procés d'obtenció de la informació, í sobretot
l'anàlisi i discussió de la informació. Activitat, aquesta, que ens possibilita delimitar
aquells aspectes més destacats i relíevants, és a dir, aquelles conclusions que són les
que veritablement ens han de permetre assolir l'objectiu general i els subobjecüus
que ens havíem plantejat en començar aquesta primera fase de la recerca.
Aquestes conclusions apareixen exposades en el darrer apartat d'aquest Capítol III.

?° L'SPSS és un potent sistema informàtic per a l'anàlisi estadística de dades. En donarem més
informació en l'apartat 4, Anàlisi i discussió de la informado.
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3.1.1. La selecció de la mostra
Ijàpoblació objecte d'estudi són els nois i noies de Cicle Superior d'EGB (6è, 7è i
8è) de les escoles públiques de Girona,
Per motius de d'accessibilitat a les escoles i, sobretot de temps, és lògicament
impossible portar a terme l'estudi amb tots els casos que composen aquesta població

(aproximadament d'uns 1100 nois i noies).
Per possibilitar que els resultats obtinguts puguin ser generalitzables a aquesta
població, hem seleccionat una mostra. És a dir, un conjunt de nois i noies extrets de
la població de referència, per mitjà d'alguna de les tècniques de mostreig possibles.
En aquest cas, el tipus de mostreig utilitzat ha estat l'intencional; hem seleccionat,
segons el nostre criteri, un grup de nois i i noies que considerem són representatius
de la població.
En aquest procés, per assegurar-nos la representatitivitat hem tingut en compte dos
elements:
1. La mida de ¡a mostra. Hem volgut que fos notablement gran, ja que com més
nois i noies composin la mostra, més garanties tenim que aquesta sigui
representativa. Ens hem fixat una mida d'entre 350 i 400 nois i noies.
2. La tipologia de l'escola. Ens ha interessat escollir aquelles escoles que fossin
significatives del context socio-econòmico-cultural de la ciutat de Girona. Per això,
hem eliminat aquelles escoles situades en barris marginals, i ens hem centrat en zona
de l'eixample gironí: zona on les escoles públiques acullen majoritàriament alumnes
procedents de famílies de nivell socio-economic mig.
Combinant un i altre element, les escoles triades han estat tres, que, a partir d'ara,
anomenarem com escola 1, escola 2 i escola 371. El total de nois i noies seleccionats
ha estat de 394. Aquesta xifra, un cop aplicada la Prova d'Expressió Escrita
(instrument bàsic en la recollida d'informació), ha quedat reduïda a 388, per motius
d'absència a l'escola el dia de la seva realització.
El nombre concret de nois i noies que cadascuna de les tres escoles aporta al total de
la mostra el podem veure en la següent taula 10.

' 1 No presentem els noms concrets de cada una de les escoles per pròpia sol·licitud d'una d'elles.
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Taula 10: Mostra de la primera fase de la recerca (l'Estudi Descriptiu)
ESCOLA

NOMBKE DE NOIS ï NODES
108
105
175
388

Escola 1

Escola 2
Escola 3
Total de la mostra

No ens estenem a comentar les característiques generals que defineixen aquesta
mostra, ja que, en iniciar l'anàlisi i discussió de la informació (apartat 4 d'aquest
Capítol III), en fem una descripció detallada en funció de l'escola, el curs, el grupclasse, el sexe, la llengua familiar i l'edat.
Per últim, volem fer un advertiment molt important:

A partit d'aquest moment, quan ens referim la mostra ho farem emprant el terme de
població d'estudi.
No és que tinguem la intenció de confondre al lector del treball, ni tampoc de
contradir els principis establerts en els fonaments teòrics del camp de la
investigació. És simplement una qüestió terminológica, perquè com ja acabem de
veure el procés de la seva selecció segueix les pautes teòricament adequades i, a
més, som conscients i serem conscients fins al final, que la naturalesa d'aquest
conjunt de nois i noies no és més que un grup de casos extret de la població objecte
d'estudi. No obstant, ho fem així per una raó que va més enllà d'aquesta primera
fase d'estudi i que respon a una visió global del conjunt de la recerca:
Al llarg del desenvopulament de tot el treball, no podem deixar de pensar en la
concepció general que per nosaltres té la recerca, és a dir en el conjunt de les seves
dues fases. Malgrat que cadascun d'elles té la seva pròpia entitat, per a nosaltres el
seu origen és compartit. I, donat que quan realitzem la segona fase, d'aquests 388
nois i noies, en seleccionem_per mitjà de diversos criteris ben definits_un grup
reduït de 18, se'ns fa més còmode pensar i escriure que aquest gran grup de 388
nois i noies és la població d'estudi d'una primera etapa, de la qual, més tard en
triem un petit grup i continuem la recerca.
Repetim, és un simple canvi de nom, que no de concepte.
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3 . 2 . La Recollida de la Informació
3.2.1. Introducció
Sabem que el procés d'obtenció de la informació es vincula directament amb els
objectius del'estudi, amb el context en què es desenvolupa i, també amb el marc
teòrico-metodològic que regeix la recerca.
Conscients, doncs, d'aquests requisits previs, exposem en què consisteix
exactament aquest procés d'obtenció de la informació en el nostre estudi en concret.
En primer lloc, volem distingir dos blocs d'informació, cadascun d'ells de
naturalesa clarament distinta pel que fa al procediment en que la informació és
obtinguda.
Són els següents:

Bloc 1: Informació obtinguda per mitjà d'instruments
Bloc 2 : Informació d'obtenció directa
Quan parlem à'instruments ens referim a un mitjà real, amb entitat pròpia, que és
utilitzat per enregistrar la informació i/o per mesurar determinades característiques
(Del Rincón i d'altres, 1995: 36).
Quan parlem d'informació d'obtenció directa, expressem totes aquelles dades que es
recullen sense l'utilització de cap tècnica específica. S'obtenen per mitjà de diversos
canals, tots ells de ràpid i fàcil accés.
Bloc 1: Informació pbtinguda^erjmtjà d'instruments
En concret, els diferents instruments de recollida d'informació que s'empren en
aquesta fase de la recerca els podem veure en la taula 11.
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Taula 11: Instruments de recollida d'informació de ki primera fase de la recerca

Jffi^

J^ova_d|E^)ressió_Escrita

Imtrwmm cmpkmmarí

Full de Valoració de l'Expressió Escrita per
part del Professor

Instrument ¿aMtiar

Test de Matrius Progressives de Raven.
Escala General (per a subjectes de 12 a 65

^lÈ^^^—-^-^-^^^^^.

Observant la taula, veiem com la Prova d'Expressió Escrita és entesa com
l'instrument bàsic. Aquest fet ve determinat perquè creiem que aquesta prova és
l'eina que ens proporciona un conjunt d'informació ampli, essencial i fonamental,
una informació que es troba Íntimament relacionada amb els objectius que ens
proposem. Aquesta prova està pensada amb l'objectiu de conèixer el domini general
de les capacitats (coneixements i habilitats) d'expressió escrita en llengua catalana
dels nois i noies de 6è, 7è i 8è d'EGB, i està específicament dissenyada i
contextualitzada per aquesta primera fase de l'estudi, és a dir expressament
preparada per un moment determinat (curs 94-95) i per una zona concreta (la ciutat
de Girona). Per tant, creiem que les dades que ens pot oferir responen directament i,
amb força, a la pretensió última d'aquesta primera fase.
Pel que fa a les altres instruments utilitzats, a un d'ells el considerem
complementari, i no amb una consideració associada a tenir menys rang o
importància sinó amb una significació estricta del que vol dir complement: allò que
falta perquè alguna cosa sigui completa. Entenem, doncs, que a aquest instrument,
el Full de Valoració del Professor, ofereix determinada informació que, afegida a la
proporcionada per la Prova d'Expressió Escrita, esdevé necessària per a aconseguir
l'objectiu general d'aquesta primera fase de la recerca.
Evidentment, aquest instrument té la seva pròpia finalitat:
El Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor (de vegades per
abreujar-ho ens hi referim com a Full de Valoració del Professor) té la finalitat
d'obtenir la percepció i la valoració que cada professor determinat té del domini de
les capacitats i habilitats globals de l'expressió escrita de cada noi o noia. Aquest
Full de Valoració ha estat preparat específicament per aquesta fase de l'estudi i en
ell es tenen en compte les tres grans dimensions en l'avaluació de l'expressió
escrita: el producte f ïnal (el text), el procés de composició (el mètode de treball) i
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Vactitud del noi o noia davant el fet d'escriure72 Creiem que el tipus de relació que
mantenen professor i alumne durant el curs acadèmic permet al professor tenir una
visió global dels diferents coneixements i conceptes (text escrit), procediments i
habilitats (procés de composició) i actituds implicats en l'expressió escrita de cada
noi o noia.73
A més a més, identifiquem també en la taula 11 un altre instrument que hem
qualificat d'auxiliar. Es tracta del test de Matrius Progressives de Raven (Escala
General/12-65 anys), el qual té com objectiu mesurar la capacitat d'activitat
intellectual (habilitat mental general): observació, comparació, i pensament
racional.
En aquest cas, a aquest intrument el considerem auxiliar en la mesura que en
recollim el seu significat real: allò que només pot ser entès quan es relaciona amb un
o més elements principals als quals és adjuntat74 .
Ens explicarem. Si utilitzem l'esmentat test en aquesta primera fase de la recerca és
bàsicament per dues raons:
1. La primera raó respon a la voluntat de tenir a les nostres mans una nova dimensió
informativa en relació als nois i noies del nostre estudi. Una informació de la
capacitat intellectual general proporcionada per un test de reconeguda pertinença
a l'hora de mesurar l'esmentada habilitat mental.
Si ens interessa, doncs, l'aplicació d'un test com el de Raven, és per posseir un
element informatiu més a l'hora d'analitzar i interpretar les dades obtingudes a
partir dels altres instruments (el bàsic i el complementari) i de les dades
complementàries.
La intenció és conèixer si es pot parlar de relació estadística entre les puntuacions
presentades pels nois i noies en el test de Raven i el seu domini en els
coneixements i habilitats en l'expressió escrita.

72 Vegeu l'Aproximació teòrica de l'apartat 3.2.2 Elaboració de la Prova d'Expressió Escrita,
d'aquest mateix Capítol III.
7
3 El perquè en el cas de la Prova d'Expressió Escrita, que d'altra banda considerem instrument
bàsic, només en centrem en el text produït i no en el procés de composició ni en les actituds com
sí que fem en aquest Full de Valoració del Professor, queda justificat en parlar de l'Elaboració de la
Prova d'Expressió Escrita (subapartat 3.2.2.2. d'aquest mateix capítol), on n'expliquem més en
profunditat els seus objectius i característiques,
74
De les característiques principals del test de Raven i del perquè de la seva elecció en parlarem
més àmpliament en el subapartat 3.2.3.2
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2. La segona mó per la quaí emprem el test de Raven forma part de ía segona fase
de la recerca, en concreí s'inclou dins del procés de selecció dels dos grups
reduïts de nois i noies que són objecte de l'Estudi de Casos15.
La nostra intenció és utilitzar-lo per discriminar de la selecció aquells nois i noies
que obtinguin uns puntuació directa del test de Raven que s'allunyi
excessivament jsigui per sota sigui per sobre_ de la distribuido normal que per
aquesta variable (puntuació directa test de Raven) es dibuixa en la població
d'estudi de la primera fase de la recerca (388 nois i noies).
Pretenem simplement eliminar la possibilitat que ente els nois i noies
seleccionats per a l'estudi de casos n'hi quedi inclòs algun o alguna que pugui
ser susceptible de presentar un nivell d'habilitat mental general excessivament
baix, bé excessivament alt. Volem així, evitar que els casos veritablement
extrems pel que fa a les puntuacions directes del test de Raven no formin part de
l'estudi de casos, i que pugui la influència d'un nivell d'habilitat mental massa
baix o massa alt distorsionar els objectius i els resultats de la segona fase de la
recerca.
No utilitzem per aquest procés de discriminació, com semblaria lògic en un
primer moment, els percentils que li corresponen a cada noi i noia en funció de la
puntuació directa obtinguda per una raó justificada:
Entenem que aplicar un sol test per a mesurar l'habilitat mental general és
altament arriscat, malgrat el test sigui_com és aquest el cas,__prestigiós i
reconegut.
Altament arriscat si, a més a més, de les Taules de Normes Perceníilars, que són
les taules estandartzades que serveixen per fer la transformació de la puntuació
directa al percentií76, en trobem algunes de força actuals, i en trobem algunes de
contextualitzades a Catalunya, però en disposem en canvi que siguin alhora
actuals i properes geogràficament.
Per tant, ens ha semblat una actitud prudent, d'una banda emprar com a punt de
referència en aquest procés de discriminació la distribució normal de la puntuació
directa del test de Raven obtinguda ert la nostra població d'estudi i, de l'altra, no
ser agosarats i simplement eliminar per a l'estudi de casos aquells nois i noies
que presentin uns puntuacions clarament extremes.

^ Per a més informació del paper del test de Raven en el procés de selecció dels nois i noies de
l'estudi de casos, vegeu Capítol HI: Un Estudi de Casos, apartat 3.2. Selecció dels Casos
76 per a m£s detall^ vegeu subapartat 3.2.3.2 d'aquest mateix Capítol III.
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Com es pot veure, doncs, el test de Raven no és un instrument directament
relacionat amb l'objectiu general d'aquesta primera fase de la recerca, com sí ho són
clarament l'instrument bàsic (Prova d'Expressió Escrita) i el complementari (Full de
Valoració del Professor). Les seves finalitats són importants i ben definides, no
obstant però, tenen evidentment una caràcter més secundari, més ben dit auxiliar.

Les diferents dades d'obtenció ràpida contemplades en aquesta primera fase de
l'estudi, les podem veure sistematitzades en la taula 12.
Taula 12: Informació d 'obtenció ràpida
Qualificacions acadèmiques de l'àrea de
llengua

Dadeà mfe&feg als wl$ I noies de l'estadi Edat

Llengua familiar
Sexe
Curs
Escola
Professor

En aquesta taula, observem la distinció que hem fet entre dades complementàries i
dades referides als nois i noies.
Quan parlem de dades complementàries ens referim a les qualificacions
acadèmiques de l'àrea de llengua, i concretament de les assignatures de llengua
catalana, llengua castellana i llengua estrangera^ obtingudes pels nois i noies al juny
de 1995.
Les hem considerat dades complementàries per la mateixa raó que al Full de
Valoració del Professor l'hem qualificat també com a complementari: la informació
que aquestes qualificacions ens proporcionen ens fa falta, ens és necessari per a
l'assoliment de l'objectiu general d'aquesta primera fase de la recerca.
La finalitat primera d'aquestes dades complementàries és, d'una banda, tenir a les
nostres mans les valoracions que els diferents professors implicats en l'estudi hat»
realitzatpel que fa al nivell d'adquisicions i al domini que els nois i noies mostren
en l'àrea de llengua catalana; aquestes valoracions, en termes generals, parteixen
dels objectius que, en el programa que segueix el professor, es preveuen que han de
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ser assolits en l'assignatura de llengua. Normalment aquests programes es deriven
de les propostes curriculars que l'administració educativa corresponent_en aquest
cas el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya_ determina en els
seus documents oficials.
D'altra banda, quan recollim les qualificacions dels nois i noies en les àrees de
llengua castellana i de llengua estrangera, sigui francés o anglès en funció de
l'escola, pretenem bàsicament posseir més informació entorn el rendiment dels nois
i noies en les altres assignatures de llengua. Conèixer quines són les qualificacions
acadèmiques d'un noi o noia en llengua castellana i estrangera, és un dada
informativa a tenir en compte, encara que no decisiva d'acord amb l'objectiu del
nostre estudi77, per així poder comptar amb més elements de coneixement sobre el
rendiment d'aquests nois i noies en l'àrea de llengua en general.
El procediment per obtenir-les és senzill: durant la primera setmana de Juliol de
1995, quan els Llibres d'Escolaritat dels alumnes ja estan a punt, les 3 escoles de
l'estudi ens faciliten la seva consulta, de la qual n'extraiem la qualificació de les tres
assignatures (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera) per a
cadascun dels nois i noies de l'estudi.
Hem de dir que la qualificació l'hem obtingut tal i com és expressada en els Llibres
d'Escolaritat. És a dir, no amb puntuacions numèriques de I'l al 10, sinó per mitjà
de les cinc categories habituals: insuficient, suficient, bé, notable i excel·lent.
Quan parlem de dades referides als nois i noies de l'estudi, ens referim a informació
relacionada directament amb diferents característiques i qualitats dels nois i noies
que participen en l'estudi.
L'obtenció d'aquestes dades té com a finalitat principal possibilitar una anàlisi
descriptiva completa i exhaustiva. Ens permetran descomposar la població d'estudi
en diversos grups, objecte cadascun d'ells d'una anàlisi descriptiva
significativament més específica.
D'entre aquestes dades, el curs, l'escola i el professor han estat obtingudes
automàticament, el propi procés de desenvolupament de l'estudi les han generat
El sexe, Vedat i la llengua familiar dels noies i noies han estat voluntàriament
obtingudes:
El sexe, simplement a partir del nom da cada noi i noia, escrit en l'encapçalament de
la Prova d'Expressió Escrita.
77

Recordem que l'objectiu general de d'aquesta fase de la recerca es cento en el domini general de
les habilitats i coneixements de l'expressió escrita en l'àrea de llengua catalana.
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L'edat l'obtenim per doble via: d'una banda els mateixos nois i noies ens
l'escriuen en l'encapçalament de la Prova d'Expressió Escrita i, de l'altra, l'escola
ens proporciona la data de naixement de cadascun d'ells.
Quan parlem de llengua familiar ens referim a la llengua que habitualment i amb
més freqüència el noi o la noia utilitza en l'entorn no escolar més immediat: la
família, el barri, etc. El professor de cada noi i noia és qui ens facilita aquesta dada.
Amb la intenció de facilitar la comprensió global de les diversitat d'informació
recollida, prenem com a punt de referència els objectius d'aquesta primera fase de
l'estudi i en fem un esquema de classificació. El podem veure en la taula 13.

Taula 13: Classificació de la informació obtinguda enfundo de l'objectiu general
TijgW dMnfgrmacié^

CQHI rectum

Informació bàsica

Instrument bàsic: Prova d 'Expressió Escrita

Informació Complementària

Instrument
complementari:
Full
de
Valoració de l'Expressió Escrita per part
del Professor
Dades complementàries:
qualificacions
acadèmiques de l'àrea de llengua

Informació referida als nois i noies de Dades referides als nois i noies: edat,
llengua familiar, sexe, escola, curs i
l 'estudi
professor
Instrument auxiliar: Test
Progressives de Raven

Informació auxiliar

de

Matrius

Pel que fa la la temporització del procés d'obtenció d'informació d'aquesta primera
fase de la recerca ens hem se situar entre el març de 1995 i el desembre de 1995,
En concret, els moments en què es desenvolupen les diverses tasques d'aquest
procés els podem veure en la taula 14.
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ps-ogressïçes se
març de 1995 78

maig de 1995

setembre de 1995

abril 1995

març-maig de 1995

juny de 1995

juny de 1995

maig-jimy de 1995

jólo! de 1995

jidioldel995

juliol de 1995

juliol de 1995

octabre-desembïede
1995

f & Ea aque& cas, més que de l'obtenció de dades concretes, es tracta as l'obtendó de toí el material de què es compon el tesi de Raven: presentació teòrica del test, ei test
pròpiament dit, les normes i els criteris d'aplicació i correcció...

T«sí és

le
Esse-lía per parí èeï

Sttcwa fPExjti5essi& Bscïíta

ïa

Taula. 14: Temporització del procés d'obtenció d'informació

Tot seguit, resseguim amb detall el llarg procés d'elaboració i aplicació del que
anomenem instrument bàsic: ¡a Prova d'Expressió Escrita, per passar més endavant
a l'aprofundiment de Y instrument complementari: el Full de Valoració de
l'Expressió Escrita per part del Professor, així com de l'anomenat instrument
auxiUar, el test de Raven.

3.2.2. La Prova d' Expressió Escrita
3.2.2,1. Aproximació teòrica
Abans de decidir quines han de ser les característiques definitòries de l'instrument
d'informació bàsic d'aquesta primera fase de l'estudi, la Prova d'Expressió Escrita,
cal conèixer quines són les propostes concretes d'alguns dels autors que han
treballat específicament aquest tema de l'expressió escrita i la seva avaluació.
Prèviament, però, a aquesta revisió teòrica ens agradaria fer dues observacions
importants:
1. En primer lloc, volem aclarir perquè aquesta fonamentació teòrica que, exposem
tot seguit sobre la Prova d'Expressió Escrita, es basa en propostes de diferents
autors que treballen el tema de l'expressió escrita, i concretament en la seva
avaluado.
D'entrada, cal dir que és evident que aquesta primera fase de la recerca no pot
considerar-se estrictament com un procés d'avaluació de l'expressió escrita, però,
malgrat aquest fet, no creiem que sigui incongruent utilitzar, en el moment de pensar
en els instruments de recollida d'informació, en fonts documentals que facin
referència a com avaluar l'expíessió escrita.
Ho explicarem:
Fixem-nos, per exemple, en quina és la concepció d'avaluació que en el llibre
Currículum Educació Secundària Obligatòria publicat per la Generalitat de
Catalunya (1993:16):
"L'avaluació és recollir informació sobre els processos i resultats de l'aprenentatge que genera
l'acció educativa, amb l'objectiu d'analitzar-los i de prendre decisions sobre la seva orientació i
desenvolupament."
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També, en aquesta mateixa línia, Cassany, Luna i Sanz (1993: 74) manifesten que:
" L'avaluació és la paït del procés d'aprenentatge que comporta la recollida sistemàtica i organitzada
d'informació i la interpretació de les dades obtingudes, de manera que permeti modificar i reconduir
el procés educatiu i corregir-ne ©Is errors i desviacions".

Quan parlem, doncs, d'avaluació ens referim a l'obteneió_a través de diverses
fonts_ d'una determinada informació i a la interpretació i anàlisi de les dades que
s'obtenen amb la intenció d'arribar a una presa de decisions seriosament
fonamentada.
En molts casos, i sobretot quan ens referim als processos educatius que es viuen a
les escoles, instituts i d'altres centres o serveis educatius, l'avaluació apareix com
una part més del procés d'aprenentatge, que analitza el conjunt dels elements
educatius (alumne, mestres, material, dinàmica..,), que no és el punt final d'una
etapa sinó un procés continu, que d'entre les decisions a prendre en destaquen la
modificació i la reconducció de l'esmentat procés d'aprenentatge, així com la
correcció d'errors i d'incongruències.
Vista, doncs, la concepció global del tènue avaluació, detectem clarament que:
D'una banda, la nostra primera fase de la recerca sí que pretén l'obtenció d'una
informació determinada i la posterior interpretació i anàlisi de les dades, i que en
certa manera_per mitjà de la discussió de les conclusions_ també es proposa
posssibilitar una marc de reflexió per a la presa de decisions cap a la millora.
Però, d'altra banda, la nostra recerca no se situa dins un entorn educatiu quotidià,
no s'inclou dins del plantejament cumcular d'una escola, d'un grup d'escoles o de
l'administració. Per tant, queda pendent el fet que pugui ser considerada part
intergrant del procés d'ensenyament/aprenentatge i així contribuir a la modificació o
reconducció del procés educatiu.
És evident, doncs, que ara per ara la nostra recerca no pot equiparar-se al que
anomenem procés à'avaluació. Esperem que més endavant, els treballs de recerca,
dinamiízats pels propis protagonistes (professors, alumnes, especialistes, etc.),
siguin una part més del procés educatiu de les nostres escoles i serveis educatius.
No obstant això, dèiem que no era inadequat recórrer als textos que parlen
d'avaluació i expressió escrita, i així ho afirmem perquè és en aquest tipus de
documentació on es tracta rigurosament i amb profunditat sobre com avaluar
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l'expressió escrita, incloent-hi específicament diversitat de propostes sobre els
possibles instruments de recollida d'informació dels coneixements i habilitats de
l'expressió escrita. Com ja acabem de veure, l'obtenció d'informació és una,
d'entre altres, de les dimensions bàsiques dins del complex i ampli procés que és
l'avaluació.
2. En segon lloc, també hem de tenir en compte que en aquesta primera fase de la
recerca es valora únicament ei producte escrit, és a dir els textos escrits pels nois i
noies. Sabem, i podrem comprovar en les propostes teòriques que presentarem tot
seguit, que quan es fa referència a l'avaluació de l'expressió escrita cal tenir en
compte imprescindiblement tres àmbits: el producte escrít, el procés de composició
i les actituds. En el nostre cas, malgrat que tenim especial interès en conèixer el
procés_és a dir les estratègies i els procediments de composició que els nois i noies
han emprat en l'elaboració d'aquests textos__ així com les seves actituds vers el fet
d'escriure, aquesta seràjal com hem expressat en el Plantejament General de la
Recerca (Capítol ll)_la intenció de segona fase de la recerca, en la qual analitzarem i
valorarem en dos grups reduïts de nois i noies, les característiques dels quals ja
seran llargament explicades en el seu moment, el seu nivell de domini en relació a
les estratègies de composició del text escrit, així com la seva predisposció i
motivació en relació a l'escriptura.
Fetes aquestes consideracions, ens centrem ara en l'anàlisi i la reflexió entorn de les
propostes d'alguns dels autors que han estudiat l'expressió escrita i la seva
avaluació.
El primer que podem comprovar és que, en bona part de les propostes actuals,
emergeix amb claredat un punt de coincidència que ens sembla clau i decisiu:
La majoria d'aquests autors quan plantegen quins són els aspectes que s'han de
valorar, coincideixen a parlar de tres àmbits d'anàlisi: el producte final (el text), el
procés de composició (les estratègies i procediments de treball) i les actituds davant
el fet d'escriure. En aquest sentit, cal que dir que pel que fa al procés de composició
i a les actituds, darrerament han pres una força particularment notable i han
esdevingut dues dimensions ineludibles a l'hora de plantejar qualsevol procés de
valoració de l'expressió escrita.
Les paraules de Cassany (1993b: 82) així ho corraboren:
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"(...)Todo cambia radicalmente cuando nos planteamos desarrollar los procesos cognitivos de la
redacción. Abandonamos el ámbito del saber para situarnos en los del saber hacer (habilidades,
destrezas, procedimientos) y del opinar o sentir (actitudes, valores, normas, sentimientos). No se
tata de acumular datos o de comprenderlos, sino de desarrollar procesos personales de redacción:
aprender a buscar y ordenar ideas, a pensar en la audiencia del texto, a releer, evaluar, revisar la
prosa. También se trata de establecer una relación estimulante y enriquecedora con la escritura:
escribir para aprender, pasarlo bien, sentirse a gusto, sacar provecho de la herramienta
epistemológica que es la letra escrita."

Fins els anys seixanta, s'entenia la llengua com una matèria de coneixement, com
un conjunt de continguts gramaticals a analitzar, aprendre i memoritzar. A partir del
•moment que Y enfocament funcional i comunicatiu de la llengua, de la llengua en
general i de la llengua escrita en particular, esdevé marc de referència per a la
investigació, l'ensenyament i l'aprenentatge de qualsevol idioma, la paraula clau que
defineix aquesta nova perpectiva és ús o també comunicació. A més a més, les
nocions de text o discurs, com a formes d'activitat humana, esdevenen fonamentals
en aquesta nova visió.79
"Tradicionalmente, se ponía el énfasis en corregir la oración y la forma del escrito, en oposición al
texto completo y su contenido (...).
A partir de los años cincuenta, varios estudios sobre lingüística textual y sobre evaluación de la
composición escrita aportan una nueva y más amplia perspectiva del tema (...)." (Cassany,
1993c:31)

Es pot dir que s'lia passat de centrar l'anàlisi de l'expressió escuta en aspectes
estrictament gramaticals: l'ortografia, la morfologia, l'estructura sintàctica de
l'oració, el lèxic..., a entendre qualsevol escrit com un text 80 i a considerar-hi
aspectes de la normativa gramatical, però també, i especialment, d'altres qüestions
referides igualment al producte escrit jformals (cohesió entre les frases, selecció del
registre lingüístic, disposició del text escrit al full...) i de contingut (claredat en
l'exposició, selecció adequada de la informació, organització lògica de les
idees...)_, així com les estratègies psicomotris i cognitives que s'han emprat per

™ En el Capítol I: Uexpressió escrita, es desenvolupa àmpliament l'evolució conceptual de la
llengua escrita durant les darreres dècades, es parla amb detall de l'enfocament funcional i
comunicatiu que prenen avui les propostes teòrico-didàctiques de la llengua, així com del concepte
de text, la seva tipologia i les propietats que el defineixen.
°" "Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal
humana, que posee siempre carácter social: está caracterizado por su cierre semántico y
comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención
(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a a su estructuración mediante los
conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua" (Bernárdez, 1982:
85)
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compondre'l (procés de composició)
intervingut en la seva elaboració,

81

i les actituds

i els valors que han

És cert, doncs, que aquest nou enfocament comunicatiu de la llengua escrita és
compartit Í consensual arreu i que es fa difícil trobar plantejaments educatius Í
didàctics que no tinguin aquest marc de referència.
També cal ressaltar que la majoria dels autors, malgrat considerar l'expressió escrita
des dels tres àmbits descrits (producte escrit, procés de composició i actituds), a
l'hora d'especificar com portar a terme la seva avaluació, presenten per separat
l'avaluació del procés de composició de la del producte escrit. Les consideren
complementàries ja que és evident que les característiques d'un text escrit poden en
molts casos ser degudes al mètode que s'ha seguit en elaborar-lo. No obstant, donat
que l'objecte a avaluar en un cas és un text (producte escrit) i en l'altre és una
persona (procés de composició), el procediment a utilitzar esdevé absolutament
diferent.
Quan el que es pretén és considerar les estratègies que ha emprat la persona que
escriu (procés de composició), l'avaluació esdevé un pèl més complicada ja que la
persona és per definició un objecte dinàmic i moltes de les estratègies a valorar són
fetes servir simultàniament. Es pot parlar, doncs, d'una avaluació més qualitativa i
com a alguns dels seus intruments més útils es pot apuntar l'observació, les
entrevistes i els qüestionaris (Murtra, 1994).
Pel que fa a les actituds, ens trobem amb què la majoria opten per avaluar-lo
juntament amb el procés de composició donat que les característiques d'aquest tipus
de valoració es troben igualment condicionades pel fet d'estar les actituds
íntimament lligades a la persona. D'altres, com ja veurem, les introdueixen con un
aspecte més, encara que diferenciat, dins de l'avaluació del producte escrit.
En el nostre estudi, ja ho hem justificat en les primeres pàgines d'aquest apartat, en
aquesta primera fase de recerca ens centrem únicament en la valoració del producte
escrit. Per tant, de les propostes dels diferents autors_que tot seguit recollirem i
analitzarem^ pel qua fa al què i al com avaluar l'expressió escrita, en prendrem
específicament i solament la dimensió que fa referència ai producte escrit.
81

Pel que fa al procés de composició, es pot trobar àmplia informació en el Capítol 1, subapartot
2.3. d'aquesta tesi.
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Tal com hem avançat, doncs, de propostes concretes pel que fa a V avaluació de
l'expressió escrita podem trobar-ne de diferents, tant si ens fixem en les que es
plantegen per al procés de composició, corn si ens centrem, i aquest és el nostre cas,
en les que fa referència ¿(producte escrit,
La diversitat en les propostes no s'observa tant en els aspectes a valorar, sinó més
aviat en el com i enfundó de què aquests aspectes són agrupats, i en quins són _si
és que es dóna el cas_els criteris i el tipus de correcció plantejats.
Així, per exemple, Alley i Deshler (1979) manifesten que en l'avaluació de
l'expressió escrita, en nois i noies preadolescents i adolescents amb dificultats
d'aprenentatge, cal tenir en compte un ampli ventall de habilitats lingüístiques.
Alhora, presenten un esquema de Hennings i Grant (1974) en el qual aquestes
habilitats són dividides en tres grans categories: (J) actitud vers l'escriptura, (2)
habilitat per generar i tractaries idees en relació al contingut, i (3) habilitat per tractar
amb els aspectes fnecànics o de procediment de l'expressió escrita. En la taula 15
podem veure l'esmentat esquema.
Observant la taula, comprovem com la multitud d'habilitats, que els autors
consideren que formen part de l'expressió escrita, s'engloben en tres categories:
actituds, continguts i habilitats de procediment o de mecànica. En aquest cas,
aquesta eina avaluativa no serveix únicament per al producte escrit, inclou la
valoració_encara que de forma poc detallada_d'alguns aspectes directament
relacionats amb el procés de composició (apartat C del Bloc II -Contingut), així
com amb les actituds (Bloc I -Actitud vers l'escriptura).
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Taula 15: Habilitats de l'expressió escrita a tenir en compte en l'avaluació i
intervenció en estudiants amb dificultats d'aprenentatge (Hennings i Grant, a Alley i
Deshler, 1979:110)
l. Actitud vers t'escriptura
A. Bloquetjos emocionals enfront les tasques d'escriptor
B. Motivació a escriure
//. Contingut
A. Reflex de l'entorn
1. Descripció
2. Relats de fets, esdeveniments
3. Procediments
4. Tornar a explicar
5. Resums
B. Concepte de relacions
1. Comparació i contrast
2. Classificació
3. Anàlisi qualitativa
4. Anàlisi seqüencial
5. Causa i efecte
6. Explicació a partir d'idees pròpies
C. Projecció d'esquemes i dissenys aclaridors
1. Hipòtesis
2. Esquemes conceptuals
3. Disseny: pla d'acció
D. Expressió del punt de vista personal
1. Sentiments
2. Interessos
3. Opinions
4. Judicis

III. Habilitat
A. Estructuració dels paràgrafs i els temes
1.Organització deies idees
2. Seqüenciació de les idees
B. Desenvolupament del vocabulari
1. Selecció de les paraules per expressar experiències
2. Sinònims
C. Construcció deies frases
1. Generació de models de frase variats
D. Escriure preguntes
E. Prendre notes
1. D'un discurs/conferència declasse
2. D'un text escrit
F. Resums i paràfrasis
G. Factors mecànics
1. Puntuació
2. Majúscules
3. Pulcritud, polidesa
4. Ortografia
H. Supervisió/control de l'expressió escrita
1. Hàbits en la comprovació dels errors
2. Habilitat per detectar errors
3. Habilitat per corregir errors
I. Respondre per escrit a exercicis, exàmens...

En relació al procediment per valorar les esmentades habilitats, Alley i Deshler
(1979), opten, en una primera etapa, pel que ells anomenen avaluació informal de
l'expressió escrita, és a dir per aquell tipus d'avaluació que no pren com a punt de
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referència un test estandariízat sinó que parteix d'una mostra representiva d'un text
escrit per l'estudiant. Com a instilment per a sistematitzar la valoració de les
diferents habilitats de cada estudiant, proposen un esquema/model que identifiquen
com a Profile form for the informal assessment of student writing skills i que
podem veure en la taula 16.
Taula 16: Profile form f or the informal assessment of student writing skills (Alley i
Deshler; 1979:112)
Nora de l'alumne :
Comentaris
Qualificadors

Àrea d'habilitats
Bloquetjos emocionals
Motivació a escriure
Descripció
Aspectes relacionals
Aspectes explicatius
Punts de vista personals
Organització idees
Vocabulari
Construcció frases
Planteig preguntes
Presa d'apunts
Resums
Puntuació
Majúscules
Ortografia
Pulcritud
Supjervisió/control
Habilitats per respondre
per
escrit
exercicis,
exàmens...

ACTITUD
CONTINGUT

PROCEDIMENT

"ALTRES"

Qualificadors :
A = realització pròpia del nivell mig del seu curs
B= realització per sota del nivell mig del seu curs, però no excessivament greu
C = àrea amb un dèficit greu¿jcjític_______^

Un altre possible esquema per avaluar l'expressió escrita és la que proposen
Wallace i McLoughlin (1988). Aquests autors consideren que el procediment més
àmpliament usat i més efectiu per a la valoració de l'expressió escrita és l'anàlisi
d'una mostra representativa d'un text escrit per l'estudiant. I tot seguit apunten un
llistat dels components que han de ser avaluats:
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1. El propòsit: idees principals poc clares o no presents, massa extensió,
informació poc significativa o pobrament expressada
2. El contingut: idees no argumentades, poc especificades, no relacionades
amb el tema o procedents d'un altre origen
3. L'organització: introducció i conclusió pobrament exposats, idees
presenades arbitràriament, els enllaços entre unes idees i les altres usats
inadequadament
4. Els paràgrafs: paràgrafs desenvolupats inadequadament
5. Les frases: frases segmentades, falta de varietat, presència de
problemes amb els temps verbals, amb la concordança subjecte-verb 1
pronom-antecedent
6. L'ús i la selecció de les páranles; vocabulari inadequat, ús de tòpics, to
ineficaç
7. Les majúscules: usades incorrectament als títols, als noms propis, a les
paraules referides a divinitats, etc.
8. La puntiwdó: lletres itàliques, els punts, les comes, punts
d'excalamacíó, cites usades incorrectament
9. La calligrafwt: ni en lletra tipus "manuscript" ni en la "cursiva"82,
l'escrit permet una lectura fàcil i ràpida.
Pel qua fa a com portar a terme l'avaluació d'aquests components, Wallace i
McLoughlin proposen com absolutament essencial, encara que sense concretar-ho,
la utilització continuada de registres, els quals permeten identificar i clarificar els
aspectes que cal treballar prioritàtiament un cop portada a terme la valoració.
Una altra proposta interessant la trobem en un capítol del llibre de Reid, Kim
D. (1988; 313-338). Aquest capítol, titulat Composition Instruction in the
Secondary School, és escrit per Nancy Nelson Spivey. Aquesta autora, després de
comentar alguns dels tests estandaritaats més usats d'entre els que es troben en el
mercat per a l'avaluació de l'expressió escrita i especificar-ne les seves
8

2 Als E.E.U.U. quan es fa referència als primers moments de l'ensenyament de la llengua anglesa
es parla de dues possibles opcions en relació al tipus d'escriptura; la que anomenen "manuscript
writing" i la "cursive writing". La "manuscript" seria l'escriptura equivalent a aquella que s'obté
quan s'escriu amb una màquina d'escriure o amb un ordinador (lletres minuscules i majúscules, quan
cal, sense enllaçar unes amb les altres. La "cursive" és l'escriptura que s'empra normalment quan
s'escriu a mà (lletres minúscules i majúscules enllaçades unes amb les altres). Encara avui, en
aquell país, hi ha un debat obert pel que fa al conveniència de fer servir un tipus o altre d'escriptura
en els inicis de l'aprenentatge i en l'ensenyament de la llengua escrita a alumnes amb dificultats
d'aprenentatge (Wallace i McLoughlin, 1988)
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característiques principals, les dimensions que avaluen, etc, manifesta que entre els
mestres i els professionals_directament implicats en l'ensenyament de l'expressió
escrita_el més freqüent és plantejar l'avaluació a partir de les tasques d'expressió
escrita que ells mateixos desenvolupen en les sessions de treball amb els estudiants.
En concret, el més usual és l'utilització de mostres del tipus de textos escrits que
els nois i noies elaboren habitualment. L'autora pensa que aquesta és una pràctica
interessant i vàlida si es planifica de manera sistemàtica i rigurosa i apunta que cal
aplicar-se tant al principi d'un curs acadèmic o d'un programa d'intervenció
específic, com a d'altres moments del curs o de l'aplicació del programa (a mig curs
o programa, al final del curs o del programa).
Tot seguit, Nancy Nelson, en comptes d'especificar quins són els aspectes concrets
que cal considerar en l'avaluació de la mostra de text escrit recollida, es centra
específicament en el procés de correcció i puntuació i parla de dos possibles
procediments: d'una banda, \a."generic scale" i de l'altra V "analytic scale".
El primer, la"generic scale" respon a un mètode holistic en el qual es considera el
text a valorar des d'un punt de vista global i no es puntuen numèricament diferents
aspectes del text sinó que és el text en conjunt el que rep una puntuació o una altra.
A aquest procediment, Cassany, Luna i Sanz (1993: 287) l'anomenen barem de
bandes globals o sintètiques.
El segon, V "analytic scale" és el que analitza la qualitat d'un escrit distingint-ne
diferents aspectes, corregint-los i puntuant-los cada un d'ells aïlladament. D'aquesta
manera i en contraposició amb el procediment anterior, es pot obtenir un perfil
complet de quins són exactament els punts forts i els punts febles del text escrit per
cada noi i noia, fet que sens dubte facilita l'establiment dels objectius, continguts i
habilitats prioritaris del programa d'intervenció que caldrà preparar un cop feta
l'avaluació. En aquest cas, Cassany, Luna i Sanz (1993: 287) l'anomenen barem de
bandes analítiques. Malgrat que aquest model de correcció sembla ser de més utilitat
si del que es tracta és de fer una proposta d'intervenció, presenta també alguns
dubtes: no sempre és fàcil assignar un error a una sola categoria ja que en ocasions
les faltes s'interrelacionen entre elles i afecten a tot el text i en algun cas pot fins i tot
penalitzar-se repetitivamet a l'alumne pel mateix tipus d'error.
Dos són els exemples que Nancy Nelson (idem: 336-337) presenta per il·lustrar els
dos procediments:
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Com a mostra d'una "analytic scale" ens ensenya la Diederich's analylic scale, la
qual podem observar en la taula 17.
I per a \&ngeneric scale", l'exemple es una escala utilitzada per la Texas Education
Agency, podem veure-la en la taula 18.
L'observació de les dues escales ens fa evident que, tant amb una com en l'altra, els
aspectes de tipus mecànico-psicomotor i de caràcter ortogràfic reben força menys
pes que no pas els aspectes referents al contingut i a les habilitats i estratègies
cognitives. En el cas de V escala analítica de Diederich, dels vuit aspectes que es
consideren, dos mereixen doble puntuació: idees i organització, el primer (idees) es
pot relacionar amb el contingut i l'altra (organització) amb l'habilitat amb què
aquestes idees són organitzades. Pel que fa a V escala genèrica de la Texas
Education Agency, els aspectes de tipus mecànic o psicomotor i els de tipus
ortogràfic no són específicament contemplats.

Taula 17: Diederich's analytic Scale

Idees
Organització
Lèxic
Estil
Correcció
gramatical
Puntuació
Ortografia

Cal·ligrafia

Baix
2
2
1
1

1

1
1

___M§_
4
4
2
2

6
6
3
3

8
8
4
4

Alt
10
10
5
5

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Suma

Nota de Nancy Nelson (idem: 336): Taula extreta de Measuring Growth in English
by P.B. Diederich, 1974, Urbana IL: National Council of Teachers of English.
Copyright 1974 by the National Council of Treaches of English. Reprinted by
permission.
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Taula 18: Holistic Scoring Rubric Based on Focused Holistic Scoring Procedure
for Texas Assesment of Minimum Skills
Adequació ?
El text no respon al que es demana
El tema és diferent
És un còpia o bé una paràfrasi del que es demana
Organització, Claredat, Coherència ?
El text és incoherent
Elaboració ?
És un text exageradament breu
Adequació ?
El text intenta respondre al que es demana no és l'adequat al propòsit comunicatiu ni
a l'audiència
Organització, Claredat, Coherència ?
El text està pobrament organitzat i conté buits de contingut.
No és clar i és incoherent donada la falta de control del llenguatge escrit
Elaboració?
És un text esquemàtic i breu
Adequació ?
EI text és una mica apropiat al propòsit comunicatiu i/o a l'audiència
Organització, Claredat, Coherència ?
Encant que mostra certa organitzacó, el text té buits de contingut i inconsistències
Mostra un control del llenguatge escrit limitat
Elaboració?
El text està una mica elaborat
Adequació ?
El text és apropiat al propòsit comunicatiu i/o a l'audiència
Organització, Claredat, Coherència ?
El text en general és clar, coherent i organitzat.
Pot tenir algunes breus digressions però que no interfereixen massa
Elaboració ?
El text està moderadement ben elaborat (amb alguns detalls, exemples)
Adequació ?
El text respon al propòsit comunicatiu, a l'audiència i presenta el registre lingüístic
adequat
Organització, Claredat, Coherència 1
El text està ben organitzat dins d'un tot unificat
No conté no buits de contingut ni inconsistències
L'estructura de les frases i la selecció de les paraules són sofisticades
Elaboració?
El text està ben elaborat i és ric en detalls

Nota de Nancy Nelson (idem: 337) : Taula adaptada de "Evaluating Students
Writing Holistically: An Alternative Approach" by C. Greenhalgh and
D.Townsend, 1981, Langauge Arts, 58.

Exposarem ara dues propostes més, ambdues del nostre context geogràfic, és a dir,
d'autors del nostre país. En concret, presentarem la de Murtra Bellpuig, P. (1994) i
la de Cassany, D.; Luna, M. i Sanz, G. (1993).
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Pilar Murtra (1994) parla en el seu article de l'avaluació i la correcció de
['expressió escrita. Específicament, planteja que per a tal avaluació són tres els
aspectes sobre els quals cal fixar l'atenció: el producte escrit, els procés de
composició i les actituds. Per cadascuna d'aquestes tres dimensions cal establir el
què volem avaluar i el com ho podem fer.
En concret, pel que fa al producte escrit_ú text ^aquesta autora fa una proposta
sobre el què s'hauria d'avaluar, així com sobre el com ho hauríem de fer.
En relació al què, parteix del concepte de text i de les propietats textuals 83 que tot
text escrit ha de complir. Si partim de la idea que són aquestes propietats les que els
alumnes han d'aprendre, són també aquestes les que hem d'avaluar, especialment
en nois i noies de final de primària o de secundària obligatòria. Per Murtra (idem:
41-43), les propietats textuals són les següents: adequació, coherència, cohesió,

correcció i wnactó84. Per avaluar un text, doncs, cal veure si és adequat, coherent,
cohesionat, correcte i variat.
Un text és adequat si respon a la situació comunicativa:
9
presentació del text i disposició de la informació en el full
* registre lingüístic apropiat
Un text és coherent des del punt de vista de la informació que conté:
« selecció de la informació
* organització de la informació
Un text està ben cohesionat si les idees estan expressades de manera clara, vist des
d'una perspectiva sintètica Í lèxica:
* ús dels marcadors textuals o connectors d'idees, de frases, de parts
del text, etc.
9
ús de la referència, la repetició (anàfora)
Un text és correcte des del punt de vista gramatical:
* domini de la ortografia
* domini de la morfosintaxi
* domini del lèxic
Un text és variat des del punt de vista de l'ús dels recursos lingüístics:
9
riquesa, variació i precisió lèxica
* riquesa, variació i precisió sintàctica
83

En el Capítol 1: L'expressió escrita, subapartat 2.2. , es desenvolupa àmpliament el concepte de
text, la seva tipologia i les propietats que el defineixen.
84
Igualment, quan en l'esmentat subapartat (el 2.2. del Capítol I) es parla del concepte de text i de
les propietats textuals, es pot veure, com en relació a les propietats textuals, la majoria dels autors
proposen essencialment el mateix però amb algun matís diferenciador: algun canvi de nom, algun
aspecte concret inclòs en una propietat diferent, etc.
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Pel que fa al com, l'esmeníada autora planteja com a instrument més útil una prova
que ha d'haver estat rigurosament elaborada. Resumidament, ben elaborada vol dir
que parteixi dels objectius que volem avaluar, que plantegi unes activitats o
exercicis pertinents als objectius plantejats, i que inclogui un model de correcto
que concretí els criteris d'èxit i el barem de puntuació a seguir. Un cop la prova ha
estat elaborada, administrada i corregida, cal analitzar els resultats, prendre les
decisions convenients í comunicar els resultats als alumnes.
La segona proposta que presentem, sorgida en el nostre context més immediat, és ¡a
plantejada per Cassany, Luna i Sanz (1993: 284-289). Aquest autors també parlen
dels tres àmbits d'avaluació de l'expressió escrita: el producte escrit, el procés de
composició i les actituds. Centrant-nos en l'avaluació del producte, veurem com el
seu és un plantejament semblant a l'anterior.
Parteixen igualment d'entendre qualsevol manifestació verbaí__sigui oral o
escrhX.com un text, el qual ha de complir amb uns requisits que no són altra cosa
que les anomenades propietats textuals. Per aquest autors (ídem: 308), les
propietats textuals són sis; adequació, coherència, cohesió, correcció o gmtnàtica,
presentació i estilística. Les diferències amb la proposta de Murtra són tres, en
dues es tracta solament d'una qüestió de nom, i en l'altra de la creació d'una
propietat específica per un aspecte anteriorment inclòs dins una altra propietat:
1. A la propietat correcció se la pot anomenar sinònimament gramàtica.
2. A la propietat variació se l'anomena estilística.
3. Els aspectes relacionats amb la presentació de la informació formen part d'una
propietat anomenada presentació, i no com en la proposta anterior que quedaven
inclosos en la propietat adequació,
De totes maneres, quan Cassany, Luna i Sanz (ídem: 284-289) plantegen
l'estratègia a seguir en l'avaluació del producte escrit, utilitzen curiosament com
aspectes a valorar les mateixes cinc propietats que feia servir pocs paràgrafs enrera
Pilar Murtra. Ara ho veurem.
Aquests autors manifesten_en la mateixa línia que Murtra^que una de les tècniques
més coneguedes i usades per a l'avaluació del producte escrit és una prova
d'expressió escrita en la qual l'alumne ha de redactar un o més textos. Peitjuè
aquesta prova sigui vàlida i fiable, consideren imprescindible que es donin
ordenadament un seguit de passes: establiment dels objectius o aspectes concrets
que es pretenen avaluar, planteig de la prova amb la concreció de les activitats i
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tipus de text que es demanenjsempre condicionat pels objectius prèviament
determinats., definició dels criteris d'èxit, del barem de puntuació i del sistema de
corredó a seguir.
Pel que fa a l'establiment dels criteris d'èxit, el barem de puntuació i el sistema de
correcció, Cassany, Luna i Sanz (idem: 286-288) exposen_coincidint essencialment
amb la proposta que de Nancy Nelson mostràvem en aquest mateix apartat algunes
pàgines enreraja possibilitat d'emprar dos procediments distints. Ambdós
procediments parteixen d'entendre com a criteris d'èxit el "conjunt aspectes
lingüístics o comunicatius que ha d'aconseguir l'escrit per poder considerar-se
acceptable" (ídem: 286), i com a barem de puntuació "el valor que es dóna a cada
aspecte, amb un valor numèric", (idem: 286).
Al primer procediment l'anomenen barem de bandes analítiques perquè valora la
qualitat de l'escrit considerent-ne diferents aspectes separadament. Com a exemple,
presentat en la taula 19, presenten un possible esquema de barem analític de
l'expressió escrita que, en aquest cas, pot servir per a l'avaluació d'una suposada
carta de queixa a l'alcalde de la ciutat pel soroll que a la nit fan els camions de les
escombraries.
Com es pot veure en l'esmentada taula 19, el text a valorar és considerat a partir de
cinc propietats textuals (adequació, coherència, cohesió, correcció gramatical i
variació), establint-se per a cadascuna d'elles els criteris d'èxit que els autors
consideren més adequats i determinant per a cada criteri d'èxit una puntuació
concreta. En la prova, la puntuació total que es pot obtenir és de 25 punts i
s'observa com els criteris d'èxit són puntuats diferentment segons la importància
que se li dóna en funció de diferents circumstàncies: edat de la persona que realitza
l'exercici, priorització d'algun aspecte ja establerta prèviament en els objectius, etc.
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Taula 19: Barem analític d'expressió escrita de Cassany, Luna i Sanz (1993:287)
BAREM ANALÍTIC D'EXPRESSIÓ ESCRITA
ADEQUACIÓ (5 punts)
La presentació del text és clara i correcta
(marges, encapçalament, peu,etc.)

1 punt

S'utilitza el registre adequat: estàndard i formal

1 punt

El propòsit i l'objectiu del text són clars

2 punts

COHERÈNCIA (S punts)
El text conté només tota la informació necessària

1 punt

El text té restructure típica de la carta

2 punts

Els paràgrafs estan ben estructurats

2 punts

COHESIÓ (S punts)
Les comes i els punts estan ben utilitzats

2 punts

Us apropiat deies conjuncions i els enllaços

1 punt

Els pronoms anafòrics estan ben usats

2 punts

CORRECCIÓ GRAMATICAL (S punts)
Correció ortogràfica, sintàctica i lèxica:

0-1 falta

5 punts

2-5 faltes

4 punts

6-10 faltes

3 punts

11-17 faltes

2 punts

18-24 faltes

1 punt

+ 24 fallo»

O punto

VARIACIÓ (5 punts)
5-0 punts

Sintaxi: graudecompleixitat
Lèxic: riquesa, variació
Recursos estilístics: variació
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Al segon procediment, l'anomenen barem de bandes globals o sintètiques ja que
valora la qualitat de l'escrit considerent-lo en la seva integritat. En la taula 20 podem
veure l'exemple jparaüel a l'anterior pel que fa al text de referència_.que Cassany,
Luna i Sanz presenten com a mostra d'aquest segon procediment.

Taula 20: Barem de bandes sintètiques de Cassany, Luna i Sanz (1993:288)
BAREM DE BANDES SINTÈTIQUES
25-20
punts:

L'escrit té el propòsit clar, usa l'estàndard i el registre formal adequats, està ben
estructuat en forma de carta, està ben cohesionat (puntació, pronoms), no té cap falta
de gramàtica o en té poques i demostra un bon domini dels recursos expressius de la
llengua.

19-15
punts:

L'escrit conté petits errors locals de poca importància que no afecten la impressió
global d'acceptabilitat. Té una estructura entenedora, una cohesió acceptable i cap
nombre excessiu de faltes. Els recursos estilístics són limitats, però suficients.

14-10
punts:

L'escrit presenta deficiències importants que afecten la cotmmicabilitat. Hi ha
mancances rellevants d'adequació, estructura o cohesió i el domini de la correcció
gramatical és força pobre.

9 o menys: L'escrit conté deficiències greus a diferente nivells lingüístics: adequació, coherència,
cohesió, etc. L'alumne demostra tenir mancances greus d'estructuració del llenguatge,
de gramàtica i pobresa de recursos expressius.

En la utilització d'aquest segon procediment, abans d'atorgar una o altra puntuació,
cal fer una lectura global i detallada del tot el text ja que, com es pot veure en la
taula 20, la puntuació respon a una valoració del text entès com un tot.
Per últim, aquests autors (ídem: 289) fan dues observacions respecte els esmentats
sistemes d'avaluació que ens semblen interessants;
1. Possiblement aquesta manera d'avaluar l'expressió escrita sigui més vàlida per
als darrers nivells de primària i per als de secundària obligatòria, Encara que
seria possible emprar aquests procediments per als textos dels més petits_.
sempre més curts Í senzills-, s'haurien de tenir en més consideració alguns
aspectes (cal·ligrafia, presentació,..,) i menys d'altres (variació lingüística i
lèxica, etc.). A més a més, en cas d'haver de prioritzar, per limitacions de temps
o d'altres raons, en edats més petites cal posar especial èmfasi en el treball del
procés de composició i dels hàbits í actituds vers l'expressió escrita.
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2. D'aquest tipus de proves valorades seguint aquests procediments no cal utilitzarne cada setmana, pot emprar-se'n al principi d'un curs o d'un programa com
punt de partida, i a la meitat o al final del curs o d'un programa amb la finalitat
de conèixer com es produeix l'evolució i per veure si existeix o no progrés.

Bé, després d'haver presentat diversos plantejaments d'uns quants autors (del
nostre país i de l'estranger) en relació al què i al com de l'avaluació de l'expressió
escrita pel que fa en concret al producte escrit, hem de prendre i justificar la nostra
opció personal. Hem de decidir, argumentant tots i cadascun dels seus diferents
components, quina és la nostra pròpia proposta en relació al què i al com avaluar.
La revisió teòrica que hem presentat ens és de gran utilitat, per a la presa de
decisions de cadascuna de les diferents fases de l'elaboració de la Prova
d'Expressió Escrita (objectius, característiques, avaluació), ja que ens proporciona:
1. Un valuós marc conceptual del tema en qüestió
2. Un model sobre corn desenvolupar un procés de recollida d'informació seriós i
eficaç
3. Un ventall de possibilitats pel que fa als aspectes a valorar i al com agrupar-los
4. Una visió de diversos procediments i estratègies per a la correcció.
La nostra feina és analitzar reflexivament tots els elements anteriors i, en funció dels
objectius i de les característiques_conceptuals i de procedimenLdel context específic
de la nostra recerca, decidir entorn què volem a\)aluar (definició dels objectius) i al
com ho farem (elecció de l'instrument, característiques i valoració de la Prova
d'Expressió Escrita).

3.2.2.2. Elaboració de ¡a Prova d'Expressió Escrita
Tal com presentàvem en l'aproximació teòrica, existeixen en el mercat un nombre
considerable de proves estandarítzades per a l'avaluació de l'expressió escrita, en
concret i especialment dedicades al producte escrit. No totes valoren les mateixes
dimensions, no totes van adreçades al mateix tipus de població, etc., però sí que
totes comparteixen una pretensió final: obtenir uns resultats o uns valors
susceptibles de ser generalitzats en relació a les habilitats i coneixements de
l'expressió escrita dels nois i noies a qui aquesta prova va adreçada, I és
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precisament aquesta intenció la que no s'adequa amb la que és {'objectiu general
d'aquesta primera fase de la nostra recerca. Ens explicarem:
Recordem que l'esmentat objectiu és conèixer el domini general dels coneixements i
habilitats d'expressió escrita en llengua catalana, en concret pel que fa al producte
escrit, que tenen un grup d'aproximadament quatre-cents nois i noies de cicle
superor d'EGB de la ciutat de Girona. I conèixer aquesta habilitat lingüística per
mitjà de la seva descripció, tot analitzant la seva estructura i explorant les relacions
més o menys estables de les característiques que la defineixen.
Per tant, entre les nostres intencions no s'hi troba un interès significativament clar
vers la generalització a contextos més amplis de les dades que d'aquest estudi
descriptiu en resultin, propòsit que sintonitzaria amb aquelles perspectives
metodològiques de caràcter estrictament experimental.
És, doncs, la mateixa naturalesa de la pretensió final d'aquesta primera fase la que
condiciona la decisió de no recórrer a una prova estandartizada.
De fet, i com hem vist també en l'aproximació teòrica, són diversos els autors
(Alley i Deshler, 1979; Wallace i McLoughlin, 1988; Nancy Nelson, 1988) que
pensen que en un primer moment d'un procés d'avaluació de l'expressió escrita
(producte escrit), és interessant i oportú un tipus de prova de caràcter informal que
proporcioni informació sobre el domini de les capacitats globals d'expressió escrita
que tenen els nois i noies. Per a ells, una de les possibiltats més viables per a la
concreció d'aquest tipus de prova és l'utilització_com a punt de partida, de
seguiment i de comprovació final de l'avaluació_d'una mostra representativa d'un
text escrit per l'alumne.
Murtra (1994) i Cassany, Luna i Sanz (1993) concreten més aquesta avaluació
informal i proposen una prova d'expressió escrita com un dels intrutnents més
usats i més útils, una prova en la qual l'alumne ha d'escriure un o més textos d'una
mateixa o de diferent tipologia. En ambdós casos, però, adverteixen que aquesta
prova cal que sigui elaborada de manera rigurosa i sistemàtica, és a dir que
compleixi ordenadament una sèrie d'etapes: la definició del què volem avaluar
(objectius ), l'establiment dels exercicis o les activitats de la prova derivats
imprescindiblement dels objectius plantejats i la concreció del sistema de correcció
¡valorado que es fa servir (criterís d'èxit i barem de puntuació).
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A nosaltres, ens ha semblat que l'ús d'una prova d'expressió escrita podia ser
l'instrument de recollida d'informació que ens interessava. Bàsicament, per dues
raons:
1. L'utilització d'una prova possibilita recollir conjuntament més d'un text, la qual
cosa permet obtenir de cada noi o noia mostres de textos escrits de diferent
tipologia: narració, descripció, notes o avisos, etc. Aquest fet pot interessar-nos
especialment donat que la nostra pretensió s'adreça a conèixer el més ampli
ventall possible de capacitats i habilitats de l'expressió escrita, encara que sigui
solament en una de les seves tres dimensions: el producte escrit.
2. L'elaboració d'una prova és un procés més llarg i niés complex que no pas
l'obtenció d'un mostra representativa d'un text escrit. No obstant, aquesta
mateixa dificultat creiem que contribueix a la construcció d'un instrument més
complet i més rigurosament justificat etapa per etapa
Un cop, doncs, presa l'opció d'emprar una prova d'expressió escrita com a
instrument bàsic d'informació d'aquesta primera fase de la recerca, passem a
exposar detalladament els diferents moments de la seva elaboració: definició
d'objectius, quines són les característiques de la prova (exercicis/preguntes de què
consta) i quina és l'estratègia que se segueix per a valorar i corregir la prova.

Qbjecjius
Com ja hem introduït en presentar els instruments de recollida d'informació que
utilitzarem en aquesta primera fase de la recerca, per aquesta Prova d'Expressió
Escrita hem definit com el mateix objectiu general que el de la la fase de la recerca:
coneixement del domini general de les capacitats (coneixements i habilitats)
d'expressió escrita en llengua catalana que tenen els nois i noies de Cicle Superior
d'EGB, en concret pel que fa al producte escrit. Volem, doncs, conèixer quin és el
domini del codi escrit que té el noi o noia, dit d'altra manera, quin és el seu domini
en les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió, correcció gramatical i
variació.
Per poder especificar aquest objectiu general, ens ha semblat important considerar i
tenir en compte els objectius generals de l'àrea de llengua catalana, i dins d'aquesta
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més específicament els objectius que fan referència a expressió escrita, a fonètica i
ortografia, a lèxic i a gramàtica, que apareixen establerts en les Orientacions i
Programes. Cicle Mitjà d'Educació General Bàsica (Generalitat de Catalunya,
1883). En aquest sentit, hem pres com a marc de referència aquest document, i no el
nou curriculum que per a l'etapa d'Educació Primària i Secundària Obligatòria
estableix també la Generalitat de Catalunya d'acord amb la nova ordenació del
sistema educatiu provinent de la promulgació de la LOOSE (Llei Orgànica 1/1990
de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu 85), perquè en les
diferents escoles de la ciutat de Girona on es realitza la recerca encara no s'ha
implantat aquesta nova ordenació educativa en el cicle educatiu on es troben els nois
i noies del nostre estudi, ells encara són alumnes de Cicle Superior d'EGB (6è, 7è i
8è) i no del segon curs del Cicle Superior d'Educació Primària i de primer i segon
del Primer Cicle de l'Educació Secundària Obligatòria; per tant, ells han tingut i
tenen encara com a punt de partida cunicular les Programacions de l'Educació
General Bàsica.
Cal igualment deixar clara la raó per la qual hem emprat les Orientacions i
Programes referides al cicle mitjà i no al cicle superior, que és exactament l'etapa
on es troben els nois i les noies del nostre estudi.
D'una banda, si partim del fet que en els nois i noies del nostre estudi són de 6è, de
7è i de 8è d'EGB, és evident que hem de contemplar la necessitat que la prova que
estem elaborant segui adequada als tres cursos. I d'altra banda, tenim també
l'interès de poder identificar amb claredat l'amplitud i varietat de nivells que, en
relació als coneixements i habilitats de l'expressió escrita en llengua catalana, estem
segurs que presentaran els nois i noies.
Aquests dos fets, doncs, determinen que a l'hora d'elaborar la Prova d'Expressíó
Escrita entenem que és més adequat partir dels objectius que per l'àrea d'expressió
escrita, s'estableix que s'han d'assolir en acabar el Cicle Mitjà. Ja que si utilitzem
com a referència els objectius propis del Cicle Superior, per un costat deixarem en
situació de desigualtat als nois i noies de sisè d'EGB que tot just s'estan introduint
en conceptes, habilitats o estratègies d'expressió escrita pròpies del Cicle Superior, i
de l'altre costat un punt de partida cunicular ja teòricament assolit permet identificar
més fàcilment i clara l'ampli espectre de nivells en el domini de l'expressió escrita,
sobretot aquells nivells que fan referència als nois i noies amb un domini menys
elaborat de les habilitats i els coneixements de l'expressió escrita en llengua
catalana.

85

BOE de 4 d'octubre de 1990
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De toies maneres, sí que hem consultat els objectius que es preveuen pel Cicle
Superior, per constatar que, evidentment,, la majoria de les capacitats en expressió
escrita que emprem com a objectius de la prova tenen continuïtat en el Cicle
Superior, és a dir que en aquesta darrera etapa de l'EGB se segueixen treballant,
consolidant i ampliant.

Els objectius, doncs, extrets de les Orientacions i Programes. Cicle Mitjà
d'Educació General Bàsica (Generalitat de Catalunya, 1883) i que condicionen la
posterior especificació d'objectius per a l'elaboració d'aquesta Prova d'Expressió
Escrita són:
Expressió escrita
1. Reproduir en l'expressió escrita activitats d'expressió oral, posant especial atenció en l'aspecte
creatiu.
2. Conèixer i utilitzar diferents formes d'expressió: narració, descripció, diàleg, monòleg.
3. Conèixer i utilitzar diferents formes de redacció: cartes, murals, telegrames, resums, notícies,
avisos, etc.
4. Adequar el nivell d'ús de la llengua al context seleccionat.
5. Presentar acuradament els treballs escrits (marges, intitulado, lletra...).

Ortografia
1. Adquirir el domini de l'ortografia natural i arbitrària del vocabulari bàsic.
2. Induir les principias regles ortogràfiques,
3. Dominar els usos més generals del signes de puntuació (punt, dos punts, admiració,
interrogació, punts suspensius).
Lèxic
1. Utilitzar correctament el vocabulari bàsic de l'edat.
2. Precisar el significat de les paraules segons el context i el nivell d'ús. Saber utilitzar dins d'un
context els sinònims, antònims i homònims. Inicicació a l'ús del diccionari de sinònims.
3. Saber utilitzar els modismes, frases fetes i refranys,
4. Ampliar i enriquir el vocabulari, mitjançant la derivació i composició de paraules.
5. Iniciar els alumnes en la comprensió i l'úu del sentit figurat del llengutage (comparacions,
metàfores, etc.).
6. Saber utilitzar el diccionari.
Gmmàtkxt
1. Identificar la frase com a unitat de significació i segmentar un text en frases ajudant-se amb els
signes de puntuació.
2. Reconèixer, tant oralment com per escrit, els diferents tipus de frase: interrogativa, exclamativa,
afirmativa, negativa.
3. Reconèixer el grup subjecte i el grup predicat d'una frase,
4. Ésser capaç de produir i complementar els diferents grups funcionals d'una frase,
5. Reconèixer i utilitzar adequadament les classes de paraules en un text oral o escrit i els
principals enllaços.
6. Dominar la morfologia del gènere, nombre, persona, temps, i induir les regles més generals de
la concordança.
7. Adquirir la noció de temps verbal: present, passat i futur. Dominar la conjugació dels verbs
regulars i les formes bàsiques dels verbs irregulars més usuals.
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Com es pot veure, en l'habilitat de l'expressió escrita hi intervenen, encara que de
forma més o menys activa, un variat i ampli ventall de conceptes i procediments. En
aquest sentit, "pretendre avaluar-los tots alhora i conjuntament és perillós perquè
condueix a l'esbiaixament i a la pèrdua de validesa (és a dir: s'acaben avaluant
punts distints dels previstos inicialment)" (Cassany, Luna i Sanz,1993: 285). El
propòsit general d'aquesta Prova, i de l'estudi, és conèixer el domini de les
capacitats d'expressió escrita en nois i noies de Cicle Superior d'EGB des d'una
perspectiva global. Els subobjectius de l'estudi ens concreten aquestes habilitats i
coneixements en funció de les cinc propietats textuals. Pretendre, doncs, un estudi
aprofundit en determinats coneixements i habilitats, seria objecte de recerques més
específiques i amb propòsits més concrets, aquest com es pot anar veient no és el
nostre cas.
Aquests dos arguments, doncs, ens porten a creure oportú seleccionar un nombre
d'objectius més reduït, un nombre d'objectius que responguin específicament a
l'objectiu general de la Prova, que coincideix amb el de l'estudi, i que es relacionin
directament amb els subobjectius previstos en l'estudi.
Així doncs, establim com a objectius específics d'aquesta Prova d'Expressió
Escrita els següents86:
1. Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i
noies.
2. Usar adequadament de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres
formals i informals.
3. Conèixer l'estructura de diferents textos comunicatius: cartes, notes, avisos,
missatges publicitaris...
4. Dominar els signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a part,
admiració, interrogació, dos punts..., així com també d'altres formes de cohesió
d'un text (anàfora, connexió, marcadors textuals...).
5. Expressar per escrit un relat seguint les parts fonamentals d'una història
(presentació, nus i desenllaç).
6. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit.
7. Descriure (llocs, objectes, personatges) utilitzant diferents recursos descriptius.

86

Aquests objectius específics estan formulats des de la perspectiva dels nois i noies. És a dir,
determinen la naturalesa i el grau d'adquisició, en els coneixements 1 habilitats d'expressió escrita,
que els nois i noies poden portar a !a pràctica a través de la realització de la Prova. De fet, doncs, la
Prova, el que pretén és avaJuar en quina mesura i de quina manera els nois i noies compleixen
cadascun d'aquests objectius.
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8. Disposar formalment els textos escrits en el full: marges, distribució de les
diferents parts, cal·ligrafia...
Aquests són, doncs, els objectius que determinen que la Prova d'Expressió Escrita
sigui la que que és i no una altra. Un cop concretades les intencions específiques de
la prova, és el moment de començar el procés d'elaboració pròpiament dit.

Característiques
Un cop plantejats l'objectiu general i els objectius específics de la Prova, hem
revisat diferents fonts bibliogràfiques i ens hem decidit. En concret, hem considerat
que la prova de diagnòstic proposada en el llibret 44 exercicis per a un curs
d'expressió escrita (Cassany, Luna i Sanz, 1991: 22) podia ser molt apropiada a les
nostres intencions87. Hem pres aquesta decisió perquè hem creguí que els exercicis
0 preguntes de què consta aquesta Prova permeten recollir textos escrits amb
diverses finalitats i característiques comunicatives, la qual cosa fa possible l'estudi
del domini de les capacitats globals de l'expressió escrita (producte escrit), que és
concretament el nostre objectiu final.
Si la Prova hagués inclòs un altre tipus de preguntes més específiques, com ara un
exercici d'omplir buits o un dictat, aviat hauríem comprovat que aquestes són
activitats que posen èmfasi en una aspectes determinats i que són més apropiades a
uns objectius i no a uns altres. Per exemple, un dictat és un exercici que precisa
comprensió oral i transcripció escrita, i per tant és més útil per a valorar l'ortografia
1 no, en canvi, per a considerar el domini de les capacitats globals de l'expressió
escrita.
Doncs bé, com que la Prova que hem escollit com a marc de referència no es tracta
d'una prova estandartizada, n'hem recollit la seva estructura i les seves principals
característiques, però, en funció del context del nostre estudi i dels diferents
objectius específics establerts, hem cregut necessari modificar alguna pregunta, així
com introduir-n'hi o eliminar-n'hi alguna altra.
Hem de tenir en compte, però, que aquesta prova de referència s'inclou dintre d'un
curs específic d'expressió escrita per als alumnes dels cursos de català per adults
°' A l'Annex 1 es reprodueix aqueste prova de diagnòstic tal i com es presenta en el llibre 44
exercicis per a un curs d'expressió escrita (Cassany, Luna i Sanz, 1991:22).
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que va organitzar el Gabinet de Didàctica de la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya l'any 1987. Amb tot, els mateixos autors
del disseny del curs, i, per tant, d'aquesta prova, afirmen que els grans eixos que
articulen las seva proposta (necessitat de millora de les capacitats comunicatives i ús
de la llengua escrita en la vida quotidiana, saturació de l'ensenyament mecànic i
gramatical, interès per una llengua viva i motivadora...) són vàlids també per a
d'altres contextos d'aprenentatge (ensenyament primari, secundari...), malgrat cal
ser sempre conscients de les peculiaritats de cada grup: tipus de textos, interessos
culturals, necessitats gramaticals, grau de maduració intel·lectual...(Cassany, Luna i
Sanz, 1991).
Per tant, per al procés d'elaboració/adaptació de la Prova ens ha calgut, abans que
res, situar-nos correctament en el nostre marc d'estudi: nois i nois de Cicle Superior
d'EGB, de la ciutat de Girona i que cursen a l'inici de la recerca 6è, 7è i 8è; així
com partir referencialment dels objectius que prèviament hem definit.
Així doncs, i després d'aquest treball de contextualització, la Prova d'Expressió
Escríta ha quedat estructurada en quatre exercicis o preguntes88. En cada un d'ells
es valora un tipus de text diferent amb unes característiques específiques:
• la pregunta. Es demana que s'escrigui un text breu (una nota) adreçat a un
destinatari variat, nombrós i poc conegut, un text que, alhora, cal que reflecteixi
un cert grau de formalitat,
En aquest cas, la pregunta serveix específicament per a la comprovació dels
objectius específics 1, 2, 3, i 689. Pel que fa a la prova de de diagnòstic que ens
serveix de referència, en aquesta pregunta hi hem fet una modificació: hem
suprimit l'opció B, per la qual cosa la C ha passat a ser la B. De fet, ens ha
sembla suficient la possibilitat d'escollir entre dues opcions, i donat que ens ha
semblat que el tema que plantejava l'opció B, d'entre les tres existents, era el
menys motivador i el menys apropiat als interessos i gustos dels nois i noies
d'aquestes edats, hem decidit suprimir-la.
9

2a pregunta. Es demana també que s'escrigui un text breu (una nota) adreçat, en
aquest cas, a un destinatari concret (una sola persona, amb una relació personal

88 La Prova d'Expressió Rscrita, que hem emprat en aquesta primera fase d'avaluació, la trobem en
l'Ai
l'Annex
2
89

Vegeu pàgina 183 d'aquesta tesi,
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important), un text que, alhora, cal que reflecteixi un grau de formalitat
colloquial, familiar, així com un to distès i divertit.
En aquest cas, la pregunta serveix igualment per a la comprovació dels objectius
específics 1, 2, 3 i 690 . Pel que fa a la prova de de diagnòstic que ens serveix
de referència, en aquesta pregunta hi hem fet també una modificació: hem
suprimit l'opció A í com que, en aquest cas, la pregunta solament tenia dues
possibilitats, la que en la proposta original era la B ha passat a ser pregunta
única. El fet de portar terme aquesta eliminació ve determinada per la temàtica de
la pregunta, la qual ens sembla que no s'escau a l'edat dels nois i noies del nostre
estudi.91
3a pregunta. Es demana aquí que s'escrigui una redacció d'extensió mitjana
(entre mitja i una pàgina), partint de l'observació de dos dibuixos i imaginant-se
una historieta o un conte que posi en relació les dues imatges.
En aquest cas, la pregunta s'utilitzarà per a comprovar els objectius específics 1,
2, 4, 5, 6 i 8 92. En relació a la prova de diagnòstic referència!, aquest exercici
no presenta cap canvi.
4apregitnta. Aquesta és una pregunta subdividida en dues parts: En la primera
(4,A.), el noi o noia ha de respondre a nou preguntes concretes sobre la
fotografia d'un objecte al qual es demana que s'observi amb atenció. L'objecte
és peculiarment curiós i un pèl estrany, però és precisament el fet que es tracti
d'un objecte no habitual en el seu entorn quotidià el que fa més necessària una
bona disposició i habilitat en l'observació que han de realitzar. Aquesta primera
pregunta és el pròleg d'una segona, la 4,B., en la qual es demana que es faci, en
ftinció de les respostes donades a la pregunta anterior, una bneu descripció de
l'objecte, amb la possibilitat afegida d'imaginar-se que els han encarregat la
redacció d'un petit text publicitari per a una revista.
Aquest és un exercici que no apareixia en la prova de diagnòstic en què ens hem
basat, però sí en una de les 44 propostes d'activitats que apareixen en el mateix
llibret 44 exercicis per a un curs d'expressió escrita (Cassany; Luna;
Sanz, 1991: 47). Ens ha semblat important la seva inclusió ja que la descripció

90

Vegeu pàgina 178-179 d'aquesta tesi.
' Com es pot veure en l'Annex 1, l'opció A de la segona pregunta planteja una situació en la
qual se suposa que han passat ja deu anys des que hom va conèixer la seva parella. És evident que
un supòsit d'aquestes característiques no és adequat per a nois i noies d'11-15 anys.
9
^ Vegeu pàgina 178-179 d'aquesta tesi.
9
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és una de les formes d'expressió que apareix diferenciada en un dels objectius
específics plantejats per a la prova, concretament en l'objectiu número 7.
En aquest cas, doncs, la pregunta servirà per a la comprovació dels objectius 1,
2, 4,6,11 893. I, en el cas que el noi o noia reculli el suggeriment d'imaginarse que ha rebut un encàrrec d'una revista per anunciar-hi l'objecte, hem de
considerar també l'objectiu 3, ja que en ell es comtempla el coneixement de
l'estructura de diversos textos comunicatius, entre ells el missatge publicitari.

3.2.2.3. V Avaluació: Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escríta
Establerts els objectius (el general i els específics) de la Prova d'Expressió Escrita i
concretades IQS preguntes que la formen, seguint encara dins del procés de la seva
elaboració, és el moment de continuar amb la definició de l'estratègia avaluativa que
seguirem per a la valoració/correcció d'aquesta prova.
Es tracta, doncs, de definir quin procediment de valoració i correcció emprem, quins
són els aspectes lingüístics i comunicatius dels textos que volem avaluar i com els
agrupem, quin instrument fem servir, i quins són els criteris d'èxit, el barem de
puntuació i el sistema de correcció que utilitzem.
Després d'analitzar detingudament els procediments d'avaluació de les diferents
propostes que hem presentat en el subapartat Aproximació teòrica, hem cregut
adequat per a la nostra recerca prendre com a marc de referència el model que
plantegen Cassany, Luna i Sanz (1993: 286-288).
Es tracta, en concret, d'un procediment que parteix d'entendre qualsevol escrit com
un text9*, el qual per a ser considerat com a tal ha de complir necessàriament amb
les anomenades propietats textuals95. A més a més, pel que fa a l'estratègia de
correcció, proposa dues possibilitats: el barem de bandes analítiques i el de bandes
sintètiques96. Nosaltres ens hem decidim pel barem de bandes analítiques, en el
9

3 Vegeu pàgina 178-179 d'aquesta tesi.
94 Concepte ja definit i àmpliament analitzat en el subapartat 2.2,1. del Capítol I: Expressió
escrita
9
* Per tenir més informació sobre les propietats textuals, vegeu igualment el subapartat 2.2.2. del
Capítol I: Expressió escrita
96
Vegeu l'Aproximació teòrica de l'apartat 5.2.2. La Prova d'Expressió Escrita, d'aquest mateix
Capítol III, pàgines 170-173.
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qual s'agrupen els aspectes a valorar en funció de cinc propietats textuals
(Adequació, Coherència, Cohesió, Correcció Gramatical i Variació), i on també
queden definits els criteris d'èxit91 i el barem de puntuació (valor numèric que es
dóna específicament a cada un dels aspectes).
Són quantitativament i qualitativament importants les raons que ens han portat ha
prendre aquesta doble opció, una pel model en general i l'altra pel barem de bandes
analítiques en particular.
Les raons que justifiquen Topetó pel model en general són :
1. El fet d'haver escollit com a punt de partida de la nostra Prova, una prova
d'expressió escrita proposada pel mateixos autors (Cassany, Luna i Sanz: 1991),
assegura la congruència teòrico-conceptual que indiscutiblement ha d'existir entre
les característiques de la prova (tipus d'exercicis ) i el procediment d'avaluació.
2. Tal com queda reflectit en els subobjectius d'aquesta primera fase de la recerca,
la nova visió de la llengua des d'una perpectiva funcional i comunicativa,
ressalten_en fer referència a qualsevol manifestació verbal _el concepte de text i
de propietats textuals. Aquesta és una realitat evident i consensuada en els
plantejaments educatius i didàctics de l'àrea de llengua que es desenvolupen avui,
en el nostre país i en la majoria de món occidental.
Quan hem revisat les diverses propostes teòriques, hem vist que els autors
americans (Alley i Deshler; Wallace i McLoughlin) a l'hora de definir els
diferents components a avaluar en el producte escrit, exposaven_encara de
diferent manera_un seguit d'aspectes lingüístics i comunicatius no agrupats en
funció de les esmentades propietats textuals, però sí conceptualment molt
semblants. Amb d'altres paraules, en ambdós casos es fa referència a elements
clarament relacionats amb aquestes propietats:
9

en relació a l'adequació d'un text, Alley i Deshler parlen del reflex de Ventorn
i de la pulcritud {polidesa en l'escrit, i Wallace i McLoughlin del propòsit de
comunicació i de la selecció de les paraules adequades a la situació
comunicativa,

97

Concepte ja definit en l'Aproximació teòrica de Papartat 3.2.2. La Prova d'Expressió Escrita,
d'aquest mateix Capítol III, pàgina 170.
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• en relació a la coherència, Alley i Deshler proposen la dimensió estructuració
del paràgrafs i els temes (organització i seqüenciació de les idees), i Wallace i
McLoughlin dos elements específics que s'hi refereixen: {'organització i els
paràgrafs,
• en relació a la cohesió, Alley i Deshler identifiquen l'element de la puntuació i
de les majúscules, i Wallace i McLoughlin lapuntitadó, les majúscules i, dins de
l'apartat organització, dels enllaços entre unes idees i les altres,
• en relació a la correcció gramatical, Alley i Deshler parlen d'ortografia, de
construcció de frases i de desenvolupament del vocabulari, i Wallace i
McLoughlin de les frases (sintaxi i morfologia) i de l'ús i la selecció de les
paraules, i
9

en relació a la variació, Alley i Deshler proposen els apartat generació de
models de frases variats i l'ús de sinònims, i Wallace i McLoughlin, dins de la
dimensió frases, parla de la seva varietat.
També, Nancy Nelson98 en un dels seus exemples sobre procediments de
correcció i puntuació (l'escala genèrica de la Texas Education Agency) recull fins
i tot algunes de les propietats textuals amb la mateixa denominació:
appropriateness (adequació), coherence i organization (coherència) i clarity
(cohesió).
Cal igualment destacar que en la proposta de Murtra (1994), que ja hem vist en
l'apartat Aproximació teòrica, els aspectes a valorar en un text escrit i la seva
agrupació coincideixen essencialment amb el que plantegen Cassany, Luna i
Sanz (1993): en ambdós casos es parteix del concepte de text i de les propietats
textuals.
3. Pel que fa V opció pel model en general, volem ressaltar_per la seva especial
importància_ una tercera i última raó: els objectius específics que hem plantejat
per la Prova d'Expressió Escrita s'adeqüen bé als diferents aspectes lingüísticocomunicatius que s'inclouen sota cada una de les propietats textuals, les quals

98

Vegeu taula 18, pàgina 167.

184

constitueixen d contingut essencial dels diversos subobjectius d'aquesta la fase
de la recerca.
Si recordem, els objectius específics de la Prova d'Expressió Escrita són:
3. Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies.
4. Usar adequadament de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals.
5. Conèixer l'estructura de diferents textos comunicatius: caites, notes, avisos, missatges
publicitaris...
6. Dominar els signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a part, admiració,
inteiTogació, dos punts..., així com també d'altres formes de cohesió d'un text (anàfora,
connexió...).
7. Expressar per escrit un relat seguint les parts fonamentals d'una història (presentació, nus i
desenllaç).
8. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en els textos escrits.
9. Descriure (llocs, objectes, personatges) utilitzant diferents recursos descriptius.
10. Disposar formalment els textos escrits en el full: marges, distribució de les diferents parts,
cal·ligrafia...

Doncs bé, entre aquests objectius i les propietats textuals que constitueixen
l'essència dels subobjectius de l'estudi i que volem emprar per a l'avaluació de la
Prova podem establir, amb facilitat i amb un alt grau de coincidència, les
connexions i interrelacions que sistematitzem en la taula 21.
Taula 21: Interrelació entre propietats textuals i objectius específics de ¡a Prova
1? &S3ffitcifót'ffl'ÏÏ'f^
Éï
Awizl-a J3»Ví JU?*^''H'

PRÒPIOTATg TEXTUAL^

OBJEC3TII, 'è
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Objectius 2 i 8

Coherència

Objectius 5 (3a prejgunta) i 7 (4a pregiinta)

Cohesió

Objectiu 4

Correcció Gramatical

Objectiu 1

Variació

TiW
UK*

ï À
*jA

^Objectiu^

Observant la taula podem comprovar clarament que si, per a l'avaluació de la Prova
d'Expressió Escrita, emprem com a punt de referència les propietats textuals tots i
cadascun dels objectius específics que hem establert per la Prova seran
convenientment avaluats i, per tant farem possible l'aproximació als subobjectius de
l'estudi.
D'altra banda, hem pres també una segona opció pel que fa a l'eina que utilitzarem
per a sistematitzar Ja correcció i puntuació en aquest procés d'avaluació de la Prova:
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r
hem decidit seguir, no exactament però sí en línies generals", el model del barem
de les bandes analítiques tal i com ens l'exposen Cassany, Luna i Sanz (1993).
De les diferents propostes teòriques en què ens hem fonamentat, tres concreten un
possible model d'enregistrament per a la correcció i la puntuació (Alley i Deshler;
Nancy Nelson; Cassany, Luna i Sanz100) i, d'aquests tres, dos comparteixen les
línies generals del seu plantejament (Nancy Nelson; Cassany, Luna i Sanz101 ).
Evidentment, aquesta coincidència ha estat un condicionant decisiu per encaminar
definitivament la nostra decisió.
El model pel qual optem, aquell en què les dues propostes convergeixen, estableix,
tant el cas de l'autora americana com en el dels autors catalans, una doble
possibiltat: un barem de bandes sintètiques o globals (generic scale en paraules de
Nancy Nelson) i un barem de bandes analítiques (analytic scale per a Nancy
Nelson). Tal com hem dit, nosaltres hem escollit el barem de bandes analítiques, i
més concretament basant-nos en Cassany, Luna i Sanz.
Les raons que justifiquen aquesta segona opció són:
1, El primer factor que facilita aquesta decisió és, igualment que en la primera raó
donada per la primera opció, el fet d'haver escollit com a marc de referència una
prova d'expressió escrita elaborada pel mateixos autors que presenten la
possibilitat d'utilitzar d'aquest tipus de barem. Ben segur que aquesta
circumstància afegeix unitat a la proposta d'avaluació en general.
2. El per què emprem el barem de bandes analítiques ï no el de bandes globals té
també la seva justificació. Les característiques, avantatges, inconvenients d'un í
altre tipus de barem ja els hem explicat en l'Aproximació Teòrica. Ara,
simplement volem ressaltar la raó que ens ha condicionat especialment:
A aquesta Prova d'Expressió Escrita l'hem anomanat instrument bàsic en la
recollida d'informació, ja que es configura com la font primordial de
subministrament de dades en relació al domini dels coneixements i habilitats de
l'expressió escrita dels nois i noies de l'estudi. Dades que seran analitzades i
interpretades detalladament a través de diverses tècniques estadístiques. Per aquest
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Més endavant, en aquest mateix subapartat, concretarem i justificarem les modificacions que
hem fet a aquest model de barem en funció de les característiques específiques de la nostra recerca.
100 Vegeu el subapartat 3.2.2.1. Aproximació teòrica d'aquest mateix Capítol III.
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motiu, doncs» és evident que de l'avaluació d'aquesta Prova d'Expressió Escrita
n'hem de poder extreure el domini de les capacitats i habilitats en l'expressió escrita
de manera clarament diferenciada, és a dir que de cada un dels múltiples aspectes
lingüístico-comunicatius n'hem de tenir coneixement particular. A l'hora de
constatar possibles relacions i diferències entre diferents subgrups de l'estudi, si
tenim el coneixement sistematitzat del domini de les diferents dimensions
lingüístiques que hem contemplat, llavors sí que serà possible realitzar una anàlisi i
una interpretació molí més específiques i riguroses.
Aquesta possibilitat, de conèixer la qualitat d'un escrit a través de les valoracions
separades de cada un dels diferents aspectes establerts per a la seva avaluació, la
permet el barem de bandes analítiques. El barem tipus sintètic o global ofereix una
única valoració de l'escrit (sigui amb puntuació numèrica sigui per mitjà d'una
anàlisi més qualitativa), ja que l'avalua en la seva globalitat Queda, per tant,
absolutament argumentada la nostra tria.
Un cop presentat el marc teòric de referència pel que fa al procediment d'avaluació
de la Prova d'Expressió Escrita. Presentarem am Y estratègia d'avaluació definitiva,
la que hem emprat en la recerca un cop realitzat el pertinent procés d'adaptació i
coníextualització.
Per a Vavaïuadó de la Prova d'Expressió Escrita hem utilízat bàsicament dos
materials:
1.

2. ELdfíiEMIBSaique acompanya el full anterior i en el qual s'especifiquen els

tafunció d'aquest petit document, que consta de set fulls, és l'enregistrament de
h puntuacions de cada un dels aspectes lingüístics ocomuncatius establerts per a la
valoració de la qualitat dels quatre escriís_que cada noi o noia ha
resposta a les quatre preguntes de què consta la Prova d'Expressió Escrita.
A cada un d'aquests diferents aspectes a valorar els anomenem indicadors.
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Cada una de les preguntes té el seu propi llistat ú'indicadors, englobats dins de
diferents blocs temàtics que no són res més que les ja conegudes propietats textuals.
Hem d'aclarir que no per a totes quatre preguntes hem definit les mateixes propietats
textuals. Per aquesta decisió ens hem basat en una proposta presentada per
Cassany, Luna i Sanz (1991), Aquesta proposta de criteris a valorar ha estat
específicament preparada per a la Prova d'Expressió Escrita que ells mateixos han
elaborat i que nosaltres hem adaptat La podem veure en la taula 22.
Taula 22: Criteris per a valorar l'escrit (Cassany, Luna i Sanz, 1991; 23)
CEITEMS PER A VALORAR L'ESCMIT
Per a les dues primeres preguntes
* Comuïíicabilitat: Grau d'eficàcia i d'èxit del text en relació amb el propòsit comunicatiu
(informar d'un fet, sol·licitar alguna cosa, excusar-se,...), claredat expositiva, llegibilítat,...
* Adequació: Ús del tipus de llengua (nivell formalitat: familiar, col·loquial, formal, literari,
estàndard,...) apropiat a la situació comunicativa.
Ús del format i de les convencions pròpies del tipus de text (estructura, fórmules fetes, tractament,,..),
* Correcció; Domini deia normativa deia llengua (ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic).
* Capacitat í recursos: Fluïdesa i gràcia d'estil (expressions apropiades a la situació, figures
retòriques: ús de frases fetes, comparacions, jocs de paraules, etc.), originalitat (idees noves, usos
creatius i lúdics...) i variació i grau de complexitat lèxica i lingüística.

Fer a ta redacció (pregunta 3)
* Coherència: Selecció de la informació rellevant per al text i claredat i estructuració lògica de les
idees. També construcció de paràgrafs.
* Cohesió: Ús adequat de les formes de cohesió següents: enllaços (adverbis, conjuncions,
locucions conjuntives, connectors diversos entre frases i parts del text,...), signes de puntuació i
majúscules, repetició de paraules janàfora i repetició_,(el.lipsi, pronominalització, sinònims...), etc,
* Correcció: Domini deia normativa deia llengua (ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic).
* Capacitat i recursos: Grau de complexitat sintàctica, riquesa o pobresa del lèxic, fluïdesa i
gràcia de la redacció, presència de recursos estètics o retòrics (metàfores, ironia, poètica, etc.) i

Aquest esquema és el nostre punt departida pel que fa a les propietats textuals que
tenim en compte en cada pregunta, però hi hem introduït algunes modificacions ja
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que també la Prova d'Expressió Escrita ha estat adaptada i ha sofert_respecte la
prova d'expressió escrita de referèneia^certs canvis.
Per a les dues primeres preguntes (ambdues són notes curtes) hem mantingut les
quatre propietats tal i com es presenten en l'esmentada proposta de criteris a valorar
de Cassany, Luna i Sanz (1991: 23): comunicdbïütat, adequació, correcció
gmmatical i capacitat o recursos (variació).
Cal comentar que si per a aquestes dues primeres preguntes no es tenen en compte
dues de les ja conegudes propietats textuals (coherència i cohesió), és bàsicament
perquè en tractar-se de dos textos cuits seria extremadament difícil tenir elements
suficients per a poder avaluar aspectes relacionats amb la organització Í estructuració
de la informació (coherència), així com les dimensions que fan referència a si les
idees estan expressades de manera clara des del punt de vista sintàtíc i lèxic
(cohesió). D'altra banda, el fet que s'hi introdueixi un bloc d'anàlisi, la
comunícabjlitatjcio conegut habitualment com una propietat textual, és perquè en
aquest tipus de notes de les dues primeres preguntes, un factor decisiu i fonamental
en la seva qualitat és el seu grau d'eficàcia pel que fa a la intenció comunicatva que
es pretén. És ímportantísssim, gairebé prioritari, que una nota d'aquestes
característiques (curta i amb un propòsit ben definit) transmeti de manera
absolutament dam la intenció comunicativa per la qual s'escriu.
Per a la tefíxm pregunta, Sa redacció, hem emprat les mateixes propietats textuals de
la taula 22 però hi hem afegit la propietat adequació. Ens ha semblat igualment
interessant valorat, en el cas d'una narració com aquesta, aspectes com la
presentació del text i disposició de la informació en el full, l'ús de a varietat
estàndard i (tel registre lingüístic apropiats, etc.
Per a la (juana pregunta, un text descriptiu afegit específicament en la nostra prova
expressió escrita, hem utilitzat les mateixes propietats textuals que per a la tercera
preguntat modificantja ho veurem més endavantjJeterminats aspectes concrets
relacionats directament amb la tipologia del text, en aquest cas, es tracta d'una breu
descripció amb una possible intenció publicitària.
Cada propietat textual, ja ho hem indicat anteriorment, engloba un llistat
d'indicadors o aspectes específics a valorar i puntuar. Aquets indicadors estan
conceptualment relacionats amb la propietat textual de què formen part i
concretament formulats en funció de la pregunta a què es refereixen.
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Per a la formulació específica de tots indicadors d'aquest Full de Valoració s'ha
seguit un procés semblant: primer hem consultat el cos teòric de la propietat textual a
què es refereix i n'hem extret els seus aspectes o dimensions principals, i
seguidament hem establert relació entre els esmentats trets característiques i cada
pregunta en concret.
Ho il·lustrarem amb un exemple:
En ['indicador número cinc de la tercera pregunta, la redacció, inclòs dins de la
propietat textual de la coherència, diu així: L'estructuració dels fets és clara i lògica:
ordre cronològic, parts de la narració (plantejament, nus i desenllaç).
D'una banda, per definició una de les característiques de la coherència és que
l'estructuració de la informació i de les idees d'un text estiguin expressades de
forma clara, ordenada i lògica, i de l'altra, a una narració li és propi que les idees
que s'exposin siguin ordenades cronològicament, en el temps, així com que hi
apareguin clarament diferenciades les diverses parts d'una narració: plantejament,
nus i desenllaç.
D'aquesta manera, ens ha semblat que els indicadors queden d'una banda
suficientment justificats des del punt de vista teòric i de l'altra clarament adaptats a
cada una les diferents preguntes de la Prova.
Amés amés, en aquest Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita, cada un
d'aquests indicadors ha de ser valorat amb una puntuació, amb un valor numèric
que pot ser de O, d'l o de 2 punts. Per a poder determinar quina és la puntuació que
s'atorga a cada un dels indicadors, necessitem imprescindiblement dels criteris
d'èxit i del barem de puntuació. Per això hem elaborat un document complementari
en el qual s'hi especifiquen els criteris d'èxit i el barem de puntuació de cada un dels
indicadors.

2. Criteris d'èxjt_l_bargins jde puntuació del Full desatorado deJa__Prpva
d'Expressió escrita
Aquest document, força més llarg que l'anterior, conté tots els indicadors, que per a
cada pregunta s'han definit en el Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita, i
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s'especifica, per a cada un d'ells, quins són els criteris d'èxit i el barem de
puntuació que li corresponen.
Els criteris d'èxit són "les característiques lingüístiques i comunicatives que ha
d'aconseguir un escrit per poder-se considerar acceptable" (Cassany, Luna i
Sanz, 1993: 286). Som conscients que al que nosaltres hem anomenat indicadors
també podríem conceptualment considerar-los com a criteris d'èxit. De totes
maneres, hem entès que la sola definició dels indicadors oferia un marge
d'ambigüitat excessiva per poder fer una valoració acurada i rigurosa de cada un
d'ells. Per això, hem cregut oportú concretar exactament què vol dir cada indicador,
contexíualitzant-lo, sobretot, a l'entorn i a l'edat del nois i noies de la recerca; a
aquesta especificació l'hem anomenat criteris d'èxit. Tant els indicadors com els
criteris d'èxit responen, doncs, a la idea teòrica de criteris d'èxit. El fet que hàgim
establert aquesta doble nomenclatura ha estat una estratègia essencialment
clarificadora i amb vistes a una valoració el més objectiva i adequada possible.
Paral·lelament a la definició dels criteris d'èxit de cada indicador, hem determinat
també el barem de puntuació, és a dir el valor numèric que atorgarem en la correcció
de cada indicador.
Si hem pensat en un barem de puntuacióparticular per a cada un dels indicadors és
essencialment per dues raons:
1. Per a cada indicador no es defineixen el mateix nombre de criteris d'èxit.
2. Per alguns indicadors, els diversos criteris plantejats tenen un valor diferent els
uns respecte els altres, en funció de la major o menor adequació al seu indicador
corresponent.
Per tant, és evident que un barem de puntuació que servís igualment per a tots els
indicadors no seria ni apropiat ni eficaç.
Establir un barem de puntuació específic per a cada indicador és una feina
necessària, però feixuga i llarga. Hem hagut d'analitzar amb profunditat cada
indicador i els seus criteris d'èxit, és a dir relacional' la formulació de la pregunta, el
suport teòric de cada indicador i criteri d'èxit, i els objectius específics que han
determinat la globalitat de la Prova. Després d'aquesta reflexió, hem decidit quins
són exactament_en cada indicador en particulares trets diferencials de cada barem:
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si hi ha algun o alguns criteris que tenen més valor que uns altres i quines
condicions s'han de donar per atorgar bé O, bé 1, bé 2 punts.
Un cop definís els criteris d'èxit i els barems de puntuació i abans de donar per
definitiu el document de què estem tractant, se'ns ha plantejat un interrogant
important:
Aquests criteris d'èxit i barems de puntuació són els adequats i pertinents als seus
indicadors corresponents?
Hem considerat aquesta qüestió d'importància cabdal i hem volgut donar-hi una
resposta acurada i seriosa. Hem cregut necessari, doncs, iniciar un procés per a
comprovar la validesa tant dels criteris d'èxit com dels barems de puntuació.
La teoria ens diu que qualsesvol intrument (un test, una prova, etc.) ha de mesurar
el tret, la característica o la dimensió que es desitja i no una altra cosa, és a dir que
ha de ser vàlid. De totes maneres, dir que un instrument és vàlid quan mesura
realment allò que pretén mesurar és una afirmació massa genèrica. En realitat, "no
es pot parlar d'una validesa general, sinó d'una validesa relativa al tipus de decisió
que es vol prendre amb la informació que ens proporciona l'instrument" (Cabrera i
Espín, 1986: 107).
En aquest sentit, un instrument no és vàlid en general, sinó en relació a un propòsit
determinat i per a un grup en particular i amb característiques específiques i, per
tant, no pot ser vàlid per a d'altres finalitats ni per a d'altres grups.
Segons Cabrera i Espín (idem: 108), tradicionalment s'han distingit tres tipus de
validesa en funció de les tres funcions bàsiques que solen complir els diferents
instruments educatius i psicològics. Són aquests: validesa de contingut, validesa
relativa al criteri i validesa de constructe.
En el nostre cas, ens ha convingut recórrer a la validesa de contingut. En termes
generals i especialment fent referència a un instrument tipus test o prova de
rendiment, aquesta modalitat de validesa pretén deterninar el grau en què la mostra
d'ítems_ donant per suposat que existeix un univers de contingut no abastable en el
test_ és representativa de la matèria o conducta el domini de la qual es vol inferir a
partir de la resposta d'aquests ítems (Cabrera, Espín: 1986). Es pot dir també que la
validesa de contingut vindria a ser "un judici lògic sobre la correspondència entre el
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que és el tret, la característica» la dimensió i el que inclou l'instrument" (Perez
Juste, 1985: 258).
Per tant, si la intenció del nostre procés de validació és comprovar si els criteris
d'èxit i els barems de puntuació de cada un dels indicadors són suficientment
representatius de l'aspecte Hngüístico-comunicatiu definit en el seu indicador
corresponent, estem parlant clarament d'una validació de contingut.
Normalment, aquest tipus de validesa no es determina estadísticament ni per mitjà
d'anàlisis correlacionáis, sinó que resulta del judici de diferents experts que
analitzen la represeníativitat d'uns ítems_si ens referim per exemple a un test_ en
relació a les àrees de contingut i a la rellevància del objectiu a mesurar.
En la nostra recerca així ho hem fet, hem preparat un procés de validació dels
criteris d'èxit i dels barems de puntuació per mitjà d'un judici d'experts.
Per això, hem dissenyat un document específic anomenat Judici d'experts. Validesa
(críieris d'èxit i barem de puntuació) del Full de Valoració de h Prova d'Expressió
Escritaí04 i que hem lliurat a set professionals coneixedors dels tema.
En aquest document hi apareixen els indicadors de cada una de les quatre preguntes
de la prova juntament amb els corresponents criteris d'èxit i barems de puntuació.
Per a la validació dels criteris d'èxit es demana a l'expert que valori sí cada criteri
és representatiu del seu indicador. Per a respondre a aquest interrogant entorn de la
validesa del criteris d'èxit se li ofereixen tres possibles respostes: Correcte,
Incorrecte i Mal especificat. Per a la validació dels barems de puntuació es demana
igualment a l'expert que valori si està o no d'acord amb la caíegorització i
prioriteació que cada barem de puntuació estableix dels criteris d'èxit corresponents,
és dir si estan o no d'acord amb les condicions que el barem determina que s'han de
complir per obtenir les diferents puntuacions (2, 1, O punts). En aquest cas» les
possibilitats de resposta són dues: D'acord i No d'acord. Quan les respostes de
l'expert siguin Incorrecte, Mal especificat o No d'acord, se'l convida a justificar la
seva contestació i a proposar, si ho creu oportú, l'alleraativa que V hi sembla pot ser
convenient.

"^ La carta adreçada als set experts i dos fulls d'exemple d'aquest document els podem trobar a
l'Annex 5
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Un cop els set experts han realitzat la tasca encomanada, hem recollit un llistat
considerable d'observacions, suggeriments {propostes , en concret unes 34. Ens
hem reunit amb cada un dels professionals experts i hen analitzat detingudament
cada una de les seves anotacions. Ens hem posat d'acord i hem decidit quines
d'aquestes observacions o suggeriments eren rebutjats per falta de justificació (8),
quins eren considerats i recollits en el document però amb modificacions (12) i
quins eren acceptats i introduïts sense canvis en el document (14).
D'aquesta manera hem obtingut, després d'aquest procés de validació de contingut
dels criteris d'èxit i dels barems de puntuació, el segon dels materials que hem
utilitzat per a l'avaluació de la Prova d'Expressió escrita: el document dels criteris
d'èxit i dels barems de puntuació, complement imprescindible del Full de Valoració
de la Prova (&\prímer dels materials de l'avaluació de la Prova com ja hem exposat
amb anterioritat).

D'altra banda, prèviament a l'aplicació de la Prova d'Expressió Escrita, hem
realitzat un Segon Judici d'Experts. En aquest cas, la intenció és avançar en el
coneixement de fafiabiliíat del Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita.
La fiabilitat d'un instrument fa referència, en termes generals, a la precisió de les
seves mesures, és a dir, a l'estabilitat dels seus resultats. Amb aquesta finalitat, hem
realitzat la ja coneguda prova de hValoració Simultània per diferents correctors
d'un mateix i determinat nombre d'exercicis.
Es tracta de comprovar si usant l'esmentat Full de Valoració, amb els seus
corresponents criteris d'èxit i barems de puntuació, existeix estabilitat, entre els ires
experts (o correctors) escollits per aquest segon judici, pel que fa als resultats de la
correcció de la Prova obtinguts per cadascun d'ells.
El procés seguit en aquest segon judici d'experts ha estat el següent:
a) Fem arribar als tres especialistes seleccionats una mostra de 24 exemplars de les
proves d'expressió escrita realitzades pels nois i noies durant els mes de
maig105, juntament amb una carte de presentació en la qual s'explica la intenció
10

^ La mostra d© 24 proves l'hem seleccionada a l'atzar però de forma estratificada; és a dir que,
donats els tres cursos treballats (6è, 7è, i 8è), d© cada un d'ells n'hem escollit aleatòriament 8
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d'aquest judici i s'estableix pas a pas el procediment per a la correcció de
cadascun dels exemplars de la prova (material de què disposen, procés a seguir,
etc.)106.
b) Un cop els tres experts han realitzat l'activitat encarregada, recollim les
puntuacions que cadascun d'ells ha atorgat als 24 exemplars, i comprovem si,
entre les tres grups de valoracions, existeix relació estadísticament significativa.
Apliquem el coeficient de correlació de Pearson i podem constatar com, entre els
tres jutges, existeix una correlació positiva d'intensitat altíssima:
0
entre el jutge 1 i 2, l'índex de correlació és de 0,916,
8
entre el 1 i el 3, l'índex de correlació és de 0,949,
• i entre el 2 i el 3, l'índex de correlació és de 0,984107.
Si el resultat del coeficient de correlació de Person és igual a 1, l'estabiltat en els
resultats és màxima. En el nostre cas, doncs, queda assegurat un grau d'estabilitat
significativament alt, i per tant, lafiabititat del Full de Valoració de l'Expressió
Escrita pot considerar-se també alta.

3.2.2.4. Procés d'aplicació de la Prova d'Expressió Escrita
Abans d'explicar els diferents moments del procés seguit en V aplicació de la Prova
d'Expressió Escrita, cal assenyalar que aquest procés es va desenvolupant de
manera simultània^ temporalment parlant, al procés d'obtenció d'informació per
mitjà dels altres instruments utilitzats: l'instrument complementari i l'auxiliar108.
Per tal de no despistar-nos, si observem la taula 23 podem veure com es va
distribuint en el temps el procés d'aplicació de la Prova, incloent-hi també en
aquesta taula d'altres tasques, directament relacionades amb els altres instruments i
no amb la Prova d'Expressió Escrita pròpiament dita, però que, per raons de

exemplars. Així cada un dels tres experts tindrà a les seves mans, 8 proves de nois i noies de 6è, 8
de 7è i 8 de 8è, en total 24 proves.
10
^ Una reproducció d'aquesta carta la podem veure en l'Annex 6.
1°7 En l'Annex 7, es pot observar les diverses puntuacions atorgades pels tres jutges, i els
resultats de l'aplicació del coeficient de correlació de Pearson.
108 per a még detalls, vegeu la introducció de l'apartot 3.2 L'obtenció de la informació, d'aquest
mateix Capítol III.
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simultaneïtat real a l'hora de portar a terme la recerca, ens sembla lògic presentar-les
conjuntament.

196

Taula 23: Temporizado dels diferents moments en l'aplicació de la Prova
d'Expressió Escrita
MOMENTS EN L'APLICACIÓ
PROVA

DE LA

INICI

FI

1.

Connexió amb els directors de les tres
principis
escoles. Presentació de la recerca i d'abril de 1995
concreció de les necessitats per a aquesta
j)rimerajiasj^^

2.

Primera entrevista amb els set professors segona quinzena primera quinzena
d'abril de 1995 ^ejnaig^ej^^
implicats

mitjans
d'abril del 995

Aplicació de la P/wa d'Expressió primera quinzena primera quinzena
,^E^LMsJ^,.,^El^£JS£A£S£^2S_~_-_ ^demaigje_1995_ ^bjuny_de 1995
4, A$lc&&$ d&Itóst&JRaVért a 10 grups
primera quinzena Segófía <Jl»íflzM?t

3.

5,

JfeBfilÉJ^L (feJMJllllL
$0g0w mrevteta amb $k 7 pmjfaíssors segona setmatta dm&xs* setmana
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Comentem ara més àmpliament cadascun dels diferents moments pels quals es de va
desenvolupant el procés d'aplicació de la Prova d'Expressió Escrita
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1. Connexió amb els directors de les tres escoles públiques de Girona prèviament
escollides: Escola 1, Escola 2 i Escola 3.
Presentació de la recerca: objectius, característiques, pla de treball previst, grau
d'implicació, participació, col·laboració dels professors i dels alumnes de
l'escola....
Concreció de les necessitats per aquesta primera fase de la recerca: cursos i grups,
professors implicats, hores previstes... Posar-nos d'acord.
2. Primera entrevista amb els set professors implicats. En concret, es tracta dels
professors responsables de ràrea de llengua catalana dels 16 grups que en les tres
escoles es corresponen als cursos de 6è, 7è i 8è .
Taula 24; Professors Escola 1

,

MCOIAI

6è A
6è B
7è A
7è B
8è A
Bé B

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

1
2
3
3
3
3

Com es pot veure en aquesta taula 24, l'escola 1 és de les anomenades de dues
línies, és a dir, de dos grups per curs, per tant són 6 els gra/w amb els quals es
treballarà, i 3 els professors.

Taula 25: Professors Escola 2

^^-«^*a«-i^^^CSS&JU

.¿LLJÍ.IJ

6è
7è
8è A
8è B

Professor
Professor
Professor
Professor
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4

5
5
5

L-J-lif ' ' ' ^^oXjj'J^iJJiJ-

L'escola 2 és en l'actualitat una escola d'una sola línia, però com que anteriorment
havia estat de dues, encara durant el curs 94-95 quedaven dos grups de 8è. Per tant,
en aquest cas, són 4 els grups amb els quals mantindrem contacte, i 2 els
professors.
Taula 26: Professors de l'escola 3

6è A
6è B

7è A
7è B
8è A
8è B

B&COIA S
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

6
6
7

7
7
7

L'escola 3 és, com es pot veure en la taula 26, una escola de dues línies. Per tant,
són 6 els grups de nois i noies implicats i, en aquest cas 2 els professors.

Doncs bé, en aquesta primera entrevista amb aquests 7 professors els presentem els
objectius generals i específics de la recerca, el seu nivell de participació al llarg de
l'estudi i establim també els dies i hores necessaris per aquesta primera fase: una
hora per a l'aplicació de Prova d'Expressió Escrita per a cada grup, una altra hora
per passar el test de Raven igualment per a cada grup, i un altre moment, més o
menys d'una hora, per una segona entrevista amb cada un dels professors. Es
procura que, sempre que sigui possible, les hores que utilitzem siguin durant eí
matí, i prioritàriainent a primera hora. Considerem, i els professors també hi estan
d'acord, que en aquesta franja horària els nois i noies estan menys cansats i més ben
predisposats al treball.
3. Aplicació de la Prova d'Expressió Escrita als 16 grups de les tres escoles
En tots els casos, malgrat que som nosaltres els qui passem la Prova, el professor
del grup es troba sempre present a l'aula durant l'hora en què els nois i noies la
realitzen. És el professor qui ens presenta als nois i noies, qui els introdueix a la
tasca que van a fer, emmarcant-la dins de la recerca en general, presentant-ne la seva
finalitat i animant-los a fer la feina tan bé com sàpiguen. Després d'aquesta
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contextualització de la Prova feta pel professor de cada grup, nosaltres presentem i
expliquem concretament en què consisteix. Els reparteim un exemplar de la Prova a
cada un d'ells i els comentem específicament pregunta per pregunta, aclarint bé què
és exactament el que es demana en cada una d'elles. Els fem també uns quants
aclariments generals: "cal que numereu les respostes", "és millor que no utilitzeu els
fulls per la part del darrera", "anaria bé que contestéssiu les preguntes per ordre",
"els textos que heu d'escriure no són gens difícils, vosaltres segur que els escriureu
bé, per tant és millor que ho feu sols", "si alguna cosa no teniu prou clara, no
dubteu a preguntar-nos-la", etc.
Finalment, els nois i noies comencen la seva feina. Alguns necessiten només 30
minuts, d'altres una hora, però la majoria s'hi estan entre 40 i 50 minuts. Podríem
marcar la tendència que els nois i noies de 6è són els que possiblement necessiten
més temps, sovint entre 50-60 minuts. Es tracta de la mateixa Prova per als tres
cursos i, per tant, el grau de dificultat pot resulta que sigui superior per als nois i
noies de 6è.
4. Aplicació del test de Matrius Progressives de Raven
En aquest cas, el test s'aplíca a 10 grups, a la resta dels grups (7è, 8èA i 8èB de
l'escola 2 ; 7èA, 7èB i 8èA de l'escola 3) ja els hi acabava de passar feia dos mesos
la psicòloga de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic que treballa en aquestes
escoles109,
5. Segona entrevista amb els 7 professors implicats
Aquesta segona entrevista té dues finalitats principals:
• Comentar conjuntament^ professor i nosaltres_els diversos aspectes que, en
relació a l'expressió escrita de cada un dels nois i noies, cal considerar i valorar
en el Full de Valoració de l'Expressió Escrita que li correspon ^professor.*10
8
Conversar de manera més informal sobre Y expressió escrita com a àrea de
treball a l'escola en cada un dels grups en concret: aspectes prioritaris, principals
dificultats, interessos dels nois respecte les activitats d'expressió escrita, etc,
6. Comedo i enregistrament dels resultats del test d'inteüigència de Raven111

109

Per a conèixer amb detall aquest moment, vegeu subapartat 3.2,3.2. d'aquest mateix Capítol III
Per a conèixer amb detall aquest moment, vegeu subapartat 3.2.3.1. d'aquest mateix Capítol III
11
1 ídem nota número 109
110
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7. Recollida i sistematització dels resultats del Full Valoració de VExpressió
Escrita per part Professor112
8. Recollida de les qualificacions acadèmiques de l'àrea de llengua catalana,
castellana i estrangera el juny de 1995113.
9. Procés de validació del Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita: Ir
Judici d'experts114.
10. 2n Judici d'experts: Fiabttiíat (Prova de Valoració Simultània)115.
11. Correcció i enregistrament de les puntuacions de la Prova d'Expressió Escrita,
utilitzant el Full de Valoració de la Prova i el document dels criteris d'èxit í del
barem de puntuació.
En aquest moment es tracta de corregir els 388 exemplars de la Prova d'Expressió
Escrita recollits, emprant per cada un d'ells un Full de Valoració, per a la utilització
del qual és imprescindible acompanyar-se del document dels entens d'èxit i dels
barems de puntuació.
Un cop corregides totes les proves, es recullen les puntuacions, tant la puntuació
total de la Prova, com les de cada una de les quatre preguntes, així com també les
obtingudes en cadascuna de les propietats textuals, dimensions que_com ja hem
vist_apareixen clarament diferenciades dins de cada una de les quatre preguntes.
Per a l'enregistrament de les puntuacions hem utilitzat un arxiu de dades, integrat al
sistema per a l'anàlisi estadísitica de dades anomenat SPSS1ló.

1

M ídem nota número 110
13 Per a més informació, vegeu la introducció del subapartat 3.2. L'obtenció de la informació,
d'aquest mateix Capítol UI
11
4 El trobareu àmpliament explicat en el subapartat 3.2.2.3. L'avaluació: Full de Valoració de la
Prova d'Expressió Escrita, d'aquest Capítol HI.
1 3
* Igualment el trobareu explicat en el subapartat 3.2.2.3. L'avaluació: Full de Valoració de la
Prova d'Expressió Escrita, d'aquest Capítol III.
116 L'SPSS és un sistema sistema d'anàlisi de la informació flexible, poderós, integrat i
comprensiu. És un dels programes de tractament estadístic més emprats en les recerques de l'àmbit
de la pedagogia i de la psicologia. Donat que és el sistema que farem servir per a l'anàlisi de les
dades d'aquesta primera fase de la recerca, l'enregistrament de la diversitat de puntuacions de la Prova
düxpresisió Escrita ja les introduïm en un arxiu de dades específic d'aquest sistema SPSS (
Norusis, M. J: 1990).
1
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3.2.3. Altres instruments utilitzats
Amés amés de Vinstrumentnt bàsic (la Prova d'Expressió Escrita), en la recollida
d'informació d'aquesta primera fase de la recerca hem volgut disposar, com ja hem
justificat en la introducció 3.2.1., ú'altres instruments d'informació. En concret, es
tracta d'w« instrument complementari: el Full de Valoració de l'Expressió Escrita
per part del Professor, i d'un instrument auxiliar, el test de Matrius Progressives de
Raven.
Passem a continuació a explicar-los amb detall.

3.2.3. L Instrument complementari: El Full de Valoració de l'Expressió Escrita per
part del Professor
Com ja presentàvem en la introducció d'aquest apartat 3.2., per completar la
informació que, sobre la expressió escrita en llengua catalana dels nois i noies del
nostre estudi, ens proporciona la Prova d'Expressió Escrita (instrument bàsic en
l'obtenció d'informació), hem utilitzat l'anomenat instrument complementan.
Es tracta de l'anomenat Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del
Professor, el qual sovint abreujem i ens hi referim com a Full de Valoració del
Professor.

En aquest cas, hem considerat que un dels professionals que podia oferir informació
altament valuosa és el professor de l'àrea de llengua catalana de cadascun dels nois
i noies d'aquesta primera fase de la recerca. Creiem que normalment la relació que
mantenen professor-alumne durant el curs acadèmic proporciona al professor dades
suficients per tenir una visió global de les capacitate i habilitats de l'expressió escrita
que mostra cada noi i noia.
Amb la intenció, doncs, de recollir la valoració que cada un dels set professors
implicats en la recerca fa de cada un dels seus alumnes, hem preparat específicament
l'esmentat Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor117.
Abans de l'elaboració d'aquest Full de Valoració, hem d'establir quina és la seva
finalitat. En concret, la definim així: obtenir la valoració que cada professor fa dels

Aquest Full de Valoració del Professor, es pot veure en l'Annex 8
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coneixements i habilitáis globals de l'expressió escrita en llengua catalana de cada
un dels seus alumnes,
Esperem, doncs, del professor una valoració global de l'expressió escrita dels seus
alumnes. A diferència, però, de la Prova d'Expressió Escrita on l'avaluació es
centrava únicament en el producte escrit, en aquest cas contemplem tambéjencara
que com ja veurem serà de forma secundària,, la valoració d'aspectes relacionats
amb d procés de composició i amb les actituds.
Pel que fa al producte escrit dels alumnes creiem que no hi ha interrogants possibles
en relació a la possibilitat que els professors proporcionin informació suficientment
fonamentada. En la dinàmica de la majoria dels professors de l'àrea de llengua és
habitual contemplar el treball específic sobre els coneixements i habilitats
directament relacionats amb el producte escrit, el text,
En relació ú procés de composició i a les actitud$Jaft\y\t& justificadament marginats
en la valoració feta a partir de la Prova d'Expressió Escrita118_ som conscients que,
malgrat apareguin especificats com a objectius en els documents oficials més
actuals, reben per part de la majoria de professors una atenció menys específica i
sistemàtica que la que es dedica al treball del text com a producte119. No obstant
això, liem cregut que el tipus de relació que el professor i l'alumne mantenen al llarg
del curs, permet al professor tenir certa informació de les estratègies que cada un
dels seus alumnes fa servir a l'hora d'escriure (procés de composició), així com de
la motivació i dels valors que mostren vers el fet d'escriure (actituds). Informació
que, de ben segur, no és obtinguda a partir de fornies d'avaluació formalment
establertes, sinó més aviat a través de l'observació i del contacte diari amb els
alumnes. Tot i tenir en compte quin és l'origen d'aquestes dades, hem cregut
interessant de recollir-les en la valoració del professor encara que fos de forma
resumida, especialment perquè més endavant, en la 2a fase de la recerca, sí que les
considerarem (especialment les referides al procés de composició) i, per tant, del
grup de nois i noies amb què es continuï l'estudi, creiem interessant tenir una visió
aproximativa prèvia en relació a aquests àmbits de l'expressió escrita.

1 8

! Vegeu el subapartat 3,2,2.1. Aproximació teòrica d'aquest Capítol HI
^ En la segona fase de la recerca entrarem directament en aquesta dimensió de l'expressió escrita:
les estratègies seguides en el procés de composició. Per tant, serà en aquell moment quan, per mitjà
de l'estudi de casos, aprofundirem en el coneixement i l'ús dels processos de composició que
utilitzen els nois i noies de Cicle Superior dTíGB quan elaboren els seus escrits.
1
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Definides les intencions del Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del
professor, cal especificar els diferents aspectes lingüístico-comwicatiw que els
professors hauran de considerar en la seva valoració.
Com ja hem vist i justificat, hem establert tres blocs d'anàlisi:
1. Conceptes i habilitats en relació al producte escrit
2. Habilitats en el procés de composició
3. Actituds
Pel que fa al primer apartat Conceptes i habilitats (producte escit), hem cregut
oportú partir del mateix marc de referència teòric que ha determinat l'elaboració del
Full de Valoració de h Prova d'Expressió Escrita120. Ens ha semblat coherent í
lògic utilitzar les ja conegudes propietats textuals com a punt de partida per a la
valoració del producte escrit. De fet, aquesta opció s'emmarca dins d'un
plantejament teòric (visió funcional i comunicativa de la llengua i aportacions de la
lingüística textual) que ja hem argumentat i acceptat per aquesta primera fase de to
nostra recerca i que, alhora, ha constituït la base de la definició dels subobjectius de
l'estudi.
Així doncs en aquest primer bloc d'anàlisi, hem considerat les cinc propietats
textuals consensuades a nivell teòric: adequació, coherència, cohesió, correcció
gramatical i variació (Murtra, 1994; Cassany, Luna i Sanz, 1993).
Englobats dins de cada una de les propietats textuals, hem determinat els aspectes
lingüístics i comunicatius que, en relació al producte escrit de cada noi i noia, cada
professor ha de valorar. Per a la formulació d'aquestes aspectes, hem partit,
naturalment, dels trets característics que defineixen conceptualment cada una de les
propietats. En concret, són els quinze següents:
Adequació
1. La presentació i disposició en el full dels textos és clara i correcta (marges, parts
diferenciades...)
2. Utilitza la modalitat estàndard de la llengua i el registre adequat (formal, familiar, col·loquial,
literari...) segons la situació comunicativa.
3. El propòsit i l'objectiu dels textos són clars
Coherència
4. Els textos contenen només tota la informació necessària (no repetitiva, no contradictòria...)
5. La informació està ben otdenada i estructurada (paràgrafs...)

Vegeu subapartat 3.2.2.1. Aproximació Teòrica, d'aquest Capítol in
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Cohesió
6. Utilitza els signes de puntuació i les majúscules adequadament
7. Utilitza adequadament els enllaços i els connectors textuals: conjuncions, adverbis, locucions...
8. Utilitóa la repetició o anàfora correctament: pronominalització, sinònims, el·lipsi...
Correcció gratmtícal
9. Domina la ortografia corresponent al seu curs
10. Domina la morfologia corresponent al seu curs
11. Domina la sintaxi corresponent al seu curs
12. Domina el lèxic corresponent al seu curs
Variació
13. Utilitza una sintaxi variada i precisa
14. Utilitza un lèxic ric i precís
15. Té fluïdesa i gràcia en l'estil

Pel que fa als aspectes específics a considerar en el segon apartat Habilitats (procés
de composició), hem cregut adequada la proposta que fa Murtra (1994) pel fet de
partir del mateix marc conceptual i de ser entenedora i esquemàtica. En parlar de
l'avaluació deí procés de composició de l'expressió escrita, aquesta autora planteja
dos àmbits a avaluar: les estratègies psicomotrius i les estratègies cognitives. Les
primems fan referència a habilitats de tipus mecànic (posició i moviments corporals,
moviment gràfic i d'altres aspectes psicomotors) Í les segones a les diferents
operacions intel·lectuals que intervenen en la composició. Les estratègies
psicomotrius s'han de treballar ja en els primers nivells de l'ensenyament primari i
és evident, doncs, que els nois i noies de cicle superior les han de tenir del tot
assumides; les estratègies cognitives, en exigir un cert grau de control i de
consciència, i en ser poc comú treballar-les de manera específica a les escoles, és
possible que els nois i noies del nostre estudi no les usin de forma habitual. De totes
maneres, ens ha semblat interessant de conèixer la valoració que el professor fa de
cada noi i noia en relació a ambdós tipus d'estratègies, ja que solament així podrem
tenir una primera aproximació a la globalitaí del procés de composició de cada noi i
noia, que de fet és el que únicament preteníem.
Seguúií, doncs, la proposta de Murtra (1994), les habilitats concretes que el
professor ha de valorar en aquest segon apartat són les següents:
Estratègies Psicomotrius
16. To bona posició i moviment corporal en escriure
17. Té bona cal·ligrafia
Estratègies Cognitives
18. Analitza la situació de comuicació abans d'escriure (imatge que vol transmetre, perfil del lector,
propòsit del text...)
19. Planifica el text (generació d'idees i formulació d'objectius)
20. Redacta correctament el text: marca paràgrafs o apartats i els redacta aïlladament, fia servir
tècniques de presentació per facilitar la lectura (títols, marcadors textuals, esquemes...)
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21. Revisa i valora l'escrit al llarg del procés de composició (prioritza la revistó del aspectes da
contingut als de forma)
22. Refò i reformula el text

I ja en relació al tercer apartat Actituds, hem especificat de forma molt esquemàtica
quatre aspectes que creiem que reflecteixen a grans trets quina és la predisposició i
la motivació que cada noi i noia té en relació al fet d'escriure. No pretenem, com es
pot veure, realitzar una avaluació en profunditat de la dimensió actitudinal, si
aquesta fos la nostra intenció el procediment avaluatiu hauria de ser evidentment
molt més complex, rigurosament planificat i fruit d'un llarg període de seguiment.
Simplement, volem conèixer quina és la percepció i la valoració del professor pel
que fa al tipus d'actitud que cada noi i noia mostra en relació a l'escriptura.
Els quatre aspectes són aquests:
23. Li agrada escriure
24. S'ho passa bé escrivint
25. Se sent motivat a escriure
26. Se sent escriptor o redactor

Una vegada definits els 26 aspectes de l'expressió escrita que, de cada noi i noia, ha
de valorar cada professor, hem concretat el procediment que utilitzarem per
sistematitzar aquesta avaluació. Hem decidit, per facilitar la tasca al professor i
evitar-li una despesa exagerada de temps, demanar que, per a cada un dels aspectes
a valorar, el professor simplement hagi de optar per una de les tres possibles
categories de resposta que se li proposen: sí, no o a mitges. Som conscients del
sacrifici qualitatiu d'informació que comporta una resposta tancada d'aquestes
característiques, però el fet que més d'un professor tingués 4 grups de nois i noies a
valorar ens ha semblat de suficient pes com per no demanar un tipus de valoració
més oberta i qualitativament més rica.
Elaborat el Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor, el
presentem i expliquem a cada un dels professors durant la primera entrevista que
mantenim amb ells. Els comentem directament els diferents apartats de què consta
l'esmentat Full de Valoració i, juntament amb un exemplar de full per cada un dels
seus alumnes, els facilitem també un llista d'aclariments i 0foervací'0/M121(d'aquells
conceptes o idees que creiem poden ser de dicícil comprensió o que poden oferir
certs dubtes) perquè en disposin durant tot el procés de valoració. A finals de juny,
recollim els fulls de valoració de l'expressió escrita dels 388 nois i noies del nostre
121 Vegeu-lo en l'Annex 9.
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estudi i, de vegades, en relació a algun noi i noia, el professor ens fa saber de certes
peculiaritats o qüestions a ressaltar pel que fa als aspectes de l'expressió escrita
valorats,
Per a la sistematització de les respostes donades pels professors en el Full de
Valoració de l'Expressió Escrita de cada noi i noia, i donat que ens interessa poder
contrastar aquesta avaluació del professor amb els resultats obtinguts en la
realització de la Prova d'Expressió Escrita, hem cregut necessari tenir_ tal com hem
obtingut per a la Prova Ja valoració en forma de valor numèric.
Per això, reconvertim les tres categories possibles de resposta, a l'hora de valorar
cada un dels aspectes del Full de Valoració del Professor, en tres puntuacions
numèriques. Així, al si ü atroguem una puntuació de 2, al no una puntuació de O, i
al a mitges una puntuació d '1.
Un cop a les nostres mans tots els exemplars del Full de Valoració, recollim per
separat les puntuacions de cada un dels blocs (Conceptes i habilitats del producte
escrit, Habilitats del procés de composició i Actituds), així com també n'obtenim
una puntuació total.
Per aquesta puntuació total, però, decidim ponderar els resultats i assignar als
diferents aspectes valorats en el primer apartat (Conceptes i habilitats del producte
escrit) un valor doble en relació als aspectes englobats en el segon i tercer apartats
(Habilitats del procés de composició i Actituds). La raó d'aquesta ponderació és
senzilla: l'instrument bàsic de recollida d'informació d'aquesta primera fase de la
recerca, la Prova d'Expressió Escrita, solament pretén obtenir informació relació al
producte escrit, el procés de composició i les actituds són justificadament no
tingudes en compte. Per tant, malgrat ens ha semblat d'interès comptar amb la
percepció i valoració del professor en relació a les estratègies de composició i a les
actituds, per ser coherents amb la globaliíaí d'aquesta primera fase, hem cregut just
valorar doblement els aspectes relacionats amb els conceptes i habilitats del producte
escrit (primer bloc d'anàlisi del Full de Valoració),
Reconvertides les categories (sí , no \ a mitges) amb els valors numèrics
corresponents i multiplicades per dos cadascuna de les puntuacions del primer
apartat, obtenim per cada noi i noia una puntuació total que es pot moure entre O
punts Í 82 com a màxim.
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A més a més, ja ho acabem de comentar, també enregistrem les puntuacions pardals
referides a cadascun dels tres apartats: en el primer apartat Conceptes i habilitatsproducte escrit, la puntuació pot oscil.lar entre O i 30 punts sí no apliquem la
ponderació122 i entre O i 60 punts quan volem obtenir la puntuació total i en fem la
ponderació, en el segon apartat Habilitats en el procés de composició entre O i 14
punts, i en el tercer apartat Actituds entre O i 8 punts.
L'enregistrament de les esmentades puntuacions parcials (les dels tres blocs per
separat), així com de la puntuació total, el realitzem també en el mateix arxiu de
dades del programa informàtic SPSS que hem utilitzat per a les dades extretes de la
Prova d'Expressió Escrita. D'aquesta manera anem acumulant la informació en un
ampli fitxer de dades que ha de ser la base de la posterior anàlisi estadística.

3.2,3.2. Instrument auxiliar: El test de matrius progressives de Raven
iJàflnaütat d'emprar un test d'inteüigència en aquesta primera fase de la recerca té
vina, dimensió diferent que la que té l'instrument complementari emprat en aquesta
primera fase de la recerca (el Full de Valoració Expressió Escrita per part del
Professor), En aquest cas, no pretenem obtenir dades per completar les dades
recollides de la Prova d'Expressió Escrita i entrar un procés d'anàlisi i interpretació
de la informació, com sí que és la intenció l'esmentat instrument complementari.
En realitat, tal com hem presentat ja en la introducció d'aquest subapartat
3.2,L 'obtenció d'informació, el que busquem en aquest cas és:
1. D'una banda, obtenir una nova informació dels nois i noies del nostre estudi
Una informació en relació a la seva habilitat mental general que esdevingui un
element significatiu de constrast en relació a les dades obtingudes a través dels
altres instruments directament relacionats (el bàsic i el complementari) amb
l'objectiu general de la primera fase de la recerca.
2. I de l'altra, discriminar de l'estudi aquells nois i noies dels quals paguem tenir
algun indici que la seva capacitat intellectual es troba excessivament per sota o
122 Aquest primer supòsit (la puntuació del primer apartat sense ponderació) ens interessa també
com a dada informativa a enregistrar perquè la utilitzarem, de la mateixa manem que ho farem amb
la puntuació total del Full de Valoració del Professor, per constrastar-la amb les puntuacions de la
Prova d'Expressió Escrita.
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excessivament per sobre de la possible distribució normal que, de Ja nostra
població d'estudi, poguem obtenir a partir de l'aplicació d'un instrument que ens
permeti mesurar la capacitat intellectual general.
En el procés de selecció dels nois i noies de l'estudi de casos de la segona fase de
la recerca, ens interessa no considerar a aquells que mostren un nivell en
l'habilitat mental general excessivament baix o alt i que pugui ser distorsionador
a l'hora d'analitzar i interpretar la informació obtinguda.
Per aconseguir, doncs, una mesura de l'habilitat mental general, encara que en
relació al plantejament general de la recerca ens haguem de situar de manera
excepcional dins d'un enfocament psicomètric, probablement el que més
còmodament ens ho permeti sigui la utilització d'un test d'inteUigència,
De tests d'intel.lígència estandarizáis n'hi ha molts i de diferents: de més
complexos i de més senzills, adreçats a uns subjectes o a uns altres, amb uns
objectius i característiques o amb uns altres, etc. Per a la nostra recerca és evident
que, entre d'altres requisits, el que ens interessa per sobre de tot és un test que
mesuri la capacitat mental general i no determinades aptituds específiques
(matemàtiques, música, llenguatge, destresa manual,etc.), que pugui ser aplicat a
nois i noies d'entre 11 i 15 anys, i a més a més que sigui un test que permeti una
administració col·lectiva per així poder-nos evitar una despesa de temps excessiva.
De tests que compleixin aquestes característiques en podem trobar una llarga llista:
California Short Test of Mental Maturity -CTMM-S- (E.T. Sullivan i altres),
Cooperative Inter-American íesis of General Ability (GTA ed,), Kulmann-Anderson
Intelligence Test, The Lorge-Thorndike Intelligence Tests (HM ed.), Raven
Progessive Matrices (general scale 12/65), Primary Mental Abilities (Thurstone,
L·L. iThurstonetT.G.)-PMA, i molts d'altres.
Per a la nostra recerca, si hem escollit el Test de Matrius Progressives de Raven
(escala general 12/65 anys) és bàsicament per dues raons:
1. Aquesta prova és un reconegut test de tipus factorial que pretén mesurar__des de
12 anys en endavant_I'anomenat factor g (factor general ). És a dir, que
subministra informació directa de la magnitud individual de certes funcions
cognoscitives (raonament i observació) i una certa avaluació de gairebé totes
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elles: la mesum de la capacitat intellectual general, denominador comú de la
totalitat de les operacions de la intel·ligència (Raven, 1973a).
2. És un test que pot ser passat col·lectivament, \ la seva administració és senzilla,
breu Í no exigeix ni massa preparació ni experiència prèvia a la persona
encarregada d'aplícar-lo (Raven, 1973a),
En la taula 27 podem veure, de forma resumida, quin és V objectiu, l'origen i les
característiques del test de Raven (escala general, 12/65).
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Taula 27: Test de Matrius Progressives de Raven. Escala gemralpera subjectes de
12 a 65 anys (Raven, 1973 a: 13-14).
TEST BE MATRIUS PROGRESSIVES DE RAVEN
Escala Generalíper a subjectes de 12 a 65 anys)
OBJECTIU
Megurar la capacitat d'activitat intel·lectual (habilitat mental general): observació, comparació, pensament
racional
DATA D'OMÍGEN
La primera impressió de l'Escala General és de 1936
Forma definitiva i tipificació: 1938
Escala per a nens i adults deficients: 1947
Revisió de l'Escala General: 1956
CARACTERÍSTIQUES
Pel seu material: Un test de llacunes geomètriques abstractes
El Raven és un test no-verbal tant pel tipus de material com per la resposta que demana a l'examinand.
Per l'índole dels sens problemes: Un test de matrius. Cada figura geomètrica implica un patró de
pensament, una matriu
Fer la tosca interna que ha de realitzar l'exainanand: Un test perceptual, d'observaoió,
comparació i raonament analògic
Per la tasca exlerna que ha de realitzar l'examsnand; Un test de complement
Per la forma d'obtenir la resposta: Un test de selecció múltiple
Per la seva admiuisíració: Un test autoadministrable, i per tant pot administrar-se, indistintament,
de forma col·lectiva o individual. L'administració és senzilla, breu i inequívoca i no requereix ni preparació
especial ni experiències prèvies.
Pels seus usos: Un test de classificació i clínic
Pels seus fonaments: Un test factorial. El teat de Raven busca mesurar el factor g (factor general).
Subministra informació directa de la magnitud individual de certes funcions oognosctives (raonament, i
observació) i una certa avaluació de gairebé totes elles: la mesura de la capacitat intel·lectual general,
denominador comú de la totalitat de les operacions de la intel·ligència. Aquest fet ha donat lloc a l'errònia
identificació del test de les Matrius amb una prova d'intel·ligència general, i a l'aclariment do Raven,
orientat a aclarir l'equívoc. Donut que g ho és gairebé tot en algunes habilitats i alguna cosa en cada una de
la totalitat d'elles, establir la magnitud g en un subjecte determinat, tal com es fa en el Raven, significa
establir la seva capacitat general: gairebé tot respecte algunes habilitats i alguna cosa de quasi totes elles.
El factor g, però, només medeix un factor comú a totes les operacions i no l'operació sencera; o sigui, que la
determinació de f no irnpliea una mesura completa de cap operació inteLlectiia! particular, ja que que si el
que es vol aconseguir és una detenninació d'una operació intel.lectual donada, concreta, en cada cas caldrà
medir el factor e. En resum, per al coneixement complet de les habilitats d'un subjecte, ha de completar-se
la búsqueda de g amb la mesure d'á per mitjà dels tests factorials corresponents.
QUADERN DE MATRIUS
5 sèries (A,B,C,D(E ) amb 12 làmines cada una, en total 60 làmines seriades amb ordre de complexitat
creixent, d'aquí el seu nom de Matrius Progressives. Les làmines de les sèries A i B porten en el seu sector
inferior 6 figures de complement, les sèries C, D i E en porten 8.

Tal com hem introduït en el subapartat 3.2. L'obtenció de la informació, V aplicació
del test de Raven l'hem de situar, temporalment parlant, durant el mes de juny de
1995.
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Podem parlar, però, d'un període de preparació previ a l'aplicació pròpiament dita
del test. En aquest sentit, hem de parlar dels mateixos dos primers moments que
hem establert per a l'aplicació de la Prova d'Expressió Escrita123:
1. Contacte amb els directors de les tees escoles per a presentar-los la recerca i les
necessitats de la primera fase de la recerca, i
2. Prímem entrevista amb els set professors implicats
A més a més, però, per aquesta tasca en concret hem de destacar la col·laboració de
la psicòloga de l'EAP (equip d'assessorament i orientació psicopedagògic) de dos
de les escoles de l'estudi (la 2 i la 3). Després de mantenir una conversa conjunta,
on ella comenta peculiaritats i característiques generals dels 10 grups de la recerca
que pertanyen a les dues escoles on ella treballa, ens ofereix els resultats de
l'aplicació d'aquest test en 6 d'aquests 10 grups (7è, 8èA i 8èB de l'escola 2 i 7èA,
7èB i 8èA de l'escola 3). Ella mateixa els acaba de passar no fa més de dos mesos i
considerem que les puntuacions resultants continuen essent perfectament vàlides.
És per això, doncs, que Y aplicació del test l'haurem de realitzar en els sis grups de
l'escola 1 (6èA, 6èB, 7èA, 7èB, 8èA, 8èB), en un de l'escola 2 (el 6è), i en tres de
l'escola 3 (6èA, 6èB i 8èB), en total a deu dels setze grups implicats en la recerca.
En la taula 28 ho podem veure en forma d'esquema.
Centrant-nos ara en el moment concret de l'aplicació del test, volem fer una primera
observació:
La mateixa naturalesa del test permet, d'una banda, que la seva administració es
faci de forma col·lectiva sempre i quan es disposi del material necessari per a tots
subjectes així com de certa disponibilitat d'espai, i de l'altra, preveu que els
subjectes necessitin de mitjana uns 45 minuts per completar les respostes. En el
nostre cas, doncs, com que disposem del material suficient i les aules de les escoles
són prou àmplies per possibilitar que cada noi o noia treballi individualment, per a
V aplicació del test reservem_posant»nos d'acord amb el professor implicat_una
hora porcada un dels deu grups.

123

Vegeu subapartat 3.2.2.4. El procés d'aplicació de la Prova d'Expressió Escrita.
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Taula 28: Aplicació dels test de Raven (escoles i cursos)

VEAP

7è A

X

7è B
8è A
8è B

x
X

7è

8è A
8è B

x

6è A

x

6è B
7è A
7è B
8è A

x

8è B

L'aplicació del test a cada un dels 10 grups_que va transcórrer sense cap incident
remarcable_va realitzar-se seguint de manera estricta les normes de procediment
indicades en el manual del test (Raven, 1973a: 50): material necessari per a cada noi
o noia (el quadernet de les matrius, el protocol o full d'enregistrament de les
respostes124, i el llapis), explicació i exemple inicial, consells i recomanacions, etc.
Acabada l'aplicació del test a tots els grups, iniciem tot seguit el procés de correcto.
Per aquesta tasca, utilitzem una clau matriu de correcció 125 que superposant-la al
protocol permet determinar fàcilment quines són les respostes encertades i quines
les equivocades, i per tant l'obtenció ràpida de la puntuació total obtinguda per a
12/

* Pel que fa al protocol o full de respostes volem assenyalar que hem considerat oportú reproduir
el model que proposa el manual ja que el seu disseny permet una correcció exacta i ràpida en
superposar-li la clau matriu de correcció. Solament l'hem traduït a la llengua catalana i hem
prescindit de la classificació dels percentils en rangs intel·lectuals (aquest fet queda justificat en la
pàgina 216). El protocol utilitzat es pot veure en l'Annex 10.
*•" Aquesta clau matriu de correcció la trobem en el manual del test (Raven: 1973a)
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cada noi i noia. Aquesta puntuació total no és res més que el nombre total de
problemes ben resolts en les cinc sèries (A,B,C,D,E).
Per a saber si la realització del test per part de cada noi o noia es pot considerar vàlid
i consistent, el mateix manual (Raven, 1973a) ens proposa un procediment: recollir
les puntuacions parcials de cada una de les cinc sèries i contrastar-les i establir la
diferència numèrica respecte la puntuació que normalment cal esperar en cada sèrie
donada la mateixa puntuació total126. Aquestes diferències reben el nom de
discrepancies, i aquest en pot ser un exemple: Discrepàncies: O, -1, +2, -2, +1. Si
en una sèrie la puntuació d'un noi o noia es desvia més de 2, la puntuació total del
test no pot acceptar-se com a estimació vàlida de la seva capacitat mental general.
Quan, en la nostra recerca, ens hem trobat amb algun d'aquests casos (solament 6
nois) hem repetit l'aplicació del test, aquesta segona vegada aplicant-lo
individualement En els 6 casos, en cap d'aquestes segones aplicacions hem trobat
discrepàncies superiors a 2.
La millor manera per interpretar la significació de \& puntuació total obtinguda per
cada noi o noia és considerar aquesta puntuació en relació amb la freqüència amb
què es donen puntuacions semblants en nois o noies de la seva mateixa edat. Per
això, cal doncs consultar les Taules de Normes Percentilars en les quals hi figuren
les puntuacions típiques o "norma" per cada una de les edats així com el seu
percentil corresponent.
Hem de dir que en manual (Raven, 1973a) es poden trobar diferents taules de
normes percentílars obtingudes a partir de mostres grans i en diferents contextos:
Taula per a nens, forma d'aplicació individual, mostra de 735 nens de ColchesterAnglaterra; Taula per a nens, fornia autoadministrada i col·lectiva, mostra de 1407
nens; Taula per adults, forma autoadmistrada i col·lectiva, mostra de 3665 soldats i
2192 civils, etc.
En el nostre cas, però, no n'hem emprat cap d'aquestes ni tampoc cap d'altra, La
raó ja l'he anticipada en la introducció, feta en el subapartat 3.2.1. d'aquest mateix
Capítol III, i està íntimamemt relacionada amb les dues finalitats que l'ús del test de
Raven té en la nostra recerca.

12<

> En el mateix manual (Raven: 1973a) apareixen unes taules en les quals, per a cada una de les
puntuacions totals possibles, s'identifiquem les puntuacions parcials que de cada sèrie són
teòricament esperades.
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Ni en una ni en l'altra finalitat no ens interessa assignar a cada noi noia del nostre
estudi una capacitat intel·lectual determinada per a poder establir ni nivells ni
categories entre ells, ni tampoc ente ells i d'altes poblacions.
Com ja hem vist, la nostra primera intenció és utilitzar el test de Raven com una
dimensió informativa més, com un possible element de contrast a l'hora d'analitzar Í
interpretar les diversitat de dades obtingudes en aquesta primera fase de la recerca.
Per tant, és evident que per tal objectiu no ens fan felta els percentils de cada noi i
noia, les seves puntuacions directes del test són les que veritablement ens seran útils
per establir l'existència o no de relació ente el test de Raven i els resultats obtinguts
pels nois i noies en els altes instruments utilitzats (la Prova d'Expressió Escrita, el
Full de Valoració del Professor ) i en les dades complementàries recollides (les
qualificacions acadèmiquesde l'ares de llengua)127.
I pel que fa la segona finalitat del test, l'eliminació de les puntuacions externes com
a pas previ per al procés de selecció dels nois í noies que han dç formar part de
l'Estudi de Casos de la segona fase de la recerca, és evident que tampoc no ens és
necessari conèixer concretament els percentils de cada noi i noia. Les puntuacions
externes buscades les podem identificar fàcilment a través de les puntuacions
directes.
A més a més, tampoc no ha estat possible disposar d'una Taula de Normes
Percentilars actual i contextualitzada alhora, fet que? juntament amb als arguments
que acabem d'exposar, ha contribuït evidentment a abandonar la possibilíat de
transformar les puntuacions directes obtingudes pels nois i noies en percentils.

Finalment, el llistat de les puntuacions totals o directes (aquelles obtingudes
directament de la correcció de cada protocol de cada noi o noia), l'hem introduït en
l'arxiu de dades del paquet informàtic SPSS que estem utilitzant al llarg d'aquesta
primera fase de la recerca per anar enregistrant conjuntament les diverses dades
informatives que anem recollint.

Í 27 Cal que tinguem en compte que dels diferents intniments n'obtenim els resultats per mitjà de
valors numèrics mesurats a partir d'una escala d'interval. Per tant per a poder comparar-les o
correlacionar Ics amb el test da Raven, aquest també ha d'estar mesurat de la mateixa manera, les
puntuacions directes sí que ho són, en canvi els percentils són valors numèrics que el que indiquen
és una posició, un ordre.
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Hem d'advertir que el manual de Raven (Raven, 1973a) planteja la possibilitat
d'interpretar les dades anant més enllà dels percentils i convertint aquests en el que
s'anomena rangs intellectuals128. D'aquesta manera es pretén qualificar amb un
índex ordinal la capacitat intellectual del subjecte. Nosaltres ja hem comentat que no
ens interessa en cap moment assignar a cada noi o noia del nostre estudi una
capactitat intellectual en concret, la nostra intenció és una altra. Per això, hem
prescindit d'aquesta classificació en rangs.

128 En concret, en el manual es proposen 5 Rangs:
Rang I o intel·lectualment superior, si la puntuació iguala o sobrepassa el percentil 95 per als
subjectes de la seva edat.
Rang II o deftnidament superior en capacitat al terme mig: si iguala o sobrepassa el percentil 75.
Rang IIIo intel.lecualment terme mig: si la seva puntuació es troba entre els percentils 25 i 75.
IH+: si el percentatge sobrepassa el percentil 50
Tff- : si és mes petit que la mitjana
Rang IV o definidament inferior en capacitat intel·lectual al terme mig: si la seva puntucaió és
igual o més petita que el percentil 25.
IV- : si és igual o més petita que el percentil 10
Rang V o deficient mental, si és igual o més petita que el percentil 5
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4.ANÀLISI ï DISCUSSIÓ BE LA INFORMACIÓ OBTINGUDA

4.1.

Introducció

Abans de res, hem de recordar que la nostra opció metodològica per aquesta primera
fase de la recerca ha estat definida en l'àmbit de la no-experimentalitat, i que el
mètode escollit ha estat el descriptiu129,
Amb les dades recollides, doncs, el primer que ens cal fer per poder emprendre
l'anàlisi i la discussió de la informació obtinguda és "posar ordre al caos"
(Welkoíwitz, 1981: 36), Amb aquesta intenció, ens servim d'aquelles tècniques
estadístiques que ens permeten resumir i fer comprensibles amplis conjunts de
dades.
Aquest és precisament el propòsit del primer apartat, el 4.2. Primera anàlisi
descriptiva: ens interessa establir l'ordre necessari per a poder descriure
apropiadament la quantitat de dades que hem obtingut a partir de dos instruments
d'obíenció d'informació emprats (la Prova d'Expressió Escrita, el Full de Valoració
del Professor), així com de les dades complementàries (qualificacions acadèmiques
de l'àrea de llengua). Per això, utilitzem les anomenades distribucions de
freqüències, i en algun cas, la seva representació gràfica, procediments estadístics
senzills que ens possibiliten la descripció de totes (o pràcticament totes) les dades.
Aquestes distribucions de freqüències, que pretenen descriure els resultats
obtinguts, no solament les realitzem en relació al conjunt dels 388 nois i noies, sinó
que també les presentem enfundó dels diferents grups que es formen a partir de les
que hem anomenat dades referides als nois i noies de l'estudi: V escola, el curs, el
sexe, la Ikngua familiar i Vedat.
Ens sembla apropiat introduir aquí una consideració important:
En aquest apartat de l'anàlisi i discussió de la informació, a aquestes dades referides
als nois i noies, els anomenen variables. Ho fem així perquè la seva pròpia
naturalesa, allò que les defineix130, i el concepte de variable131 coincideix plenament.
Però també, per evitar que una denominació tan llarga (dades referides als nois i
noies de l'estudi) compliqui la comprensió del text d'aquest apartat, ja
129 Vegeu apartat 3. Metodologia i 3.1 Mètode i Disseny d'Investigació, d'aquest Capítol III.
130
Hem definit les dades referides als nois i noies de l'estudi com aquelles directament vinculades a
diferents característiques o qualitats dels nois i noies que participen en l'estudi.
131 «una variable es un atributo o una característica que puede tomar diferentes valores o expresarse
en categorías (...) Se entiende por variable las cualidades o aspectos en los que difieren los
fenómenos i individuos entre si." (Arnal i d'altres, 1992: 68)
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inherentement complex pel sol fet de tractar-se d'un ampli conjunt de dades el que
se sotmet a procés d'anàlisi descriptiva.
En l'apartat 4.3. Anàlisi correlational de les dades obtingudes, ens proposem
conèixer, en el conjunt del 388 nois i noies, si en les dades obtingudes_a partir de
l'instrument bàsic (la Prova d'Expressió Escrita), l'instrument complementari (el
Full de Valoració de l'Expressió Esrita per part del Professor) i les dades
complementàries (qualificacions àrea de llengua)^ es pot parlar de relació
estadística, i si és que sí, de quin tipus i amb quina intensitat. Per aquest motiu
usem l'anomenat Coeficient de Correlació de Pearson.
Com ja hem dit repetides vegades, en el nostre estudi, la Prova d'Expressió Escrita
és considerat l'instrument bàsic, ja que la informació que ens ofereix és la que es
vincula més directament i intensament amb els objectius d'aquesta primera fase de
l'estudi. Per aquest motiu, reservem l'apartat 4.4. Segona anàlisi descriptiva i
anàlisi diferencial de la Prova d'Expressió Escrita, per completar i aprofundir la
descripció dels resultats que la seva aplicació ens ha proporcionat, així com en la
comprovació de la significació estadística de les posssibles diferències que, en les
diverses mitjanes resultants de la Prova (de la puntuació total, de les puntuacions
parcials de les 4 preguntes i de les puntuacions específiques les propietats textuals
de la 3a pregunta), poden presentar-se en funció de les variables: escola, curs,
sexe, la llengua familiar i edat.
Amb aquesta finalitat, utilitzem, per a l'anàlisi descriptiva, tècniques estadístiques
descriptives: mesures de tendència central (especialment, la mitjana) i mesures de
dispersió (especialment, la desviació típica). I per a l'anàlisi diferencial, una tècnica
estadística més avançada com és l'anàlisi de variança simple, un procediment per a
comprovar si les diferències entre 3 o més mitjanes és estadísticament significativa.

Per a l'aplicació de les diverses tècniques estadístiques emprades en l'anàlisi dels
resultats, hem utilitzat un dels sistemes informàtics més habitualment usats: / 'SPSS
(Statistical Package Social Sciencies). Es tracta d'un sistema especialment poderós i
específicament pensat per a l'anàlisi estadística de dades. Se'n pot disposar per mitjà
d'una àmplia varietat d'ordinadors i de sistemes operatius, en el nostre cas, ho hem
fet des d'un entorn PC. La versió utilitzada és la quarta (release 4).
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4,2. Primera anàlisi descriptiva: una radiografia
resultats obtinguis

general dels

4.2.1. La població d'estudi
Amb la intenció de fer una primera aproximació descriptiva dels 388 nois i noies de
de l'estudi, presentem tot seguit quina és la seva distribució general en funció de les
variables: sexe, escola, curs, curs-escola, grup-classe, edat, llengua familiar i
professor.
Pel que fa al sexe, i tal com podem observar en la taula 29, veiem una població
essencialment equilibrada pel que fa al nombre de nois i noies. Les noies presenten
un percentatge lleugerament superior al dels nois (un 4,2%), però no creiem oportú
considerar aquesta diferència com a significativa. De fet, aquesta proporció,
d'equilibri esbiaixat en quantitat vers el sexe femení, segueix la tònica general de la
població del nostre país i de la majoria dels països del món.
Taula 29: Distribució població d'estudi enfundó de la variable sexe
SEXE

Nombre de casos

Percentatge

Noia

202

Noi

186

_-_^___J>M<L_____
___ÍL2%

Total

388

100%

Quant a la distribució en funció de les tres escoles (la 1, la 2 i la 3), que ja hem
presentat com a participants de l'estudi, els nois i noies es reparteixen tal com ens
mostra la taula 30.
Taula 30: Distribució població d'estudi enfundó de la variable escola
ESCOLA

Nombre de casos

P£rjçentatge_____

Escola 1

108

__ZMJ1_______

Escola 2

105

________JZiiA_______

Escola 3

175

______JíyjL___

Total

388

100%
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En aquesta taula observem com les escoles 1 i 2 participen de la població total de
l'estudi amb un percentatge pràcticament igual. En canvi, l'escola 3 sobresurt
especialment pel que fa a la quantitat de nois i noies que aporta a la població
d'estudi, aproximadament inclou un 18 % de més_ és a dir uns 70 nois i
noiesjrespecte les altres dues escoles (la 1 i la 2 ). Cal tenir-ho en compte en les
anàlisis posteriors.
Pel que fa als tres cursos seleccionats per a l'estudi (sisè, setè i vuitè), els 388 nois
i noies es distribueixen de manera força equilibrada, llevat però del vuitè, on la
proporció de nois i noies és moderadament superior a la dels altres dos cursos. Així
ho veiem en la taula 31.
Taula 31: Distribució població d'estudi enfundó de la variable curs
CURS

Nombre de casos

Sisè
Setè
Vuitè

112

Total

388

Percentatge
_1__i_ 28,9 %

125

_____¿2¿_%_______

151

___J^JL__-,
100%

Combinant les tres escoles (la 1, la 2 i la 3) amb els tres cursos (sisè, setè i vuitè)
obtenim una nova variable que anomenem curs-escola. Es tracta de la distribució del
conjunt de nois i noies agrupats en els grups-classe de cada curs, pertanyent el curs
a cadascuna de les escoles. Veiem-ne la distribució en la taula 32.
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Taula 32: Distribució població d'estudi enfundo del la variable curs-escola
CUKSESCOLA

Nombre de casos

_____^£££££Í£Í££»,_____

6è A i 6è B de l'escola 1

33

_^¿A_____,

7è A i 7è B de l'escola 1

36

_™_^_^Jjl^_™___

8è A i 8è B de l'escola 1

39

10^1 %

6è de l'escola 2

25

6,4%

7è de l'escola 2

31

________JiL%™______.

8è A i 8è B de l'escola 2

49

______J2aJL_____,

6è A i 6è B de l'escola 3

54

______B19%

7è A i 7è B de l'escola 3

58

____Jáí2jL_____,

8è A i 8è B de l'escola 3

63

16¿%

Total

388

700%

El primer que crida l'atenció en aquesta taula és que, a diferència de les escoles 1 i
3, l'escola 2 té solament un grap-classe de 6è i un de 8è. De totes maneres, malgrat
aquest fet, el nombre de nois i noies d'aquests cursos_de l'escola 2 i amb grupclasse únic_no difereix de forma significativa en relació a l'escola 1. Escola, la 1,
que sí que té dos grups-classe en els cursos de 6è i de 7è, però que, no obstant,
només engloba un nombre d'alumnes lleugerament superior a l'escola 2.
L'escola 3 és l'escola que es distingeix per tenir els diferents cursos-escola amb un
nombre d'alumnes notablemnet superior al de les altres dues escoles (la 1 i la 2). És
fàcil pensar que aquesta és una escola amb els grups-classe aproximadament de 30
alumnes. Ho veurem, però amb més exactitud en la taula següent.

Arribant a un nivell més específic, els nois i noies de l'estudi pel que fa al grupclasse al qual pertanyen, es divideixen tal com podem veure en la taula 33.
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Taula 33: Distribució població d'estudi enfundó de la variable grup-classe
GRUP-CLASSE

Nombre de casos

Percentatge

6è A de Vescola 1

16

4,1 %

6è B de Vescola 1

17

4,4%

7è A de Vescola 1

22

5,7%

7è B de Vescola 1

14

3,6%

8è A de Vescola 1

18

4,6 %

8è B de Vescola I

21

7è de Vescola 2

31

8è A de Vescola 2

26

______JiaJL_™___
^__™_™_óil%_____.
,_«_»«^_MA_^^-__
6
f7 %

8è B de Vescola 2

23

5,9%

6è A de Vescola 3

27

7,0%

6è B de Vescola 3

27

7,0%

7è A de Vescola 3

28

7,2 %

7è B de Vescola 3

30

LI*

8è A de Vescola 3

30

7,7%

8è B de Vescola 3

33

8,5 %

Total

355

100%

6è de Vescola 2

,___

25

Si ens fixem, doncs, en aquesta taula de la distribució dels nois i noies en relació al
gmp-classe al qual pertanyen, es reafirmen diversos aspectes que ja insinuàvem en
el comentari de la taula anterior:
• L'escola 1 es caracteritza per tenir uns grups-classe amb un nombre d'alumnes
sensiblement inferior a l'escola 2 i notablement inferior a l'escola 3. Quatre dels
sis grups d'aquesta escola no arriben als 20 alumnes.
Preguntant als responsables i als mestres d'aquesta escola 1, ens manifesten que
ells creuen que aquest fet ve determinat per la pròpia idiosincràcia de la zona de
la ciutat que la nodreix d'alumnes. En realitat, es tracta d'una escola creada fa
més o menys 15 anys_és a dir fa relativament poc_ i està situada en una zona de
la ciutat que no podem dir que compleixi les que serien les característiques
pròpies que defineixen un barri. De fet, el lloc on es troba ubicada l'escola és un
encreuament entre barris, un d'ells de llarga tradició i l'altre de nova i contínua
creació. Alguns pares, doncs, prefereixen, sempre que sigui possible, que els
seus fills vagin a les escoles més directament vinculades a un o altre barri.
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« L'escola 3, en canvi, en tots els sis grups-classe, es mou al voltant dels 30
alumnes. És una escola d'un barri també relativament modern, però ben situada
al bell mig d'un conjunt d'habitatges amb un elevadíssim nombre de noves
unitats familiars,
9

L'escola 2 és un centre situat al centre de l'eixample de la ciutat. En aquests
darrers anys s'ha vist afectada per una baixa de la natalitat, fet avui característic
dels països desenvolupats del món occidental i, per aquest motiu, durant el curs
94-95 està ja finalitzant procés de reconversió d'una escola de doble línia (dos
grups-classe per curs) a una de línia única: el vuitè encara té dos grups i el 6è i el
7è ja només en tenen un.

Una altra dada interessant és conèixer com es distribuiexen els nois i noies pel que
fa a la seva edat, firis ara sabem com es reparteixen per cursos, però ens falta saber
amb precisió la proporció en què es dona el marge d'edat que, d'entrada, suposem
com a possible (11-15 anys). Veiem-ho en la taula 34.
Taula 34: Distribució població d'estudi enfundó de la variable edat
EDAT

Percentaíge___

Nombre de casos

// anys
12 anys

48

12,4 %

130

™_______JMA_____

jf¿_221£____»___.

135

_____-__JMA________

Jl£jï«ljL___ „___,

66

J£_£2X£______.

9

2,3%

388

100%

Total

_™JIi2i-____.

A cop d'ull, en aquesta taula és clar que queda reflectit que el gruix més important
de la població està format pel nois i noies que tenen 12 i 13 anys. Entre ambdues
edats, la proporció de nois i noies s'eleva a un 78, 3 %. La raó la podem intuir,
tenint en compte els cursos als quals pertanyen. Per això, si observem la taula
següent ho podrem conèixer amb més precisió,
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Interrelacionant les variables curs i edat, mostrem també una informació rellevant:
com es distribueixen els nois i noies en cadascun dels cursos pel que fa a l'edat.
Fixem-nos en la taula 35,
Taula 35: Distribució de la població d'estudi per cursos i enfundó de l'edat
CURS

EDAT
U______J|ISÈ

VUITÈ

SETÈ

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

50,9%

73

58,4%

.^jyJL»

49

79

__52¿%__

64

_JMJL_

Nombre
de casos

Percent.

11 anys

48

42,9 %

12 anys

57

Jiïjinjs__

7

·i...n.iiitoSS5B·iiil·i.i·i· «.llu i. .

JJ— —g—

i

J4_anjs

2

™J!2¿JL_
___!A%__

15 anys

1

_-jyUL_

8

_5j3JL™,

125 ,

100 %

151

__JWL%___

Total

112

100%

A partir de l'observació d'aquesta taula, allò que ens semblava intuir en la taula
anterior, ens apareix especificat amb concreció i precisió:
• D'alumnes d'11 anys solament en trobem a sisè curs, i són aquells nois i noies
que fan els 12 anys més enllà del mes d'abril o de maig132.
• De 12 anys, en canvi, en trobem a dos cursos: a 6è i a 7è. Fet que fa que el
percentatge de nois d'aquesta edat, sobre la població d'estudi, tingui un pes
considerable: un 33,5 %.
a
Els nois i noies amb 13 anys es concentren bàsicament entre els cursos de 7è i
8è. Un nombre petit d'alumnes amb aquesta edat_ 7 concretament, es troben
situats a 6è, quantitat que és lògica si tenim en compte que, en circumstàncies no
especials, a un noi o noia de 13 anys ja li correspon fer 7è.
En conjunt, el percentatge de nois i noies de 13 anys, sobre la totalitat de la
població d'estudi, és molt semblant als de 12 anys, però encara lleugerament més
elevat, concretament és el que té més pes sobre el conjunt: un 34,8 %.

132

Recordem que aquesta primera part de la recerca (l'estudi descriptiu) va desenvolupar-se des de
finals del primer trimestre i, especialment, al llarg de tot el segon trimestre de 1995 (abril i maig).
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• Eís nois i noies de 14 anys ja representen una proporció més baixa sobre el total,
un 17 %. Bàsicament son alumnes de 8è curs, llevat de 2 que continuen cursant
7è.
• I finalment, l'edat a la qual li correspon un percentatge més petit (2,3 %), i amb
diferència en relació al distribució per edats dels 388 nois i noies de l'estudi, és la
de 15 anys. Són solament 9 alumnes: 1 a 7è i 8 a 8è.
No creiem que es necessitin gaire explicacions per interpitetar aquesta quantitat
tan reduïda: habitualment, si no hi ha cap fet especial que ho determini, l'edat en
què els nois i noies acaben 8è curs és 14 anys.
Una altra variable de la qual hem recollit informació, i que creiem especialment
interessant a l'hora d'analitzar els resultats obtinguts diretament relacionats amb els
objectius, és la llengua familiar133 dels nois i noies. En un país com el nostre, on la
llengua d'aprenentatge oficial a les escoles és la català i on al carrer el percentatge de
castellanoparlants és notablememt significatiu134, conèixer si la llengua d'ús familiar
de cada noi o noia és el català o bé és el castellà, pensem que pot contribuir
positivament a l'anàlisi i la discussió de deteminades dades que hem obtingut i que
pretenem analitzar amb rigiirositat.

Així doncs, la distribució pel que fa a la llengua familiar, ens la mosto la taula 36.
Taula 36: Distribució població d'estudi enfundó de la variable llengua familiar
LLENGUA

Nombre de casos

Percentatge

Llengua catalana

273

_________2MA_____™_

¿l£n^ua_castellana_f____

115

29,6 %

388

700%

FAMILIAS

Total

133

En la introducció de l'apartat 3.2, l'obtenció de la informació , d'aquest capítol UI, ja hem
precisat que entenem per llengua familiar del noi o noia aquella d'ús més freqüent en el seu entoni
més immediat i no-escolar, és a dir, en la famíla, el barri...
134 Afirmem que l'ús de la llengua castellana en el nostre país, Catalunya, és notablement
significatiu constatant simplement una qüestió de fet, no com a conseqüència de dades estadístiques
oficials que ens ho confirmin. Les úniques dades que, en aquest sentit, es disposen són en relació a
la competència lingüística en llengua catalana, és a dir en quines proporcions els ciutadans de
Catalunya l'entenen, el parlen, el llegeixen i l'escriuen. Dades aquestes obtingudes per mitjà de les
enquestes realitzades en els padrons municipals dels diferents municipis del país.
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La taula ens mostra, doncs, una proporció majoritària, un 70 %, de nois i noies amb
la llengua familiar catalana, i un percentatge del 30 % amb llengua familiar
castellana.
Hem de tenir present que aquest fet ens serà d'especial interès més endavant en
l'anàlisi de les diferents dades obtingudes en relació a l'expressió escrita dels nois i
noies.
De totes maneres, tampoc podem obviar que les tres escoles de l'estudi són escoles

on la llengua d'ensenyament/aprenentatge és el català. Fet que, en moltes ocasions,
comporta que, en la pràctica, la llengua d'ús a l'escola (a la classe, al pati,..) sigui
majoritàriament la catalana, independentment de quina sigui la proporció en què la
llengua familiar és la castellana. I això és especialment cert a les zones no marginals
de Girona., com és el nostre cas_ on la llengua ambiental és majoritàriament el
català.
Un darrer aspecte a considerar, en aquesta primera radiografia de la població
d'estudi, són els diferents professors responsables de l'assignatura de llengua
catalana de cadascun dels grups-classe. Com ja ho hem comentat unes pàgines
enrera135, aquests professors són set i els nois i noies queden, en relació a ells,
distribuïts tal com podem veure en la següent taula 37,

Taula 37: Distribució població d'estudi enfundó de la variable professor
PROFESSOR

Percentatge

Nombre de casos

Professor 1

16

_Fj2¿£££g£_¿~™—
Professor 3

17

.^__^aJL_~_»_-_,

75

19,3 %

Professor 4

25

6,4%

Professor 5

80

20,6 %

Professor 6

54

13,9 %

Professor 7

121

31,2 %

Total

388

200%

135

^_

4jl %

Vegeu apartat 3.2.2.4. Procés d'aplicació de ¡a Prova d'Expressió Escrita
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En la revisió d'aquesta taula, es destaquen tres professors (!' 1, el 2 i el 4) amb el
nombre més petit d'alumnes (16, 17 i 15 respectivament). Es tracta de tres
professors de 6è curs que solament tenen al seu càrrec un grup-classe en
l'assignatura de llengua catalana.
Al'altre extrem, ens trobem amb els professors 7, 5 i 3, cadascun dels quals té un
nombre bastant elevat d'alumnes (121, 80 i 75 respectivament), que evidentment es
corresponen al fet de tenir sota la seva responsabilitat en l'assignatura de llengua
catalana a més d'un grup-classe_ pràctica, d'altra banda, força habitual en els cursos
superiors de primària_.

4.2,2. La Prova d'Expressió Escrita
Dins d'aquesta primera anàlisi descriptiva de la informació recollida, ens centrem
ara en els resultats obtinguts a partir del que hem anomenat, en aquesta primera fase
de la recerca, instrument bàsic, és a dir la Prova d'Expressió Escrita
Quan ens centrem, com a objecte d'anàlisi descriptiva, en la Prova d'Expressió
Escrita, ens referim concretament als resultats numèrics (o puntuacions) obtinguts
en els 388 nois i noies de l'estudi, a partir de l'aplicació i la correcció de
l'esmentada Prova. Correcció que, d'altra banda, ha estat realitzada per mitjà de
V anomenat Full de Valoració de Ja Prova d'Expressió Escrita136.
Les puntuacions resultants d'aquesta Prova d'Expressió Escrita les hem agrupades
en diferents blocs o nivells. I ho hem fet així per possibilitar una anàlisi completa,
detallada, rigurosa i, sobretot, amb la intenció de fer factible una primera dimensió
d'anàlisi que estableixi relació directa amb els objectius específics plantejats per
aquesta prova. Prova que, com sabem, ens proporciona un conjunt d'informació
que hem considerat bàsica per a la consecució dels objectius generals d'aquesta
primera fase de la recerca137.
Doncs bé, aquests 8 blocs en què hem agrupat les puntuacions obtingudes de la
prova els podem veure esquematitzats en la taula 38.

'36 D'aquest Full de Valoració de l'Expressió Escrita en trobem àmplia i detallada informació en
l'apartat 3.2.2.3. d'aquest mateix Capítol III
137
Vegeu la introducció de l'apartat 3.2. La recollida de la informació, d'aquest mateix capítol in.
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Taula 38: Puntuacions de la Prova d'Expressió Escrita agrupades en Blocs d'Anàlisi

:

*IXK$ OJNÏYIU*
.. D'ANÀUSf

rasTOACiQNÉ m M FiovA"
ESCMT&

BLOC A

Puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita

BLOC B

Puntuació de fa primera pregunta

BLOC C

Puntuació de la segona pregunta

BLOC D

Puntuació de la tercera pregunta

BLOC E

Puntuació de la quarta pregunta

BLOC F

Puntuacions específiques de les propietats textuals
considerades en la primera pregunta: comunicabilitat,
adequació, correcció gramatical i variació

BLOC G

Puntuacions específiques de Its propietats textuals
considerades en la tercera pregunta: adequació,
coherència, cohesió, correcció gramatical i variació

BLOC H

Puntuacions específiques de les propietats textuals
considerades en la quarta pregunta: adequació,
coherència, cohesió, correcció gramatical i variació

Comentem, ara, cadascun d'aquests blocs:

BLOC A: La puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita
Inclou la suma de les puntuacions parcials de les quatre preguntes plantejades en la
prova, i pot oscil·lar entre un mínim de O punts i un màxim de 132 punts.
Des d'un punt de vista global, aquesta puntuació total respon a l'objectiu general de
la Prova d'Expressió Escrita: coneixement del domini general de les capacitats
(coneixements i habilitats) d'expressió escrita en llengua catalana que tenen els
nois i noies de Cicle Superior d'EGB, en concret pel que fa sí producte escrit.
Objectiu general que alhora comprèn els següents objectius específics:
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1. Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i
noies.
2. Usar adequadament de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres
formals i informals.
3. Conèixer l'estructura de diferents textos comunicatius: cartes, notes, avisos,
missatges publicitaris...
4. Dominar els signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a part,
admiració, interrogació, dos punts..., així com també d'altres fornies de cohesió
d'un text (anàfora, connexió, marcadors textuals...).
5. Expressar per escrit un relat seguint les parts fonamentals d'una història
(presentació, nus i desenllaç).
6. Descriure (llocs, objectes, personatges) utilitzant diferents recursos descriptius.
7. Disposar formalment els textos escrits en el full: marges, distribució de les
diferents parts, cal·ligrafia...

BLOC B: La puntuació de la primera pregunta
Aquesta primera pregunta demana al noi o noia que escrigui un text comunicatiu
breu, en aquest casa una nota escrita a un destinatari variat, nombrós i poc conegut,
la qual al mateix temps pressuposa un cert grau de formalitat,
La pregunta permet escollir entre dues opcions, totes dues amb les característiques
principals comunes.
Com ja exposàvem en l'apartats anteriors138, aquesta primera pregunta serveix a la
comprovació dels objectius específics 1,2, 3, i 6139.
La puntuació a obtenir en aquesta primera pregunta oscil·la entre un mínim de O
punts i un màxim de 28 punts.

BLOC C: Puntuació de la segona pregunta
La segona pregunta també es tracta d'un text comunicatiu breu tipus nota que, a
diferència de la primera pregunta, s'adreça a un destinatari concret (a una sola

138 Vegeu l'apartat 3.2.2.2. Elaboració de la Prova d'Expressió escrita, Capítol III.
139
Aquests objectius específics els poden llegir en aquesta mateixa pàgina.
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persona, en aquest cas, un amic), i per tant amb un grau de formalitat de caràcter
col·loquial i amb un to general distès.
Els objectius específics als quals respon aquesta segona pregunta són, igualment
que en la primera pregunta, 1' 1, el 2, el 3 i el 6.
El marge de puntuacions que pot donar-se en aquesta pregunta és entre O, com a
puntuació mínima, i 28 com a puntuació màxima.

BLOC D: Puntuació de la tercera pregunta
En aquesta tercera pregunta es demana al noi o noia que escrigui una redacció
d'extensió mitjana (entre mig i un full). La redacció ha de prendre com a punt
d'origen l'observació de dos dibuixos, a partir dels quals i relacionant un i l'altre,
cal elaborar una historieta, un conte..., en definitiva la redacció.

Els objectius específics que, per mitjà de la redacció, pretenem comprovar són: I'l,
el 2, el 4, el 5, el 6 i el 8140.
L'oscil.lació de puntuacions possibles a obtenir en aquesta tercera pregunta va des
de O punts (puntuació mínima) fins a 40 punts (puntuació màxima).

BLOC E: Puntuació de la quarta pregunta
La darrera i quarta pregunta de la Prova d'Expressió Escrita consta de dues parts.
Una primera (4, A.), o pròleg, en la qual es demana al noi o noia que respongui a 9
preguntes concretes a partir de l'observació d'un objecte fotografiat. I una segona
part (4.B.), o pregunta pròpiament dita, on el noi o noia en funció de les respostes
donades en la primera part ha de fer una descripció de l'objecte. Tenen la possibilitat
d'imaginar-se que han de descriure l'objecte tot pensant que l'estan anunciant
publicitàriament en una revista.
Té especial importància advertir que, encara que l'elaboració d'un missatge
publicitari solament era un suggeriment de l'enunciat de la pregunta, la pràctica
totalitat dels 388 nois i noies han recollit la proposta i han respost a la pregunta
elaborant un possible anunci publicitari. Per això, una pregunta que, en el moment
de la seva elaboració, es pensava bàsicament per a la realització d'un text descriptiu,
esdevé, després de l'aplicació de la Prova d'Expressió Escrita, un text en el qual els

140

Aquests objectius específics

els podem recordar tornant a la pàgina anterior.
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nois i noies emfasitzen la intenció publicitària per damunt de la descripció de les
característiques de l'objecte
Els objectius específics de la Prova d'Expressió Escrita per als quals aquesta
pregunta serveix de comprovació són I'l, el 2, el 3, el 4, el 7 i el 8141.
El marge de puntuacions possible torna a ser, igual que en la 3a pregunta, O punts
de mínim i 40 de màxim.

BLOC F: Puntuacions especifiques de les propietats textuals considerades en la
primera pregunta: comunicabilitat, adequació, correcció gramatical i variació.
Comencem amb aquest BLOC F, una anàlisi descriptiva específica de tres preguntes
de la Prova d'Expressió Escrita. Concretament, de la la pregunta (BLOC F), de la
3a pregunta (BLOC G), i de la quarta pregunta (BLOC H).
El fet que lespropietats textuals formin part dels subobjectius d'aquesta la fase de
la recerca, la seva inclusió_ àmpliament justificada des del punt de vista teòric_en el
Full de Valoració emprat per a l'avaluació de la Prova d'Expressió Escrita142, així
com el seu alt grau d'interrelació amb els objectius específics de la Prova143, ens
porten a creure imprescindible endinsar-nos en la seva anàlisi descriptiva específica.
La informació que en podem extreure pot assolir nivells d'especificitat i concreció
imprescindibles per a la comprovació dels esmentats subobjectius d'aquest estudi
descriptiu.
Cal advertir que davant el perill d'allargar en excés l'anàlisi descriptiva, hem obviat
de forma voluntària un bloc específic d'anàlisi per a la segona pregunta. Ho hem
cregut oportú perquè la primera i la segona preguntes comparteixen la característica
essencial que les defineix: tractar-se d'un text comunicatiu breu, tipus nota. Tenen,
és lògic, algunes diferències, sobretot les que fan referència al destinatari. De totes
maneres, un alt i significatiu nivell de semblances entre elles, ens ha fet pensar que
prescindir d'una d'elles no pot afectar de manera considerable la naturalesa de les
conclusions a les quals arribem en acabar aquesta anàlisi descriptiva.
BLOC G: Puntuacions específiques de les propietats textuals considerades en la
tercena pregunta: adequació, coherència, cohesió, correcció gramatical i variació.

141
142

143

Aquests objectius específics els podem veure en la pàgina 229.
Vegeu Aproximació teòrica de l'apartat 5.2.2. La Prova d'Expressió Escrita, Capítol III.

Vegeu L'avaluació: Full de Valoració de la Prova..., de l'apartat 5.2.2. La Prova d'Expressió
Escrita, Capítol III.
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BLOC H: Puntuacions específiques de les propietats textuals considerades en la
quarta pregunta: adequació, coherència, cohesió, correcció gramatical i variació.

Pel que fa als 5 primers blocs (de l'A fins a l'E) plantegem una anàlisi descriptiva
en relació a les 7 dimensions 144 següents:
1. La població d'estudi (338 nois i noies)
2. La població distribuïda en funció de la variable escola
3. La població distribuïda en funció de la variable curs
4. La població distribuïda en funció de la variable curs-escola145

5. La població distribuïda en funció de la variable sexe
6. la població distribuïda en funció de la variable llengua familiar
7. La població distribuïda en funció de la variable edat
I en relació als tres darrers blocs (de l'F fins l'H), restringirem l'anàlisi descriptiva a
la població, als 388 nois i noies. La raó que ho justifica ens sembla de suficient pes:
Som conscients que la tota la informació obtinguda permet una anàlisi molt
exhaustiva, molt completa, pràcticament inacabable. De tots maneres, és evident que
en tot estudi, sovint, cal fer un esforç de síntesi, sobretot amb la intenció de
facilitar-ne la seva interpretació i la seva comprensió. Si tenim com a punt de
referència els objectius previstos per a l'estudi i procurem, per sobre de tot,
presentar una anàlisi dels resultats que s'hi correspongui adequadament i
coherentment, no creiem incorrecte establir prioritats a l'hora d'analitzar la
informació obtinguda. Deixar portes obertes a noves dimensions d'anàlisi de les
dades possibilta que, en d'altres moments i d'altres situacions, pugui reemprendre's
l'estudi i es pugui aprofundir en algun o alguns dels aspectes tractats, segons sigui
la pretensió que el nou estudi es proposi.
En aquest cas, en aquests tres darrers blocs (F, G, H), el treball d'anàlisi que queda
obert fa referència a la distribució de les diferents propietats textuals en funció_ no
144

D'aquestes 7 dimensions, la primera fa referència a la totalitat dels nois i noies de l'estudi, les
altres 6 dimensions es defineixen a partir de les variables (o dades referides als nois i noies de
l'estudi) de les quals hem obtingut informació, i que considerem rellevants per fer possible una
anàlisi descriptiva completa i exhaustiva.
145
Aquesta dimensió solament la tindrem en compte en el Bloc A (puntuació total Prova
Expressió Escrita). El considerem un aspecte interessant, sens dubte, per això el tenim present quan
ens referim a la puntuació total de la Prova, punt de referència central en l'anàlisi dels resultats. Ara
bé, considerar-lo en tots i cadascun dels blocs, creiem que convertiria aquesta anàlisi del resultats en
molt i molt més feixuga i carregosa d interpretar i de comprendre per aquells que ho llegissin.
D'altra banda en l'apartat següent, el 4.3., en una de les taules de resultats que és objecte d'anàlisi
estadística, tomem a considerar aquesta dimensió del curs-escola.
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de la població, que és concretament l'anàlisi que presentem^ sinó en funció de
l'escola, del curs, del sexe, de la llengua familiar i de l'edat. Esperem no deixar-ho
oblidat.
Abans, però, d'iniciar l'esmentada anàlisi descriptiva, volem fer una observació
cabdal:
Totes les taules on s'especifiquen al complet les diverses distribucions de
freqüències (nombre de casos i percentatges) de cadascuna de les 7 dimensions
analitzades en cada un dels blocs d'anàlisi definits, les trobem localitzables en
l'Annex 11.
No les hem incloses dins del text pròpiament dit perquè ens ha semblat que
resultaria exageradament pesat i que, fins i tot, podria distreure l'atenció vers el que,
en essència, considerem clau: l'anàlisi i la interpretació de les dades més

significatives per als nostres propòsits d'estudi.
A l'Annex al qual ens referim, l'li, les taules són numerades i, a més a més,
apareixen seqüenciades i ordenades en funció dels diferents blocs d'anàlisi
establerts. Així, la seva localització resulta més fàcil i còmoda.

:Jjipjant^
Prèviament a l'exposició dels diferents apartats de l'anàlisi d'aquest BLOC A, cal
fer dues consideracions importants:
a) La puntuació total en aquesta Prova d'Expressió Escrita pot oscil·lar entre un
mínim de O punts a un màxim de 132 punts.
b) L'objectiu general, definit per a la Prova d'Expressió Escrita, és el conekement
del domini general de les capacitats (coneixements i habilitats) d'expressió escrita
en llengua catalana que tenen els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de
Girona, en concret pel que fa al producte escrit.
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1. La població (338 nois i noies)
Respecte la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita, la població es
distribueix com es pot veure en la taula 1 (Annex 11) i en el Gràfic 1.
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De la seva observació en deduïm que:
« De puntuacions per sota de 10 punts, no n'apareix cap.
• Les puntuacions obtingudes, per nombre de nois i noies, estan en una porporció
considerable situades en els intervals 60-69 i 70-79, amb el 19,6% i el 18,3%
dels casos sobre el total de la població.
Si tenim en compte que hem agrupat les puntuacions (mínima: O, màxima: 132),
en 13 intervals, i que aquests dos anterioment esmentats ocupen la sisena i la
setena posició, podem extreure'n que es tmcta d'una distribució on un nombre
considerable de casos (al voltant del 40 %) se situen en les zones centrals, és a
dir en puntuacions mitges.
* El nombre de nois i noies que tenen puntuacions per damunt dels 79 punts és
visiblement superior (58, 48, 18.,, ) que els que n'obtenen d'inferiors (46, 26,
14..,). Fet que evidencia una certa tendència vers les puntuacions per damunt de
la que, a priori, és la puntuació central (61 punts). Ho analitzarem amb més
profunditat en l'apartat 4,3.
Des d'un punt de vista absolutament global, que és l'únic que se'ns permet amb
aquestes primeres dades, podem insinuar que, en els nois i noies del Cicle Superior
de Girona, el domini general en expressió escrita pel que fa al producte escrit,
mostrat concretament apartirde la Prova d'Expresso Escrita, presenta una tendència
general a situar-se, en una proporció considerable de casos, al voltant de les
puntuacions mitges-altes.
Solament podem parlar d'insinuació, ho anirem precisant, ampliant, confirmant o
desestimant a mesura que avanci el procés d'anàlisi que tot just iniciem.

2. Lapoblació distribuïda enfundó de la variable escola146
Comentem ara les puntuacions totals de la Prova d'Expressió Escrita en funció de
la variable escola (Taula 2 de l'Annex 11 i el Gràfic 2).
146

Abans d'iniciar els diferents comentaris de les taules de resultats, cal advertir que, donat que les
6 variables que utilitzem per aprofundir en l'anàlisi dels diferents blocs, distribueixen la població en
grups de nois i noies de nombre desigual, no prendrem com a punt de referència el nombre de casos
sinó els percentatges.
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Ja a simple vista, les distribucions dels 388 nois i noies, per escoles i pel que fa a k
puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita, es mostren amb diferències força
evidents:
« L'escola 1 és l'única escola que inclou un alumne amb una puntuació pertanyent
a l'interval inferior de la distribució (el 10-19) i, alhora, també és l'única que no
té cap alumne amb puntuacions corresponents als dos intervals superiors.
Malgrat que els dos intervals de la distribució on s'hi acumula un nombre més alt
de nois i noies (+ del 40%) són els dos mateixos que els de la distribució
presentada anteriorment respecte la població total (el 60-69 i el 70-79 ), es tracta
d'una escola amb una distribució de les puntuacions més esbiaixada cap els
intervals inferiors, o sigui cap a les puntuacions més baixes.
• Dç l'escola 2 crida l'atenció que no són els dos intervals, citats fins ara com els
centrals, els que concentren el major nombre de nois i noies. Un d'ells (el 6069), sí que és el que comprèn el percentatge més alt de casos, un 16,2%, però no
evidentment amb una proporció tan elevada com en la distribució de
referència147.
Ressalta, en canvi, el manteniment de percentatges de casos considerablement
elevats en els intervals superiors (de 70 punts fins a 119 punts).
En general, doncs, podem parlar d'una escola que, si bé no concentra una
proporció de l'ordre del 40 % en els intervals centrals com ho fa l'escola 1, sí
que es pot afirmar que té uns percentatges de nois i noies significativament alts
en els intervals situats en la zona superior de la distribució.
* I, pel que fa a l'escola 3, hem de comentar que es tracta d'una distribució sense
puntuacions per sota dels 30 punts, d'una zona on es concentra la major part de
les puntuacions (aprox. el 60%) situada entre els 60 punts i els 89 punts, i d'una
proporció de nois i noies en els intervals 100-109 i 110-119 considerablement
inferior a l'escola 2.
Per tant, podem parlar d'una escola onla puntuació total de la Prova d'Expressió
Escrita es distribueix molt concentrada en la zona mitja-alta, però sense
proporcions tan significativament altes, com les de l'escola 2, en els intervals
més superiors.
147

Anomenen distribució de referència a la que hem mostrat en primer lloc, la que presenta la
distribució de la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita en relació a la població, als 388
nois i noies.
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3. La població distribuïda en/unció de la variable curs
Partint de la Taula 3 (Annex 11) i el Gràfic 3, els quals ens mostren la distribució de
freqüències de la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita en funció dels
cursos, evidenciem que:
• A sisè, el curs inferior de tots tres, és on es troben els percentatges de nois i
noies més alt en els cinc intervals inferiors. Els dos intervals que acumulen més
nombre de nois i noies, continuen essent el 60-69 i el 70-79. L'interval 80-89
manté una proporció de casos significativa, però a partir d'aquí els percentatges
de casos en els intervals superiors són clarament més baixos que en els dos altres
cursos. En defmtiva, es tracta d'una distribució amb més nombre de casos en les
puntuacions baixes i amb menys puntuacions altes que els altres dos cursos.
9

A setè, el curs intermig, els cinc intervals inferiors mostren visiblement un
nombre inferior d'alumnes que a Sé curs. L'interval de puntuacions on es
concentra el percentatge més elevat d'alumnes és el 60-69, però alhora els 3
intervals superiors que el segueixen (de la puntuació 69 a la 99), mantenen
igualment un nombre considerablement alt de nois i noies. En les puntuacions
per damunt dels 100 punts, hi trobem més alumnes que a 6è, però també menys
que a 8è.

* I, per últim, a vuitè curs destaquem l'absència de puntuacions per sota dels 30
punts, una zona central (intervals 60-69 i 70-79) on s'hi concrentren
pràcticament el 40 % dels nois i noies, un percentatge significativament alt (+ del
30%) en els dos intervals per sobre de la puntuació 79 (80-89 i 90-99), i unes
proporcions en general més altes als altres dos cursos en els intervals més a
l'extrem de les puntuacions superiors.
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4. Lapoblació distribuïda en Juncia de h variable curs-escola
Si recordem, hem considerat oportú, ja en la primera radiografia general dels
resultats obtinguts, tenir en compte la variable que hem anomenat curs-escola, és a
dir l'agrupació dels nois i noies en cadascun dels 3 cursos de cada una de les 3
escoles.
Així doncs, quant al curs-escola de sisè (Taula 4 de l'Annex 11 i Gràfic 4),

podem dir, en relació a h puntuació total de ki Prova d'Expressió Escrita, que:
» Els sises de l'escola 1 mostren la distribució de puntuacions amb més tendència
visible vers les puntuacions baixes. D'entrada, no distingim nois i noies amb
puntuacions situades en els intervals de l'extrem superior, i sí que n'hi trobem,
en canvi, en l'inferior. Fet, aquest darrer, que els diferencia de els sises de les
altres dues escoles.A més a més, malgrat sobresurt considerablement, amb un
27,3%, l'acumulació de nois i noies en l'interval de puntuacions 70-79, per
damunt d'aquest, els percentatges de casos són clarament bastant baixos.
9

El sisè de l'escola 2 mostra una distribució fortament concentrada, sense nois i
noies en els intervals de l'extrem inferior (per sota dels 40 punts) ni en els dos
intervals de l'extrem superior (per sobre dels 119 punts). I, malgrat l'interval
amb major nombre de casos sigui el 50-59__curiosanient inferior als que hem anat
comentant en les distribucions anteriors_, les proporcions de casos que
s'observen en els intervals següents (60-69, 70-79, 80-89, 90-99 i 100-109) es
mantenen a un nivell alt si el comparem al dels sises de les altres dues escoles,
oscil.len entre un 16% i un 8%.

• Els sises de l'escola 3 (els més nombrosos en quantitat total de nois i noies),
presenten una distribució de puntuacions lleugerament menys concentrada que la
de l'escola 2, malgrat tampoc tingui nois i noies amb puntuacions per sota dels
30 punts. L'interval de puntuacions que acumula més nombre de casos toma a
ser el 60-69 (24,1%), però cal ressaltar també que l'interval 80-89, dos nivells
superiors a l'anterior, concentra igualment un nombre de nois i noies
significativament alt (20,4%). Per damunt dels 89 punts, tot i distingir-hi un
alumne amb una puntuació a l'interval més alt (100-139), el nombre de nois i
noies apareix, en general, superior a l'escola 1 però visiblement inferior a
l'escola 2.
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Quant al curs-escola de setè (Taula 5 de l'Annex 1 li Gràfic 5), constatem, en
relació a la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita, que s'evidencien
diferències clares entre les distribucions (escola 1, 2 i 3) però no exactament de les
mateixes característiques que en curs-escola que acabem de presentar, el de sisè.
En aquest cas, a setè:
• Els seies de l'escola 1 mantenen_en relació als sises de la mateixa escola_ la
inexistència de nois i noies amb puntuacions en els tres intervals superiors. En
canvi, però, ja no trobem cap alumne amb puntuació de l'extrem inferior (interval
10-19). La zona de la distribució on es concentren el major part dels nois i noies
és clara: en els intervals centrals 60-69 i 70-79, en els quals concretament es
reuneixen més de la meitat del casos (aprox. un 55%). Per damunt de la
puntuació 79, les proporcions de nois i noies que hi puntuen són força baixes; i
per sota de la puntuació 60, distingim uns percentatges no gens despreciables
(50-59:11,1 % 740-49 i 30-39: 8,3% ), en general clarament més elevats que a
les altres dues escoles. Es tracta, doncs, d'una escola on els cursos de setè
presenten una distribució de la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita
molt concentrada en la zona de les puntuacions mitges i, a partir d'aquí, amb un
nombre niés elevat de nois i noies en les puntuacions baixes.
• El setè de l'escola 2 mostra un distribució més repartida entre els diferents
intervals que el sisè de la mateixa escola. La zona de puntuacions amb més
concentració de casos no és visiblement tan diferenciada com en les altres
distribucions (per exemple, els setès de l'escola 1). Malgrat que el major nombre
de nois i noies se situa en l'interval 60-69 ( un 19,4%) i que, en línies generals,
la quantitat de nois i noies és clarament superior en els intervals de puntuacions
més altes que no pas en els de puntuacions més baixes, la tendència és bastant
irregular. Ho expliquem: per damunt de la puntuació 69, trobem l'interval
immediatament superior (70-79) amb un percentatge relativament baix, un 6,5%;
després, seguint cap a les puntuacions superiors, ens trobem amb dos intervals
amb percentatges més alts (80-89: 72,$% / 90-99: 16,1% ); a continuació,
distingim un interval (el 100-109) amb una proporció bastant baixa, per
finalment tornar a trobar un interval (el 110-I19)_en aquest cas el de les
puntuacions màximes de la distribució_ amb un percentatge altra vegada
significativament alt donat el nivell de puntuació (12,9%).
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Per últim, ens fixem ara en els setès de l'escola 3, hi veiem una distribució de
marcada tendència vers les puntuacions per sobre de l'interval 60-69, el qual si
recordem se situa en l'àrea de les puntuacions mitges. A part de tenir l'interval,
amb el màxim nombre de nois i noies, superior a qualsevol de les distribucions
comentades fins ara (el 80-89 amb un 20,7%), la zona de major concentració
parteix de l'interval 60-69, amb un 15,5%, segueix el 70-79 amb un 1,5% i
s'acaba amb l'interval 90-99, també amb un 15,5%.
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Quant al curs-escola de vuitè (Taula 6 de l'Annex 11 i Gràfic 6), ja avançàvem en la
distribució de la puntuació total de la Prova en relació al curs que, de fornia
general, en les puntuacions de vuitè es reflectia_en relació als cursos de sisè i de
setè_una certa propensió cap als intervals de puntuacions superiors. A partir
d'aquesta nova distribució (curs-escola de 8è), aquesta observació queda
confirmada per mitjà de diverses evidències:
• Cap noi o noia dels 8ès de les tres escoles presenta puntuacions per sota dels 30
punts, i en els 8ès de l'escola 1 cap es troba per sota dels 50 punts.ç
• Els 8ès de t'escola 1 mostren, a diferència dels 6ès i dels 7ès d'aquesta mateixa
escola, una distribució on els nois i noies es concentren clarament per sobre els
50 punts i per sota dels 120. Concretament, prop del 50% dels casos s'aculuma
en els dos intervals que més comunament reben la màxima frequéncia de casos,
el 60-69 i el 70-79. Si prenem l'interval inferior a 60 punts, el 50-59, i els dos
intervals superiors a 79 punts, el 89-89 i el 90-99, identifiquem aproximadament
un altre 40 % dels nois i noies.
Globalment, doncs, els 8ès de l'escola 1 presenten una distribució on una
proporció considerable de casos es concentra en les puntuacions mitges-altes.
9

Els 8ès de l'escola 2 presenten una distribució de puntuacions molt menys
concentrada, repartida de forma més equilibrada en els diferents intervals. Així,
el màxim percentatge de casos identificat en un interval, en aquest cas el 60-69,
és relativament moderat (16,2%). Fet que va, evidentment, acompanyat d'una
major equitat entre les proporcions de nois i noies que obtenen puntuacions en
els diferents intervals de la distribució. Per exemple, ens trobem amb un grup de
quatre intervals (80-89, 90-99, 100-109, 110-119) que, situat per damunt de les
puntuacions centrals, repeteixen idèntic percentatge de casos (10,2%) i, per cert,
lleugerament alt.
En definitiva i, en general, podem parlar en els 8ès de l'escola 2 d'una
distribució amb puntuacions repartides de forma bastant equitable entre els
diferents intervals i, igual que en els 8ès de l'escola 1, amb una projecció clara a
identificar un nombre elevat de casos en les puntuacions altes.
• I, finalment, els 8ès de l'escola 3, en els quals crida l'atenció el fet de trobar
solament un 4,8% dels nois i noies en un àmplia zona d'intervals de l'extrem
superior aquells que que va des del 100-109 fins al 130-139.
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Malgrat, però, aquesta característica de la distribució, que podria fer pensar en
una distribució de puntuacions amb un la tendència evident a localitzar un
nombre alt de casos en els intervals de puntuacions no superiors, cal matisar-ho
bé perquè no és realment així. De fet, s'identifica l'interval 80-89 amb el nombre
màxim de nois i noies (23,8%), interval que sabem es troba situat per damunt de
la zona de les puntuacions centrals. D'altra banda, també els dos intervals de
puntuacions mitges (60-69 i 70-79) acumulen alts percentatges de casos (20,6% i
22,2% respectivament). A més, l'interval 90-99 recull un percentatge
notablement més elevat de nois i noies que hi puntuen, si el comparem amb les
distribucions dels 8ès de les altres dues escoles. I, per últim, les proporcions de
casos que obtenen puntuacions per sota dels 60 punts, són visiblement inferiors
que les dels altres cursos-escola de 8è.
Per tant, doncs, si bé és evident que la distribució dels 8ès de l'escola 3 presento
un buit perceptible de casos en l'àrea de les puntuacions altes_sobretot en
comparació amb els 8ès de l'escola 2_, també és veritat que la seva zona de
puntuacions de màxima concentració de casos s'inicia en les puntuacions mitges i
s'allarga pràcticament fins els 100 punts, una puntuació aquesta darrera ja de
tendència clarament superior.
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5. Lapoblació distribuïda enfundó de la variable sexe
Pel que fa al sexe (Taula 7 de l'Annex 11 i Gràfic 7), és a dir, en ftinció de si es
tracta d'una noia o d'un noi, la puntuació total de h Prova es distribueix forma
visiblement diferenciada;
En les noies, els intervals de puntuacions on es concentren aproximadament la
meitat de les freqüències són el 60-69 (17,3%), el 70-79 (17,8%)i el 80-89
(18,8%), en els nois aproximadament un 55% dels casos s'acumulen en els
intervals 50-59 (15,1%), 60-69 (22%) i el 70-79 (18,8%). A més a més, els
diferents percentatges de casos que, en les noies, es donen a partir de la puntuació
100 cap amunt, són destacadament superiors als que apareixen en els nois.
En definitiva, i de forma evident, les noies de Ocle Superior d'EGB de Girona

mostren, en h resposta a la Prova d'Expressió Escrita unes proporcions de casos
més altes en les puntuacions moderadament superiors que les que presenten els
nois.
Temes com sexe i llenguatge o bé sexe i rendiment acadèmic, són encara avui
polèmics i debatuts. No creiem que sigui aquí el marc per aprofundir-hi, el que
veritablemení ens interessa és constatar quins han estat els resultats que, en aquest
sentit, s'han obtinguí en el nostre estudi. D'altres recerques poden continuar
treballant-hi.
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6. La població distribuïda en juncia de la variable llengua familiar
En funció de si la llengua familiar és la llengua catalana o bé la llengua castellana, la
puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita mostra una distribució característica
en un i altre cas (Taula 8 de l'Annex 11 i en el Gràfic 8).
Diem característica perquè aquí les diferències entre una i altra distribució són encara
més constatables que en el cas de la variable sexe. Possiblement, el més il·lustratiu
és comparar el nombre de casos que, en una i altra distribució, ocupen les zones de
puntuació extremes, la superior i la inferior. Així, en el cas dels nois i noies amb
llengua familiar catalana, en les puntuacions que van des dels 10 punts fins els 39 (3
intervals inferiors) solament s'hi distingeixen un 1,5% dels casos; en les mateixes
puntuacions, però en els nois i noies de llengua familiar castellana, el percentatge de
casos s'eleva a un 13,1%. D'altra banda, de la puntuació 100 cap amunt, si la
llengua familar és la catalana, la proporció de nois i noies puja a un 13,9% i, en
canvi, quan la llengua familiar és la castellana el percentatge es redueix a un 5,2%.
Aquestes dades ens semblen prou il·lustratives i no ofereixen possibilitat al dubte:
es presenten diferències de caràcter notable_ no ja moderat com en el cas del sexe_
entre les puntuacions totals de la Prova d'Expressió Escrita que obtenen els nois i
noies que hem identificat que tenen com a llengua familiar la catalana i els que tenen
la castellana. Diferència que es concreta, tal com les dades ens ho han mostrat, en
que quan la llengua familiar és la catalana, el percentatge de nois i noies que obtenen
puntuacions altes és notablement superior a quan aquesta llengua familiar és h
castellana.
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7. L·ipoblació distribuïda enfundó de la variable edat
I per últim, parlem de com es descomposa la població (els 388 nois i noies) per
edats i en relació a la puntuació total de h Prova d'Expressió Escrita (Taula 9 de
l'Annex 11 i Gràfic 9).
En aquest sentit, destaquem que:
» Les edats de 12 i 13 anys que són, com ja comentàvem, les que inclouen un
major nombre de nois i noies, apareixen com a dues distribucions de puntuacions
no exactes però sí molt semblants entre elles, A més a més, són dues
distribucions on els nois i noies, quantitativament parlant, es reparteixen en les
diferents puntuacions de forma similiar a la distribució que presentàvem en
relació a la població: intervals de puntuacions centrals on s'hi concentra la major
pari del casos, zones de puntuacions superiors i inferiors progressivament amb
menys proporció de nois i noies a mesura que s'acosta l'extrem, i una lleugera
superioritat en els percentatges de les puntuacions mitges-alíes si els comparem
amb els de les puntuacions mitges-baixes.
Un fet explicatiu de les característiques d'aquestes distribucions dels 12 i 13
anys, podria venir determinada perquè la quantitat de nois i noies de 12 i 13 anys
és destacadament superior (130 i 135 respectivament) a la de les altres edats (48,
66 i 9). Tanmateix, però, no creiem que aquesta sigui l'única explicació possible,
ni molt menys. Estem segurs que quan analitzem les altres edats obtindrem nova
informació que ens ajudarà a comprendre millor aquest fet.
9

De l'edat à'11 anys, ressalta que, a partir de la puntuació 109 (l'interval 100-109
només conté un alumne), ja no s'hi troba la presència de cap noi o noia. De totes
maneres, en contra del que aquesta dada ens podria fer pensar, la distribució de
les puntuacions no té percentatges de casos significativament alts en els intervals
de puntuacions baixes, i és la zona de puntuacions mitges la que acumula la
majoria dels nois i noies. Es tracta, doncs, d'una edat on no es distingeixen
casos amb puntuacions superiors a 109 punts, però en la qual hi trobem, alhora,
percentatges de nois i noies que no es poden qualificar d'elevats en les
puntuacions baixes.

• Pel que fa a l'edat de 14 anys, la distribució de les puntuacions no difereix massa
de la comentada per als 12 í 13 anys. Es presenta, això sí, lleugerament més
concentrada, és a dir, amb un alt percentatge de casos acumulats en la zona de
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puntuacions mitges-altes, i amb l'absència de nois i noies en les puntuacions
extremes (cap cas per sota dels 30 punts i cap per damunt dels 129).

I, per últim, l'edat de 15 anys, la qual solament comprèn 9 casos. La distribució
d'aquest grup reduït de nois i noies en els diferents intervals de puntuacions és
francament il·lustratiu: 3 casos (33,3%) en l'interval 30-39, 2 casos (22,2%) en
el 40-49, 2 casos més (22,2%) en el 60-69 i, per últim els 2 darrers casos
(22,2%) en el 70-79.
No hi ha, doncs, casos que puntuïn en la zona de les altes puntuacions, i un
55,5% dels nois i noies obtenen puntuacions clarament per sota de les
puntuacions mitges.
En aquest cas, l'explicació possible no creiem que tingui gaire secret: els nois i
noies de 15 anys que participen en el nostre estudi, hi sónjpràcticament
segur_perquè han viscut alguna circumstància especial en la seva trajectòria
acadèmica, ja que el 8è d'EGB s'acostuma a finalitzar amb 14 anys.
Majoritàriament, es tracta de nois i noies que han "repetit", tal com es diu en
llenguatge col·loquial, algun curs; evidentment, molts d'ells es caracteritzen per
presentar determinates dificultats en alguna o algunes de les àrees del curriculum
escolar.
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En general, doncs, i pel que fa a la distribució, enfundó de la variable edat, de h
puntuado total de la Prova d'Expressió Escrita, solament dir que no és certa
l'afirmació que, en un principi, pot passar pel pensament de qualsevol de nosaltres:
a més edat, les puntuacions totals de la Prova d'Expressió Escrita seran superiors en
un percentatge més elevat de casos. L'anàlisi de les dades que acabem de presentar,
sinó contradiu del tot aquesta creença intuïda en un començament, sí que la matisa
de forma significativa.

A forma de conclusió d'aquest BLOC A, i si prenem com a punt de referència la
Prova d'Expressió Escrita i la seva puntuació total, podem dir que el domini general
en l'expressió escrita (producte escrit) en els nois i noies de Cicle Superior d'EGB
de Girona, es mostra en la majoria de casos oscil·lant entre el nivell de puntuacions
mitges i el de les mitges-altes.
Des d'un punt de vista més específic, es presenten diferències clares en les
distribucions de puntuacions en funció de les variables següents:
• Escola: sobretot entre l'escola 1, amb el major percentatge de casos amb
puntuacions de nivell més baix., i les altres dues.
• Curs : a 6è amb una proporció de casos amb puntuacions mitges i mitges-altes
inferior a la de 7è, i la de 7è inferior a la de 8è.
9

Llengua familiar: ja que si aquesta és la catalana els percentatges de nois i noies
amb puntuacions mitges-altes i altes és notablement superior a si la llengua
familiar dels nois i noies és la castellana,

• I edat: especialment entre els que tenen 15 anys, amb una proporció majoritària
que puntuen per sota de les puntuacions mitges, i les altres edats (11,12,13 i 14
anys).

BLOC B:

pregunta

A partir d'ara, i donada la major especificitat dels BLOCS que segueixen, l'anàlisi
de les dades que apareixen en les taules serà més breu i, en canvi, emfasitzarem la

relació existent entre la informació obtinguda i els objectius específics plantejats per
a cadascuna de les preguntes de la Prova d'Expressió Escrita.
Iniciem, doncs, el BLOC d'anàlisi B.
1. La població (338 nois i noies)
De l'observació de la Taula 10 (Annex 11) i el Gràfic 10, deduïm que el conjunt de
la població (els 388 nois i noies), respecte la puntuació de la la pregunta de la Prova
d'Expressió Escrita es distribueix, en línia amb la puntuació total de la Prova, amb
un alt nombre de casos concentrats en les puntuacions mitges-altes i, a més a més,
amb una proporció significativament més atia de nois i noies que puntuen per
damunt de la zona de les puntuacions mitges que no pas per sota.
Concretant el que acabem d'avançar i recordant que el marge de puntuacions
possibles en aquesta la pregunta és de O a 28 punts, veiem com sobresurt
notablement _pel que fa al nombre de casos que comprèn_ l'interval de puntuacions
15-17 amb un 28,6% dels nois i noies. De totes maneres, cal també remarcar que
els dos intervals següents, el 18-20 i el 20-22, mantenen proporcions de casos força
considerables (17,5% i 17% respectivament).
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2, La població distribuïda en juncia de la variable escola
En funció de les tres escoles de 1' estudi (la 1, la 2 i la 3), les puntuacions de h
primera pregunta mostren distribucions d'índole visiblement diferent (Taula 11,
Annex 11):
• En Yescola 1, els percentatges del nombre de casos es reparteixen al llarg dels
diversos intervals de forma bastant semblant a la distribució presentada respecte
Ja població. No obstant, en els intervals de les puntuacions inferiors, les
proporcions de nois i noies són lleugerement superiors, i en els intervals de
puntuacions superiors, lleugerament inferiors.
• En ï'escola 2, diferentment a l'escola 1, no apareixen casos que puntuïn per sota
dels 9 punts. En canvi, entre la puntuació 12 i la 23 s'hi concentra el 70% dels
nois i noies, amb un percentatge notablement alt (21%) en l'interval 21-23, alt
sobretot si considerem la zona de puntuacions superiors en què es troba.
• I, en V escola 3> la distribució de puntuacions és menys concentrada que la de
l'escola 2 i, per tant, més semblant a la de Pescóla 1. Amb tot, mostra una
tendència més marcada que l'escola 1, vers percentatges de nois i noies
notablement alts en les puntuacions per damunt de l'interval 15-17.

3. Lapoblació distribuïda enfundo de la variable curs
Prenem ara en consideració la distribució per cursos, pel que fa a la puntuació de la
primera pregunta de la Prova d'Expressió Escrita (Taula 12 de l'Annex 11).
Les distribucions de puntuacions mostren, en aquest cas, característiques comunes
rellevants: en els tres cursos (6è, 7è i 8è), l'interval de puntuacions on s'hi engloba
el major percentatge de nois i noies és el 15-17 i, a més a més, amb proporcions
força semblants (27,7% a 6è, 28,8% a 7è i 29,1% a 8è), encara que augmentant
lleugerament a mesura que avança el curs.
Possiblement allò que les diferencia de manera més significativa és, per un costat,
que, així que anem pujant de curs, els nois i noies que obtenen puntuacions
superiors als 17 punts va incrementant-se, no espectacularment però si deforma
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evidentt iper l'altre costat, que a 8è curs__ darrer del Cicle Superior^ no es troba cap
cas que obtingui una puntuació per sota dels 9 punts.
4, La població distríbuïda enfundó de la variabk curs-escola 148
5. Lapoblació distribuïda enfundó enfundó de la variabk sexe
En aquesta primera pregunta de la Prova (Taula 13 de l'Annex 11), les Jiotes
segueixenjzn línia amb la puntuació total de la Prova_amb percentatges
moderadament superiors als nois en les puntuacions altes.
Encara que no es pot parlar pràcticament de diferències entre nois noies quant a
l'interval de puntuacions que acumula major nombre de casos (el 15-17), sí que
s'identifica una proporció més elevada de noies que de nois per damunt dels 17
punts, així com una proporció més baixa de noies que de nois per sota d'aquesta
mateixa puntuació.

6. Lapoblació distríbuïda enfundo de la variable llengua familiar
En funció de la llengua familiar, es manté en aquesta la preguntaj&mbé la
concordança amb la puntuació total de la Prova_, una diferència notablement
significativa entre aquells nois i noies que tenen com a llengua familiar la catalana i
els que tenen la castellana (Taula 14 de l'Annex 11).

7. Lapoblació distríbuïda enfundó de la variable edat
I per últim, pel que fa a la puntuació de la primera pregunta, descomposant la
població de l'estudi per edats (Taula 15 de l'Annex 11), constatem que, si ens
fixem en les característiques que presentàvem en la puntuació total de la Prova, no
es perceben diferències evidents. Simplement, apuntar que l'edat de 15 anys,
continua essent l'edat que crida l'atenció per l'alta concentració de nois i noies en la
zona de puntuacions mitges i, sobretot, baixes. En aquest cas, el percentatge de
casos amb puntuacions significativament baixes és lleugerament inferior.

Aquesta dimensió solament és considerada en el BLOC A. Vegeu nota a peu de pàgina núm.
147
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Cora a síntesi d'aquesta prímem pregunta de la Prova d'Expressió Escrita, hem de
dir que els nois i noies hi responen seguint la tendència que mostràvem en h
pwituació total de l'esmentada Prova, tant si considerem el conjunt de la població
com si tenim en compte les variables: escola, curs, sexe, llenguafamiliar i edat.
Únicament, volem ressaltar que la tendència general que caracteritzava la puntuació
total de la Prova, o sigui un nombre elevat de nois i noies que puntuen en la zona de
les puntuacions mitges i mitges-altes, mostra en aquesta primera pregunta una
inclinació més acusada en els percentatges de casos situats en les puntuacions
mitges-altes que ñopas en les puntuacions simplement mitges.
Així doncs, els objectius específics149 que aquesta pregunta pretén comprovar, són
dominats, en una proporció considerable de nois i noies de l'estudi, a un nivell mig
o mig-alt.

1. La població (338 nois i noies)
Les puntuacions de la segona pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en els 388
nois i noies (Taula 16 de l'Annex 11 i Gràfic 11), es distribueixen seguint la línia
general presentada en la puntuació total i en la primera pregunta: forta concentració
de casos en les intervals de les puntuacions mitges (sobretot al 15-17), així com
també en els intervals immediatament superiors. De totes maneres, respecte la
primera pregunta150, cal dir que encara són moderadament més elevats els
percentatges de nois i noies que obtenen puntuacions per damunt dels 17 punts i
lleugerament inferiors els que n'obtenen per sota dels 15. Una dada ens ho il·lustra:
el percentatge de casos que tenen puntuacions per sobre dels 15 punts és de l'ordre
del 75%.

149

Els objectius específics de la primera pregunta són:
1. Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies
2. Usar adequadament de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals
3. Conèixer l'estructura de diferents textos comunicatius: cartes, notes, avisos, missatges
publicitaris..,
6. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit
150
Contrastar la primera amb la segona pregunta, és de còmode comparació ja que el marge de
possibles puntuacions a obtenir-hi és el mateix (0-28) i els intervals de puntuacions de la
distribució són, per tant, idèntics.
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La tendència general de la distribució de les puntuacions en aquesta segona
pregunta, és pot dir que, en una majoria de nois i noies, se situa en les puntuacions
moderadament altes.

2. La població distribuïda enfundó de la variable escola
Pel que fa a la distribució de les puntuacions obtingudes en la segona pregunta pels
nois i noies de l'estudi repartits en funció de les tres escoles (Taula 17, Annex 11),
es constata que les diferències, que apareixen entre les tres escoles a la primera
pregunta, es mantenen: l'escola 1 amb un nombre de casos més elevat a les
puntuacions inferiors i més baix en les puntuacions superiors que les altres dues
escoles, l'escola 2 amb una gan concentració de nois i noies que obtenen
puntuacions mitges-altes, i l'escola 3 amb una distribució de casos més repartida al
llarg dels diversos intervals, encara que amb una major proporció que l'escola 1 de
nois i noies que obtenen puntuacions altes.
Com dèiem, doncs, aquestes característiques en les distribucions en funció de la
variable escola són compartides en la primera i segona preguntes, això sí, cal afegirhi, en coherència amb la distribució d'aquesta segona pregunta respecte la població,
un matís: en general i a les tres escoles, la proporció de casos amb puntuacions altes
és lleugerament més elevat en la segona pregunta que no pas en la primera.
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3. La població distribuïda enfundó de la variable curs
En la segona pregunta i en relació als nois i noies de l'estudi distribuïts per cursos
(6è, 7è i 8è), els percentatges de casos amb puntuacions mitges-altes i altes van
augmentant lleugerament _com en la primera pregunta_ a mesura que avança el
curs. (Taula 18, Annex 11).
Amb tot, en aquesta segona pregunta, ja no destaca l'interval de puntuacions 15-17
com l'únic en el qual s'acumulen el major nombre de casos. Els percentatges
significatius de nois i noies es reparteixen de forma més equitable entre els diversos
intervals, i alhora aquests percentatges són considerablement elevats en la zona de
puntuacions que va des de 12 fins a 26 punts. Per tant, es reafirma clarament el que
ja anem constatant: en aquesta segona pregunta, existex una proporció destacable de
nois i noies que obtenen puntuacions moderadament altes.

4. La població distribuïda enfundó de la variable curs-escola151
5. La població distribuïda enfundó de la variable sexe
En la segona pregunta, el percentatge de noies que mostren puntuacions altes
segueix essent superior al percentatges de nois, i encara amb més contundencia que
en la primera pregunta (Taula 19, Annex 11). Una dada ens ho confirma: en les
noies, l'interval de puntuacions que concentra major percentatge de casos és el 2123 (22,8%); en els nois, l'interval és el 15-17 (28%).

6. Lapoblació distribuïda enfundo de la variable llengua familiar
La llenguafamiliar catalana contínua_com en la primera pregunta_englobant majors
proporcions de nois i noies que obtenen puntuacions altes, si la posem en relació a
la llengua familiar castellana (Taula 20, Annex 11).
En aquesta segona pregunta és cert, doncs, que els nois i noies amb llengua familiar
castellana se situen en percentatges més elevats en les puntuacions baixes que en les
altes. Ara bé, si establim comparació amb la primera pregunta, cal ressaltar que les
diferències entre una i altra llengua familiar es redueix: en els intervals de
puntuacions inferiors, la proporció de casos és més petita en la segona pregunta que
151

Aquesta dimensió solament és considerada en el BLOC A. Vegeu nota a peu de pàgina núm. 147
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en la primera i, alhora, és també més gran en la segona que en la primera la
proporció de casos en els intervals superiors.

7. La població distribuïda enfundó de la variable edat
Per acabar amb aquesta segona pregunta, i pel que fa a les puntuacions obtingudes
pel nois i noies en funció de la seva edat (Taula 21, Annex 11), solament volem
constatar que les distribucions de cada edat segueixen la tònica presentada en la
primera pregunta i en la puntuació total, però amb un moderat augment en el
percentatge de nois i noies que obtenen, en cada un de les edats, puntuacions més
altes. Fins i tot, a l'edat de 15 anys que, en les distribucions de puntuacions que
acabem de veure, es caracteritza per un gran nombre de nois i noies que puntuen
baix, en aquesta segona pregunta, si bé és cert que no hi trobem cap cas que
obtingui una puntuació superior a 20 punts, tampoc n'hi trobem cap que puntuí per
sota dels 12 punts.

Resumint l'anàlisi descriptiva de les diferents distribucions de freqüències
d'aquesta segona pregunta, destaquem una tendència general a l'existència d'una
gran grup de nois i noies amb puntuacions moderadament altes. Diferenciant-se de
la puntuació total, la qual concentra la major part dels nois i noies en les puntuacions
mitges i mitges-altes i, en certa manera també, distingint-se de la primera pregunta,
on gran part dels casos els trobem en les puntuacions mitges-altes.
Potser és encara arriscat interpretar quins poden ser els motius d'aquesta superioritat
que, en relació al primera pregunta, es dóna en la segona pel que fa al percentatge de
casos que obtenen puntuacions altes. De totes maneres, donat que ambues
preguntes pressuposen els mateixos objectius específics en tractar-se d'un text
comunicatiu breu tipus nota, i que l'únic que els diferencia és el destinatari del text,
és aquí on ens sembla que podem trobar-hi explicació. Si el text de la primera
pregunta té un destinatari nombrós, variat i poc conegut i, en conseqüència, la nota
ha de respondre amb un cert grau de formalitat, en la segona pregunta el destinatari
és conegut, concret (en aquest cas, un amic) i el text denota un to més colloquial i
distès152. Creiem, doncs, que és possible que els nois i noies de l'estudi se sentin
152

En l'objectiu específic 2, es parla de l'ús adequat de la modalitat estàndard de la llengua i dels
registres formals i informals. Per tant, doncs, el registre que correspon a la nota de la primera
pregunta és el formal, i a la segona pregunta l'informal.
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més còmodes i segurs escrivint notes que els impliquen més personalment i
afectivament que no pas escrivint-ne de caràcter més formal i més allunyades del seu
entorn més quotidià. També és lògic pensar que els nois i noies estan més habituats
a escriure notes als seus companys, sigui pels motius que sigui, que no pas a
escriure notes adreçades a un lector poc conegut, variat i que exigeixi l'ús d'un
registre lingüístic menys col·loquial i més formal.

BLOC D: La puntuació de la tercera pregunta
Entrem ja en l'anàlisi descriptiva de la tercera pregunta, la redacció d'una historieta,
d'una extensió ja superior a la dels textos comunicatius breus de la primera i la
segona preguntes. Redacció, que pretén servir, en el marc general de la Prova
d'Expressió Escrita, a la comprovació dels objectius específics 1, 2, 4, 5, 6, i 8153.
El marge d'osciüació de les possibles puntuacions a obtenir es troba entre un
mínim de O punts i un màxim de 40 punts.
1. La població (338 nois i noies)
El conjunt de lapoblaàó (els 388 nois i noies), respecte la tercem pregunta, mostra
una distribució en les puntuacions obtingudes (l'aula 22 de l'Annex 11, Gràfic 12)
més semblant a la presentada per la puntuació total que no pas a la de la primera i la
segona preguntes. Ho expliquem:
La distribució dels nois i noies en els intervals de puntuacions d'aquesta tercera
pregunta toma a ser més focalitmda al voltant de les puntuacions mitges (l'interval
de puntuacions amb màxim nombre de casos és el 18-20), i amb certa inclinació a
l'existència de percentatges més elevats de nois i noies en els intervals de
puntuacions immeditament superiors a les puntuacions centrals (18-20), que no pas
en els immediatament inferiors.
l-5-3 Aquests objectius específics són:
1. Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies
2. Usar adequadament de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals
4. Dominar els signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a part, dos punts..., així
com també d'altres formes de cohesió d'un text (anàfora, enllaços, marcadors textuals...)
5. Expressar per escrit un relat seguint les parts fonamentals d'una història (presnetació, nus i
desenllaç)
6. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit
8. Disposar formalment els textos escrits en el full: marges, distribució de les diferents parts,
cal·ligrafia...
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PERCENTATGE
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2. La població distribuïda enfundó de h variable escola
Pel que fa als 388 nois i noies repartits en les tres escoles de l'estudi, la distribució
de els puntuacions en aquesta tercera pregunta, evidencien _seguint la línia
expressada fins ara__ diferències clares entre elles. (Taula 23, Annex 11).
Alguns d'aquests aspectes desiguals, entre unes i altres, són els mateixos que ja
hem exposat en les anteriors distribucions per escoles:
• L'escola. 3 no presenta nois i noies amb puntuacions de l'extrem superior (a
partir de la puntuació 33 no hi apareix cap cas), i, en canvi, en les altres dues
escoles (la 1 i la 2) sí que se n'hi troben.
• En l'escola 1 i l'escola 3, l'interval de puntuacions que concentra una major
nombre de casos és el de les puntuacions centrals (18-20), encara que en l'escola
3 el percentatge de casos en els intervals superiors als 20 punts és més alt que no
pas en l'escola 1.
D'altra banda, però, l'escola 2 presenta la distribució de puntuacions que més
difereix respecte les altres dues escoles i, a més a més, menys s'assembla a les
distribucions qua aquesta mateixa escola presenta en la puntuació total i en la
primera i segona preguntes. Si recordem, la tònica de l'escola 2, en les distribucions
ja presentades, mostra els nois i noies poc repartits entre els diveros intervals de
puntuacions de la distribució i amb les proporcions de casos marcadament
concentrades en les puntuacions mitges i mitges-altes. En aquesta tercera pregunta,
en canvi, l'escola 2 ens oferiex una distribució peculiar: l'interval de puntuacions on
s'acumula el major nombre de nois i noies d'aquesta escola és el 15-17, per tant un
interval inferior al de les altres dues escoles i al de la distribució de la població; no
obstant, després d'una zona de puntuacions intermitges amb una proporció de casos
curiosament baix (18-20: 7,6% / 21-23: 6,7% ), apareixen dos intervals de
puntuacions, ja situades en una zona moderadament superior, amb percentatges altra
vegada força alts (24-26:11,4% f 27-29:12,4% ). Podem dir, doncs, que es tracta
d'una distribució bastant irregular, que descomposa els nois i noies de l'escola en
pràcticament dues meitats: una dels casos que obtenen puntuacions per sota dels 18
punts, i l'altra, dels que les obtenen per sobre.
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3. La població distribuïda enfundó de la variable curs
Els 388 nois i noies repartits per cursos, presenten unes distribucions en les
puntuacions obtingudes en h tercera pregunta, on el tret característic que mostraven
fins ara les distribucions per cursos en h puntuació total i en la primera i segona
preguntes (anar augmentant les proporcions de casos en les puntuacions superiors a
mesura que avança el curs), no es percep de manera tan clam (Taula 24, Annex 11)
D'una banda, és cert que a 6è curs hi trobem 3 casos amb puntuacions inferiors als
5 punts, a 7è n'hi trobem 2 i a 8è cap, i que per damunt dels 36 punts, a 6è hi
localitzem 2 casos, a 7è 5, i a 8è 6. Fet que sembla contribuir a la ratificació que a
mesura que es va augmentant en el curs, s'incrementen les proporcions de nois i
noies en les puntuacions més altes. D'altra banda, però, analitzant com es
distribueixen els percentatges de nois i noies en els diversos intervals de
puníuacions^independentment de l'interval de màxima freqüència de casos que a 6è
i a 8è és el 15-17 i a 7è el 18-20_, queda confirmat que, de forma pràcticament igual
en els tres cursos, aproximadament el 50% del casos obtenen puntuacions per
damunt dels 20 punts i que l'altre 50% les obtenen per sota. Per tant, podem afirmar
que, en temies generals, les distribucions de puntuacions no mostren diferències
visiblement significatives entre els tres cursos, llevat solament en les puntuacions de
les zones de l'extrem superior i inferior, on sí que es marquen desigualtats evidents.

4. La població distribuïda enfundó de la variable cursos-escola154
5. La població distribuïda enfundó de la variable sexe
Les diferències entre els nois i les noies pel que fa a les puntuacions obtingudes en
aquesta tercera pregunta continuen essent clarament evidents, mostrant una
tendència a l'existència de majors percentatges de casos amb puntuacions altes en
les noies que en els nois (Taula 25, Annex 11).
Una sola dada pot il.lustrar-nos-ho significativament: en la distribució de les noies,
l'interval de puntuacions on s'hi concentra major nombre de casos és el 21-23
(18,3%), i, en canvi, en la dels nois aquest interval el trobem dos nivells per sota, el
17-19 (20,4%).

1S4

Aquesta dimensió solament és considerada en el BLOC À. Vegeu nota a peu de pàgina núm. 147
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6. La població distribuïda enfundó de la variable llengua familiar
Observant la taula 26 (Annex 11), no ens queda cap dubte que, en aquesta tercera
pregunta, el fet que lattenguafamiliar dels nois i noies sigui la catalana o bé sigui h
castellana, segueix influint en les característiques de les distribucions de
puntuacions en una i altra situació ,
Malgrat que l'interval de puntuacions que recull un percentatge més alt de nois i
noies és el mateix (18-20) en una i altra llengua, la proporció de casos que obtenen
puntuacions per damunt dels 17 punts, són notablement superiors en la distribució
dels nois i noies que tenen com a llengua familiar la catalana.

1. La població distribuïda enfundó de h variable edat
Pel que fa a les distribucions de les puntuacions obtingudes en la tercera pregunta
pels nois i noies de l'estudi segons la seva edat, cal fer notar que algunes de les
característiques, queja hem anat presentant en les altres distribucions per edats, es
mantenen en la mateixa línia, d'altres, però, canvien (Taula 27, Annex 11). Així:
• Les edats de 12 i 13 anys, possiblement donat que inclouen el major nombre de
nois i noies, mostren dues distribucions de puntuacions repartides al llarg dels
diversos intervals, amb una zona central (15-28) on s'hi acumula un alt
percentatge de casos, el qual va disminuint a mesura que ens acostem a un
extrem o altre de la distribució (el superior o l'inferior).
9

L'edat de 11 anys presenta una distribució sense puntuacions per sota dels 6
punts, amb un sol cas per damunt dels 36 punts, curiosament situat en l'interval
de l'extrem superior (39-41). Es tracta, doncs, d'una distribució força irregular,
on el percentatge de nois i noies amb puntuacions mitges-altes, no és tan elevat
com en les edats de 12 i 13 anys. Tampoc, però, pot deixar de considerar-se el
fet que aproximadament el 45% dels casos es troba entre les puntuacions 18 i 29
(puntuacions mitges-altes), proporció aquesta que no podem obviar i sí tenir en
compte que és lleugerament inferior, en aquest marge de puntuacions, a la de les
distribucions de 12 i 13 anys.
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A l'edat de 14 anys, l'interval de puntuacions que conté el màxim nombre de
nois i noies és el 15-17, característica que el diferencia de les distribucions de les
altres edats (11,12,13 anys).
Analitzant més la distribució veiem que, de totes maneres, el percentatge de nois i
noies que se situa en les puntuacions mitges-altes s'assembla molt en proporció
al presentat en la distribució dels 11 anys (aprox. 45,5%). També, interessa fer
notar que, tant en la dsitribució dels 11 anys com en la dels 14 anys, el
percentatge de casos que obté puntuacions mitges-alíes és inferior al percentatge
que, d'aquest tipus de puntuacions, apareixen en les distribucions dels 11 i 13
anys.
Per últim, l'edat dels 15 anys, continua mostrant-se per mitjà d'una distribució
amb una majoria de nois i noies amb puntuacions clarament baixes. En aquest
cas, el 77 % dels casos obtenen puntuacions per sota dels 15 punts i, a més a
més, cap noi o noia de 15 anys puntua per damunt dels 26 punts.

Sintetitzant l'anàlisi descriptiva d'aquesta Sapregunía, afirmem que:

En general i pel que fa a la població, la distribució de puntuacions que obtenen els
nois i noies de l'estudi, en aquesta tercera pregunta, ressegueix una tònica més
semblant a la presentada en la puntuació total que ñopas a la que comentàvem per a
la primera o la segona preguntes. Això vol dir que es tracta d'una distribució amb
uns percentatges de casos considerables en la zona de les puntuacions mitges i
mitges-altes
En la primera i segona preguntes, les puntuacions moderadament altes eren més
freqüents.
Pel que fa a les distribucions en funció de les variables sexe, llengua familiar i edat
no cal fer notar cap peculiaritat especial que distingeixi la tercera pregunta de la
primera i segona preguntes o bé de la puntuació total.
Quant a la variable curs, potser remarcar la pràctica inexistència de diferències
significatives entre les tres distribucions de puntuacions de cada un dels cursos.
Aquest fet no coincideix exactament amb la primera i segona preguntes, ni tampoc
amb la puntuació total, en les quals, a mesura que avança el curs, les proporcions de
nois i noies que puntuen alt va augmentant lleugerament.
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En relació a la variable escola, destacar que l'escola 2 mosto una distribució amb
una tendència menys marcada_, en relació a ella mateixa en les distribucions de la
primera i segona preguntes_ a contenir percentatges elevats de nois Í noies amb
puntuacions lleugerament altes.
Per a la interpretació del per què en aquesta tercera pregunta, o sigui en la redacció
tipus historieta, els percentatges de nois i noies en les puntuacions mitges-altes són
considerables però menys elevats que en la primera i segona preguntes, creiem
oportú esperar a l'anàlisi específica de cadascuna de les cinc propietats textuals
considerades en aquesta tercera pregunta i que inicarem més endavant.
Pensem que, llavors, tindrem a les nostres mans informació més concreta i
específica, que ens permetrà una anàlisi més completa i rigurosa, així com la
possibilitat d'establir relació directa amb els objectius específics de la pregunta.

Analitzem descriptivament, sota aquest BLOC E, la quarta pregunta, un text
descriptiu d'un objecte que es presenta fotografiat i amb el suggeriment a l'enunciat
de donar-li forma de missatge pubilicitari. Els objectius específics per als quals
serveix de comprovació són: I'l, el 2, el 3, el 6, el 7 i el 8155 . L'interval de
possibles puntuacions a obtenir és entre O punts i 40 punts.
1. La població (338 nois i noies)
De la distribució de puntuacions obtingudes pel conjunt de la població (388 nois i
noies) i que ens mostra la Taula 28 (Annex 11) i el Gràfic 13, en destaquem
especialment l'existència de dos intervals de la zona de puntuacions mitges-baixes
(el 15-17 i el 18-20) amb una concentració de més del 40% dels casos. Aquest fet i
^ Aquests objectius específics són:
1. Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies
2. Usar adequadament de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals
3. Conèixer l'estructura de diferents textos comunicatius: cartes, notes, avisos, missatges
publicitaris...
4. Dominar els signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a part, dos punts..., així
com també d'altres formes de cohesió d'un text (anàfora, enllaços, marcadors textuals...)
6. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit
7. Descriure (llocs, objectes, personatges) utilitzant diversos recursos descriptius
8. Disposar formalment els textos escrits en el full: marges, distribució de les diferents parts,
cal·ligrafia...
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a que el percentatge de nois i noies que obtenen puntuacions per sota de l'interval
18-20 (20 punts pot considerar-se la puntuació central) sigui clarament superior
(46,9%) als que que n'obtenen per damunt dels 20 punts (33,2%). Crida, alhora,
l'atenció el fet que 18 nois i noies (un 4,6%) puntuen en l'interval de l'extrem
inferior (0-2).
Podem afirmar, doncs, que en aquesta quarta pregunta les proporcions més
significatives de nois i noies se situen en les puntuacions mitges i mitges-baixes.
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Gràfic 13: Puntuació de h 4apregunta ¡a Prova d'Expressió Escrita en hpobladó (388 nois i noies)
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2. La població distribuïda enfundó de Ja variable escola
Pel que fa a la població d'estudi distribuida en ñmció de les tres escoles, les
puntuacions obtingudes en aquesta quarta pregunta deixen entreveure diferències
evidents entre escoles (Taula 29, Annex 11). Així:
8

L'escola 1 mostra un distribució de puntuacions amb un gran nombre de nois i
noies que puntuen per sota dels 20 punts: en ella no hi trobem cap cas que puntuí
per damunt dels 30 punts i, a més a més, l'interval de puntuacions que sobresurt
amb el màxim nombre de casos és el 15-17.

8

En l'escola 2 s'observen nois i noies que puntuen en tots els diveros intervals de
puntuacions de la distribució (inclosos els de l'extrem superior), i l'interval de
puntuacions amb major nombre de casos és el 18-20 (un nivell superior que el de
l'escola 1).

« Els nois i noies de / 'escola 3 també_ com en l'escola 2_ puntuen pràcticament en
tots els intervals de la distribució (llevat del de l'extrem superior 39-41), i també_
corn en l'escola 2_ Pinterval de màxima freqüència és el 18-20. Ara bé, en
conjunt, els percentatges de casos amb puntuacions per damunt dels 20 punts
són lleugerament inferiors als de l'escola 2, i els percentatges per sota dels 20
punts lleugerament superiors, també, als de l'escola 2.

3. La població distribuïda enfundó de la variable curs
Si observem la població d'estudi descomposada per cursos (6è, 7è i 8è) i les seves
puntuacions en la quarta pregunta (Taula 30, Annex 11), veiem com es confirma
que, a mesura que avança el curs, es produeix un Ikuger augment en les
puntuacions que són obtingudes per mm proporció de nois i noies comiderable.
Concretant-ho, podem constatar que les distribucions de 6è i 7è són de
característiques semblants: interval de màxima freqüència el 15-17, zona de
concentració màxima de casos entre les puntuacions 12 i 23, etc. Ara bé, en la
distribució de 6è, el percentatge de nois i noies que obtenen puntuacions per sota de
l'interval 18-20 és lleugerament superior al mostrat en la distribució de 7è i, en
canvi, el percentatge dels que n'obtenen per damunt de 20 és lleugerament inferior
al de la distribució de 7è. En la distribució de 8è, Fínterval que es distingeix amb el
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màxim nombre de casos passa a ser el 18-20 (un nivell superior a l'interval 15-17
de 6è i 7è ) i, a més a més, globament és també visible una proporció de casos
lleugerament superior a 7è per sobre dels 20 punts, i lleugerament inferior a 7è per
sota dels 18 punts.
4. Lapoblació distribuïda enfundó de la variable curs-escola156
5. Lapoblació distribuïda enfundó de h variable sexe
Les diferències entre nois i noies en les puntuacions obtingudes en la quarta
pregunta, són perceptibles però no tan marcades com les mostrades en les altres
preguntes de la Prova (la, 2a i 3a). A partir de l'observació de la Taula 31(Annex
11), veiem com coincideix en nois i noies l'interval de puntuacions on s'hi
concentra el màxim nombre de casos (15-17), i no amb excessiva diferència (21,3%
en les noies, i 20,4% en els nois). De totes maneres, no passa desapercebut, ni molt
menys, que en els intervals immediatament superiors al 15-17, el percentatge de
casos és superior en les noies que en els nois.
Per tant, continua, en aquesta quarta pregunta, l'existència d'una propordó superior
de noies que de nois en les puntuacions mitges i mitges-altes, però el marge que els
separa, a noies i nois, és visiblement menys significatiu que en les distribucions que
acabem de veure per a les altres preguntes de la Prova.

6. Lapoblació distribuïda segons la llengua familiar
Continuen en aquesta quarta pregunta, les marcades i notables diferències en la
distribució de les puntuacions obtingudes pels nois i noies que tenen com a llengua
familiar la catalana i els que tenen la castellana (Taula 32 , Annex 11).
La clara superioritat en les proporcions dels nois i noies amb llengua familiar
catalana que obtenen puntuacions mitges-altes, ens és il·lustrada per mitjà de dues
dades altament significatives: 1) l'interval de puntuacions que, en aquesta
distribució, acumula major nombre de casos és el 18-20, mentre que en la
distribució dels nois i noies amb llengua familiar castellana és el 17-19, i 2) en la
distribució dels nois i noies de llengua familiar catalana, s'observen casos en tots els
diversos intervals de puntuacions (a excepció del 3-5) i, en canvi, en la distribució
dels nois i noies amb llengua familiar castellana, a partir de la puntuació 35 ja no hi
156

Aquesta dimensió solament és considerada en el BLOC A. Vegeu nota a peu de pàgina núm. 147
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trobem cap cas i, a més a més, en dos dels tres intervals de l'extrem inferior, els
percentatges són notablement alts (aprox. un 7%).

7. La població distribuïda enfundó de la variable edat
La distribució de les puntuacions de la quarta pregunta en la població descomposada
en funció de la variable edat (Taula 33, Annex 11), segueix la línia general marcada
en les distribucions per edats de les altres tres preguntes. Però com és lògic, donada
la tònica característica en la distribució de les puntuacions d'aquesta quarta pregunta
es dóna un cert predomini en les proporcions de casos que se situen en les
puntuacions mitges-baixes, en comptes de a les mitges-altes (la i 3a preguntes) o a
les moderadament altes (2a pregunta). Així:
« Als 11 anys, cap noi o noia puntua per damunt dels 29 punts, i l'interval de
puntuacions amb el màxim nombre de casos és el 15-17 (27,1 %).
9

Als 12 anys, l'interval amb màxima freqüència torna a ser el 15-17 (20%) però,
en canvi, els nois i noies de 12 anys sí que puntuen en pràcticament tots els
intervals de la distribució, fins i tot en els de l'extrem superior.

9

Als 13 anys, l'interval que acumula el màxim nombre de casos passa a ser el 1820 (24,4%) i, a més a més, la proporció de nois i noies que obtenen puntuacions
per damunt dels 20 punts és visiblement superior a la distribució dels 12 anys.

a

A la distribució dels 14 anys, l'interval de màxima freqüència torna a ser_com en
els 11 i 12 anys_ el 15-17 (22,7 %) i el percentatge en general de nois i noies que
obtenen puntuacions per sobre dels 20 punts es manté pràcticament invariable en
relació al dels nois i noies de 13 anys (aprox. 35%).
^ I, finalment, els nois i noies de 15 anys, segueixen amb la distribució de
puntuacions que els caracteritza: cap cas per damunt dels 20 punts, i un 66,6%
dels nois i noies entre els O i els 11 punts, zona aquesta de les puntuacions més
baixes de la distribució.
A títol de conclusió, en aquesta quarta pregunta, destaca especialment el fet que les
proporcions més significatives de nois i noies se situen en la zona de puntuacions
mitges-baixes. Fet clarament divergent respecte a les altres tres preguntes (la i 3a
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preguntes: zona de puntuacions mitges-altes, i 2a pregunta; zona de puntuacions
moderadament altes,

D'entrada, ens sembla massa agosarat intentar ja interpretar aquestes dades
recollides de la quarta pregunta. De totes maneres, sí que podem afirmar que el
percentatge de nois i noies que tenen un domini mig-alt a l'hora d'escriure una
redacció, una historieta..., és superior als que tenen aquest nivell de domini en un
text que, sota l'estructura de missatge publicitari, descrigui al mateix temps un
objecte.
Aquesta constatació no la creiem de difícil explicació: de tots és sabut que a l'escola
se sol començar a treballar més aviat els textos narratius que no pas els descriptius i
també, evidentment, que textos tipus els missatge publicitari. A més a més, de
"redaccions" se'n fan a les aules amb molta més freqüència que no pas descripcions
o altres tipus de text, fins i tot en els cursos superiors (7è i 8è).
Amb tot, quan analitzem les propietats textuals considerades dins d'aquesta quarta
pregunta (BLOC H), la informació que possseirem ens possibilitarà una anàlisi més
específica i, sobretot, més vinculada directament amb els objectius específics
plantejats per a la pregunta en concret.

BLOC F: Puntuagiotis específiques de les proietats textuals considerades en la

Amb aquest BLOC F, iniciem l'anàlisi descriptiva de les propietats textuals
corresponents a tres de les preguntes de la Prova d'Expressió Escrita I ho fem, tal
com hem justificat en introduir aquest apartat, presentant únicament la distribució de
les puntuacions en relació a la població, al conjunt dels 388 nois i noies.
Abans d'iniciar l'anàlisi específica de les diferents propietats textuals considerades
en la primera pregunta, interessa recordar que, en la distribució general de les
puntuacions d'aquesta pregunta en relació a la població, s'hi distingia un predomini
dels nois i noies que se situaven en les puntuacions mitges-altes.
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Communicabiütat
Doncs bé, entrant ja en l'anàlisi específica de l'aquesta primera pregunta, ens
trobem en primer lloc amb un factor anomenat Comunicabilitat que, de fet, no és
habitualment conegut com una propietat textual però que l'hem inclòs, amb la seva
justificació corresponent157, en la primera i la segona preguntes donat el paper
decisiu i clau que juga en la qualitat dels textos comunicatius breus tipus nota. Que
una nota de les característiques de la primera i segona preguntes transmeti de forma
clara la intenció comunicativa per a la qual s'escriu, és possiblement una de les
dimensions que més contribueix a definir la seva naturalesa textual.
La distribució, doncs, de les puntuacions en aquesta primera pregunta del conjunt
dels nois i noies de l'estudi en relació al factor Comimicabilitat, reflecteix un
domini clar, per parí de la majoria dels casos, en la transmissió de la intenció
comunicativa adequada a l'hora d'escriure notes breus, en aquest cas de destinatari
variat, nombrós i poc conegut. Ho afirmen així categòricament perquè observant la
taula corresponent (Taula 34, Annex 11), i sabent que la puntuació possible a
obtenir-hi oscil.la entre O i 4 punts, veiem com de la puntuació de 2 punts fins a la
de 4 punts s'hi concentra el 86,6% dels casos i que, paral.lelament, en la puntuació
màxima (4 punts) hi trobem el 27,8% dels nois i noies.

Adequació
Passem ara a la propietat textual Adequació, i a comentar-ne la seva distribució de
puntuacions en els 388 nois i noies de l'estudi.
En aquesta primera pregunta, la propietat Adequació es relaciona directament amb
els objectius específics 2i3 de la Prova d'Expressió Escrita158:
Objectiu específic 2: Usar adequadament la modalitat estàndard de la llengua i els registres
lingüístics formals i informals
Objectiu específic 3: Conèixer l'estructura de diferents textos comunicatius (notes, avisos, cartes,
missatges publicitaris...)

La puntuació que els nois i noies poden obtenir en aquesta propietat, oscil.la entre O
i 4 punts.
157

Vegeu pàgina 189, de l'apartat 3.3.2.2. Avaluació: Full de Valoració de l'Expressió Escrita,
d'aquest mateix Capítol IÏÏ.
158
En la pàgina 185 de l'apartat 3.2.2.3. Avaluació: Full de Valoració de l'Expressió Escrita
(Capítol IV), apareix una taula on es sintetitzen les interrelacions existents entre cadascuna de les
propietats textuals i els objectius específics de la Prova d'Expressió Escrita.
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Observant, doncs, la Taula 35 (Annex 11), veiem com en la primera pregunta el
domini de l'ús adequat de la modalitat estàndard de la llengua i del registre formal
(donat el tipus de destinatari de h nota), així com del coneixement de l'estructura
d'un text comunicatiu breu tipm nota, pot considerar-se d'un nivell alt en la majoria
dels nois i noies de l'estudi. Una sola dada ens ho il·lustra suficientment: el
percentatge de nois i noies que obtenen una puntuació de 2 o més punts és
aproximadament del 95%. L'evidència no ofereix dubtes. I encara hi podem afegir
una dada més: en les puntuacions de 3 i 4 punts hi distingim en cadascuna d'elles
percentatges d'aproximadament el 40%.

Correcció Gramatical
Pel que fa a la propietat textual Correcció Gramatical, volem dir, abans que res, que
les puntuacions que els nois i noies hi poden obtenir van des d'un mínim de O punts
a un màxim de 14 punts. I, també, que l'objectiu específic de la Prova d'Expressió
Escrita que es vincula directament amb aquesta propietat és l'objectiu número 1:
Objectiu específic 1: Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon a l'edat dels nois
i noies

Doncs bé, en la distribució de les puntuacions que els 388 nois i noies obtenen
específicament en relació a aquesta propietat Correcció Gramatical (Taula 36,
Annex 11), crida l'atenció la concentració d'aproximadament un 88% dels casos des
dels 8 punts fins els 14 punts, destacant la puntuació d'11 punts amb un 21% dels
casos. Evidentment queden confmnats uns molt bons resultats, ja que la majoria
dels nois i noies puntuen per damunt dels 7 punts (puntuació del centre de h
distribució) i, amés amés, amb proporcions de casos altament significatives en les
zones d'altes puntuacions.
A l'hora d'intentar interpretar aquest fet, ens semblen possibles dues explicacions:
1) El text escrit en aquesta primera pregunta és breu, en cap cas supera les 10 línies.
Quan vam elaborar el Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita, en el
moment de determinar el barem de puntuació que corresponia a cadascun dels
criteris d'èxit de la propietat textual Correcció Gramatical, vam tenir present la
brevetat de l'escrit. Amb tot, és evident que, en tractar-se d'una nota curta, el risc
a cometre errors gramaticals disminueix, la qual cosa pressuposa que les
puntuacions de la gran part dels nois i noies tendeixin a ser notablement altes;.
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2) Un altre factor que pot haver incidit en les altes puntuacions d'una majoria de
casos, pot ser el fet que la Prova d'Expressió Escrita ha estat dissenyada pensant
en un col·lectiu ampli de nois i noies (de 6è fins a 8è curs). Per aquest motiu, el
punt de partida a l'hora d'establir els criteris d'èxit i els barems de puntuació que
s'utilitzen per a la correcció de la prova, són essencialment els objectius que, en
expressió escrita, se suposen assolits en acabar el Cicle Mitjà. També hem tingut
en compte determinats objectius que, en aquesta àrea del curriculum, es treballen
especialment a 6è curs. No hem pogut, en canvi, contemplar objectius propis de
7è o de 8è, ja que en el grup de nois i noies que ha de respondre a la Prova hi
participen també els de 6è.
Variació
Centrant-nos ja en la darrera propietat textual que ha estat considerada en aquesta
primera pregunta, la Variació, cal dir abans de res que el marge de puntuacions
possibles a obtenir-hi pot oscil.lar des de O punts fins a 6 punts. L'objectiu específic
amb el qual aquesta propietat s'interrelaciona directament és l'objectiu 6:
Objectiu específic 6: Grau de maduresa i complexitat sintàctica i lèxica en els textos escrits

La distribució, doncs, de les puntuacions obtingudes pels nois i noies de l'estudi en
relació a aquesta propietat, discrepa absolutament de les distribucions ja presentades
per a les altres propietats d'aquesta mateixa pregunta (Taula 37, Annex 11). En
aquest cas, ressalta que més d'un 50% de nois i noies puntuen O punts, i que amb 3
punts (puntuació del centre de la distribució) solament se n'hi distingeixen
aproximadament un 30%.
La pròpia cotnplexitaí que comporta la propietat en ella mateixa (varietat i riquesa
sintàctica, varietat i precisió lèxica, ús de recursos retòrics, fluïdesa i gràcia en
l'estil..), pot ser una possible explicació de l'alt percenttage de nois i noies que hi
puntuen baix o molt baix.
A les escoles, un treball específicament dedicat a millorar en la maduresa i la
complexitat sintàctica i lèxica, ben segur que no esdevé en la pràctica objectiu
prioritari. Així semblen reflectir-ho les dades obtingudes.

Com a síntesi d'aquesta anàlisi descriptiva específica de la la pregunta, constatem
que, en relació a la construcció de textos comunicatius breus_tipus nota adreçada a
un destinartari variat i poc conegut_, el domini general de la majoria dels nois i
noies de l'estudi se situa a un nivell mig~alt. Nivell que ve determinat per:
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en la majoria dels nois i noies, un elevadíssim domini en la transmissió de k
intenció comunicativa pretesa, en l'ús adequat de la modalitat estàndard de k
llengua i del registre lingüístic formal, i també en el coneixement de l'estructura
pròpia d'un text comunicatiu breu tipus nota (Factor: Communicabilitat, Propietat
Textual: Adequada; Objectius específics de referència: 2 i 3),

en gran part dels nois i noies, un elevat domini de l'ortografia, la gramàtica i el
lèxic que es correspon a la seva edat (Propietat Textual: Correcció Gramatical; Objectiu
específic de referència: 1),

i, en gran part del nois i noies, un grau de domini molt baix en la riquesa i la
Complexitat Sintàctica i lèxica (Propietat Textual: Vanado; Objectiu específic de referència:
6).

BLOC G: Puntuacions esecifique^ de les propietats textuals
tercera reunta: adeuació, coherènciatcohgsjó^

Ja

Entrem ara en la tercera pregunta, la redacció,
Com a marc de referència, abans de començar l'anàlisi específica de les propietats
textuals contemplades en aquesta tercera pregunta, interessa recordar que la
distribució de puntuacions que, de forma general i en relació a la població, hem
presentat per aquesta tercera pregunta, mostra un grup de nois i noies de mida
considerable que se situen en les puntuacions mitges-altes.

Adequació
La primera de les propietats a considerar és l'Adequació, amb una oscil·lació
possible de punts entre O i 6. Els objectius específics previstos per a la Prova
d'Expressió Escrita que s'associen directament amb aquesta propietat són el 2 i el 8:
Objectiu específic 2: Usar adequadament la modalitat estàndard de la llengua i els registres
lingüístics formals i informals
Objectiu específic 8: Disposar formalment els textos escrits en el full: marges, distribució de les
diferents parts, cal·ligrafia...

Les puntuacions, doncs, obtingudes pels 388 nois i noies en la propietat textual
Adequació d'aquesta tercera pregunta (Taula 38, Annex 11), es caracteritzen per
situar-se en la majoria dels nois i noies (+ del 90%) per damunt dels 3 punts
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(puntuació del centre de la distribució), amb un 44,4% dels casos que obtenen 5
punts, puntuació aquesta clarament elevada.
En els textos narratius, tipus historieta, i concretament pel que fa a l'ús adequat de h
modalitat estàndard de la llengua i del registre lingüístic formal, així com a h
disposició formal del text escrit en el full (marges, distribució de les parts del text,
cal·ligrafia...), els nois i noies de l'estudi mostren majoritàriament un domini
significativament elevat.

Coherència
En relació a la segona de les propietats textuals, la Coherència, l'objectiu específic
que s'hi relaciona directament és l'objectiu 5:
Objectiu específic 5: Expressar per escrit un relat seguint les parts fonamentals d'una història

Ara bé, en el Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita, per valorar aquesta
propietat textual s'estableixen un conjunt de criteris d'èxit que abasten un ventall
d'habilitats més ampli que el que expressa aquest objectiu específic 5. Aquesta
decisió d'ampliar els aspectes comunicativo-lingüístics a tenir en compte en la
valoració d'aquesta propietat, l'hem pres justificadament i en funció de la
fonamentació teòrico-conceptual159 , la qual vincula essencialment la Coherència
amb l'àmbit de la selecció i la organització i estructuració de la informació d'un text.
Doncs bé, pel que fa a la Coherència de la tercera pregunta, els nois Í noies de
l'estudi mostren uns distribució de les puntuacions obtingudes (Taula 39, Annex
11) amb un forta concentració (30,9%) en la puntuació central (3 punts), ja que el
marge de puntuacions possibles va des de O a 6 punts. A més a més, la proporció de
casos que puntuen per damunt dels 3 punts és clarament superior (45%) a la de
casos que puntuen per sota (23,4%).
Podem afirmar, doncs, que en un text narratiu tipus historieta i pel que fa a la
selecció rellevant de la informació i ala claredat i estructuració lògica de les idees
(parts fonamentals d'una història, construcció adequada de paràgrafs...), gran pon
dels nois i nois de l'estudi mostren un nivell de domini mig tirant a ati.
Cohesió
La tercera de les propietats textuals, la Cohesió, es troba directament associada amb
l'objectiu específic 4:
159

Vegeu / 'apartat 3.2.2.3. Avaluació: Full de Valoració de l'Expressió Escrita, d'aquest mateix
Capítol III.
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Objectiu específic 4: Dominar els signes de puntuació bàsics (coma, punt i seguit, punt i a part,
dos punts...), així com també altres formes de cohesió (anàfora, enllaços, marcadors textuals...)

En aquesta propietat, el marge de puntuacions possibles va des de l'una puntuació
mínima de O punts fins a una puntuació màxima de 8 punts.
Doncs bé, la distribució de les puntuacions obtingudes pels nois i noies en aquesta
propietat textual (Taula 40, Annex 11), mostra que el major percentatge de casos
(20,4%) se situa en la puntuació 2, que entre O i 3 punts (4 és la puntuació del
centre de la distribució) s'hi acumula el 62% dels nois i noies, i que amb 4 o més
punts solament hi trobem aproximadament un 40% dels casos.
Es tracta, evidentment, d'una distribució on una part considerable de nois i noies
puntuen per sota de la que es pot considerar com a puntuació central de la
distribució (4 punts).
Així, constatem amb claredat que un nombre considerable de nois i noies de l'estudi
(+ del 60%), a l'hora d'escriure un text narratiu, tipus historieta, presenten un nivell
de domini baix en l'ús adequat dels signes de puntuació bàsics així com de les
diferents formes de cohesió (anàfora, enllaços, marcadors textuals ...). Dit d'un
altra manera, en la historieta escrita per un grup considerable de nois i noies del
nostre estudi, hi queda reflectit un baix nivell en els coneixements i les habilitats per
expressar les idees_des d'una perspectiva sintàctica i lèxica_de manera clara i
lògica.

Correcció Gramatical
La Correcció Gramatical, la quarta de les propicias textuals considerades en aquesta
quarta pregunta, té un marge de puntuació possible que va des d'un mínim de O
punts a un màxim de 14 punts, i l'objectiu específic amb el qual s'interrelaciona
directament és l'objectiu 1:
Objectiu específic 1: Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic corresponent a l'edat dels nois i
noies

En la distribució de les puntuacions obtingudes pel nois i noies de l'estudi en
aquesta propietat (Taula 41, Annex 11), constatem que la zona de màxima de
concentració de casos se situa entre les puntuacions 7 i 11, i que dels 7 punts cap
amunt s'hi troba prop del 75% dels nois i noies.
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El domini, doncs, de l'ortografia, la gramàtica i lèxic corresponent a l'edat, el
podem qualificar d'un nivell mig-alt en la meitat dels nois i noies i de nivell alt en un
25% dels casos.
Si recordem, quan hem analitzat aquesta mateixa propietat en la primera pregunta, el
grup de nois i noies que obtenien puntuacions altes era visiblement superior, i
argumentàvem dues possibles explicacions. La primera feia referència a l'extensió
del text, i en el cas de la primera pregunta, en tractar-se d'una nota breu, crèiem que
aquest fet podia haver influït en la disminució del risc a cometre errors gramaticals.
En aquesta tercera pregunta, on el text té ja més extensió (ente mig i un full ),
aquest mateix argument pot contribuir a fer-nos comprendre per què en la historieta
baixa moderadament el percentatge de nois i noies que obtenen puntuacions altes: si
l'extensió és més gran, el risc a cometre errors gramaticals s'incrementa, encara que
sigui lleugerament. La segona explicació (l'elaboració de la Prova d'Expressió
Escrita enfocada a una població de tres cursos diferents: 6è, 7è i 8è) continua, en
aquesta tercera pregunta, mantenint la seva influència i marcant_per un grup de nois
i noies notablement significatiu., un domini de nivell alt en la CorreccióGramatical.

Variació
I ja entrant en la darrera de les propietats textuals inclosa en la tercera pregunta, la
Variació, volem dir primerament que el marge de les possibles puntuacions comprèn
des dels O punts fins els 8 punts, i que l'objectiu específic de la Prova d'Expressió
Escrita amb el qual es vincula és l'objectiu 6:
Objectiu específic 6: Grau en la maduració i complexitat sintàctica i lèxica en els textos escrits

Així doncs, la distribució de les puntuacions que els nois i les noies de l'estudi
presenten en la tercera pregunta i pel que fa la Variació (Taula 42, Annex 11), és
molt semblant a la que presentàvem per aquesta mateixa propietat en la primera
pregunta: una acumulació de més de la meitat dels casos (57,2%) en la puntuació O,
i un percentatge de prop del 80% de nois i noies que puntuen entre O i 3 punts.
Igual que en el cas dels textos comunicatius breus tipus nota (la pregunta), en els
textos narratius tipus historieta (3a pregunta), el nivell de precisió, riquesa i variació
en la sintaxi i el lèxic es troba, en gran part dels nois i noies, a un nivell
significativament molt baix.
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Ja argumentàvem també, en la primera pregunta, qua la maduresa i la complexitat en
la sintaxi i el lèxic dels textos (varietat i riquesa lèxica i sintàctica, fluïdesa i gràcia
en l'estil, ús de recursos retòrics...) són encara uns coneixements i habilitats
comunicativo-lingüístics que, en la pràctica de l'escola i dins del procés
d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita, són concebuts des d'una
perspectiva no prioritaria i se solen treballar puntualment i/o secundàriament.
Per a concloure i sintetitzar l'anàlisi específica que acabem de presentar per a tercera
pregunta, volem dir que, globalment considerada, aquesta 3a pregunta comprèn un
grup de nois i noies notablement significatiu que obtenen puntuacions mitges-altes.
Doncs bé, des del punt de vista de les propietats textuals que s'hi consideren més
específicament, tractem de conèixer amb més detall aquesta tendència general i
gosem atribuir-la a:
• en gran part dels nois i noies de l'estudi, un domini significativament elevat en
l'ús adequat de la modalitat estàndard de la llengua i del registre lingüístic formal,
així com també en la disposició formal del text en el full: marges, distribució de
les diferents parts del text, cal·ligrafia... (Propietat Textual: Adequació; Objectius
específics de referència 2 i 8),

« en un gran part dels nois i noies de l'estudi, un domini de nivell mig-alt en la
selecció de la informació i en l'estructuració lògica de les idees: part fonamentals
d'una història, construcció de paràgraf S... (Propietat Textual: Çofierènda; Objectiu
específic de referència 3),

9

en un grup considerable de nois i noies de l'estudi, un domini de nivell baix pel
que fa a l'ús dels signes de puntuació bàsics així com en les diferents formes de
cohesió: anàfora, enllaços... (Propietat textual: Cohesió; Objectiu de referència 4),

• en gran part del grup de nois i noies, un domini moderadament alt en relació a
l'ortografia, la gramàtica i al lèxic corresponent a la seva edat (Propietat
Textual:Correcció Gramatical; Objectiu específic de referència 1),

» i, en gran part del grup de nois i noies, un grau de maduresa i complexitat
sintàctica i lèxica de nivell baixíssim (Propietat Textual: Variació; Objectiu de referència
6).
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Ens centrem ara en la quarta pregunta, la descripció.
En relació a aquesta quarta pregunta cal fer una consideració prèvia:
Si recordem160, aquesta 4a pregunta consta de dues parts: la 4. A i la 4 . B .
La 4 .B. és la part de pregunta on es demana al noi o noia que descrigui un objecte,
del qual es presenta la seva fotografia. Una descripció, per a la qual es proposa la
porssibilitat de donar-li forma d'anunci publicitari, fet que recull la pràctica totalitat
dels nois i noies de l'estudi optant per respondre a la pregunta amb la intenció clara
d'escriure un missatge publicitari.
Aquesta segona part és la que és valorada prenent com a marc de referència les ja
conegudes propietats textuals_ en aquest cas les mateixes que les considerades en la
tercera pregunta_. Podem dir que és la part principal de la quarta pregunta i la
puntuació que pot obtenir-se oscicl.la entre O i 38 punts.
La 4. A. és una primera paït, que pot entendre's com un pròleg per a la segona. De
fet, es tracta de respondre a nou preguntes ben concretes sobre l'objecte fotografiat,
la resposta de les quals pot facilitar la descripció que es demana en la segona part.
Aquesta primera part, la 4.A. és valorada solament amb un interval de puntuació
que va de O a 2 punts161 .
Doncs bé, a l'hora de presentar l'anàlisi del resultats d'aquesta quarta pregunta,
malgrat ser conscients del caràcter introductori d'aquesta primera part (4. A.), també
creiem adequat presentar la distribució de les puntuacions que els nois i noies
obtenen en aquesta part prèvia. Pensem que pot ser informació que ens ajudi a la
comprensió i l'anàlisi dels resultats globals d'aquesta pregunta.
Així doncs, els 388 nois i noies de l'estudi es distribueixen, en relació a ¡aprimem
part de la quarta pregunta (la 4. A.), tal com queda reflectit en la Taula 43 (Annex
11). Observem una forta concentració de nois i noies (88,9%) que obtenen una
puntuació de 2 punts (màxima puntuació possible), i solament un 0,8% dels casos
se situen als Opunts.
160 Vegeu apartat 3.2.1.2. Elaboració de la Prova d'Expressió Escrita d'aquest capítol HI, on
s'exposen les característiques concretes de la prova i de cadascuna de les quatre preguntes de què
consta.
161
Vegeu el document Criteris d'èxit i del barem de puntuació del Full de Valoració de la Prova
d'Expressió Escrita (Annex 4)
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Queda clar, doncs, que l'exercici de respondre a les 9 preguntes curtes sobre un
objecte fotografiat no mostra cap tipus de dificultat per a la practica totalitat dels nois
i noies de l'estudi. La seva influència, be sigui positiva bé negativa, en relació a la
segona part de la pregunta (4.B.), és una altra qüestió de difícil constatació amb les
dades de què en aquests moments disposem, es requeriria d'una anàlisi estadística
més aprofundida.

Fixem-nos ara en la. segona part de la pregunta, la4.B. Segona part, en la qual hem
considerat les mateixes cinc propietats textuals que en la tercera pregunta:
adequació, coherència, cohesió, correcció gramatical i variació.
Abans d'emprendre l'anàlisi descriptiva específica de les propietats textuals incloses
en aquesta quarta pregunta (4.B.), creiem d'interès fer memòria que, en la
distribució de puntuacions d'aquesta pregunta en relació a la població, aquesta
mostra un grup considerable de casos que obtenen puntuacions mitges-baixes.

Adequació
Pel que fa a la primera propietat textual tinguda en compte en aquesta quarta
pregunta, YAdequació, volem dir primerament que el marge de puntuacions és de O
a 8 punts, i que els objectius específics de la Prova d'Expressió Escrita amb els
quals es relaciona directament són el 2 i el 8:
Objectiu específic 2: Usar adequadament la modalitat estàndard de la llengua i els registres
lingüístics formals i informals
Objectiu específic 8: Disposar formalment els textos escrits en el full: marges, distribució de les
diferents parts, cal·ligrafia...

Si observem la Taula 44 (Annex 11), s'evidencia que la distribució de les
puntuacions d'aquesta propietat recull un 26 % dels casos en la puntuació central (4
punts), deixant tant per sota (0-3 punts) com per sobre (5-8) un percentatge de nois
i noies pràcticament igual (aproximadament un 35%).
Es tracta, doncs d'una distribució que pot qualificar-se còmodament de "normal"162.
Per tant, podem dir que, en un text tipus missatge publicitari, pel que fa a l'ús
162
distribució nortnal és un model estadístic molt utilitzat en la investigació de l'àmbit de les
ciències humanes. Es tracta d'una distribució teòrica, definida en una equació matemàtica i que mai
coincidirà exactament amb la d'unes dades empíriques. Segons Welkowitz, J., poden concretar-se en
dues les raons per les quals aquest model esdevé tan important:
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adequat de la modalitat estàndard de la llengua i del registre lingüístic formal i propi
d'un anunci publicitari, així com a la disposició formal del text en el full (marges,
dsitribudó de les diferents parts, cal.ligrafia...), una gran part del grup dels nois i
noies de l'estudi presenten un domini de nivell mig, entenent-lo des d'una
perspectiva àmplia que inclou tant el nivell mig-baix com el nivell mig-alt.

Coherència
Ja en la segona de les propietats textuals d'aquesta quarta pregunta, la Coherència,
el marge puntuacions possibles a obtenir va des de O fins a 4 punts. Els objectius
específics de referència són, en aquest cas, els objectius 3 i 5:
Objectiu específic 3. Conèixer l'estructura de diferents textos comunicatius: caites, notes, avisos,
missatges publicitaris...
Objectiu específic 7. Descriure (llocs, objectes, personatges) utilitzant diversos recursos descriptius

De totes maneres, tal com hem argumentat en la tercera pregunta, a l'hora de valorar
aquesta propietat s'ha tingut en compte una visió més global en relació al propi
concepte de la propietat (selecció i estructuració lògica de la informació).
Doncs bé, en la Coherència d'aquesta quarta pregunta (Taula 453 Annex 11), el
percentatge de nois i noies que obtenen puntuacions per sota dels 2 punts (puntuació
central) és aproximadament el 70%, i el dels que puntuen O punts s'acosta a un
50%.
Evidentment, doncs, el domini que mostren la majoria dels nois i noies de l'estudi,
en aquesta quarta pregunta i respecte als aspectes de coherència textual (selecció de
la informació rellevant, estructuració lògica i clara de les idees.,.), és de nivell
considerablement baix.
En la tercera pregunta, no es fa tan evident un nombre de casos tan considerable en
la zona de baixes puntuacions, més aviat hem parlat d'una forta concentració de nois
i noies en la zona de les puntuacions mitges i un nombre signifcatiu en les
puntuacions altes. La raó d'aquesta diferència entre la tercera i la quarta pregunta,
ens sembla que l'hem d'identificar en el fet que, en el cas de la quarta pregunta, el
text escrit es configura sota la forma d'un missatge publicitari. I, estem convençuts
"1. Per a moltes variables es pot acceptar, amb tota garantia, que la forma de la distribució
poblacional és aproximadamnet normal (...).
2. Més important, la distribució d'una mostra de diversos estadístics tendeix a ser normal si la
mida de les mostres és grossa (...)."(Welkowitz, 1981: 129)
La forma de la Corba Normal_si n'observem la seva representació gràfíca_recorda un campana: és
alta en el centre i baixa en ambdós exterms. Els valors del centre tenen més probabilitat d'ocórrer
que els valors allunyats o més propers als extrems.
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que el coneixement de l'estructura d'un missatge publicitari i de les habilitats
comunicativo-lingüístiques que el caracteritzen, no son treballats a les escoles ni
amb la intensitat ni amb la freqüència com s'acostuma a fer amb els textos narratius.

Cohesió
Pel que fa la Cohesió, en aquesta quarta pregunta la puntuació possible a obtenir va
de O a 6 punts. L'objectiu específic que s'hi associa directament és l'objectiu 4:
Objectiu específic 4: Dominar els signes de puntuació bàsics (coma, punt i seguit, punt i a part,
dos punts...), així com també altres formes de cohesió (anàfora, enllaços, marcadors textuals...)

La distribució de puntuacions d'aquesta propietat en la quarta pregunta (Taula 46,
Annex 11), mostra que un 28,6% dels nois i noies que obtenen 3 punts (puntuació
central) sota dels 3 punts hi trobem un 39,5% dels casos, i per damunt un 33%.
Podem dir, doncs, que en la quarta pregunta i en relació al domini dels signes de
puntuació bàsics i de les altres formes de cohesió (anàfora, enllaços.,.), els nois i
noies de l'estudi presenten, en una proporció considerable, un domini de nivell mig,
encara que el percentatge de casos que presenten un domini de nivell mig-baix és
lleugerament superior als que el presenten mig-alt.
En comparació amb la tercera pregunta no es manifesta, en relació a aquesta
propietat de la Cohesió, diferències significatives. Potser, en la quarta pregunta, el
percentatge de casos que obté puntuacions mitges és lleugerament superior.
Fàcilment, pot ser degut al fet que, en la pràctica, els escrits d'aquesta quarta
pregunta no han superat, en pràcticament cap noi i noia, les 10 o 12 línies, extensió
més breu que la majoria de les historietes escrites en la tercera pregunta; i, llavors,
sembla lògic que que el risc a cometre equivocacions en els signes de puntuació i en
l'ús de les altres formes de cohesió textual disminueixi.

Correcció Gramatical
Passem ara a la Correcto Gramatical, la quarta propietat textual considerada en la
quarta pregunta. Les puntuación^ possibles a obtenir-hi comprenen des dels O fins
als 14 punts. L'objectiu específic de referència és l'objectiu 1:
Objectiu específic 1: Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic corresponent a l'edat dels nois i
noies
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La distribució de puntuacions que els nois i noies de l'estudi obtenen en la
Correcció Gramtícal de la quarta pregunta (Taula 47, Annex 11), segueix la línia
marcada per la mateixa propietat en la tercera pregunta: forta concentració en el
nombre de casos que puntuen en la zona de puntuacions mitja-alta. En aquest cas,
però, en comptes de trobar-se entre les puntuacions 7 i 10, es troba entre les
puntuacions Sill, i en lloc de ser un 51,7% és un 62,4%. Aquestes dades, doncs,
reflecteixen l'existència d'un alt nombre de nois i noies que mostren un domini
clarament alt en l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que els correspon a l'edat.
L'explicació a la moderada diferència entre la tercera i la quarta pregunta pot, altra
vagada, venir motivada per la brevetat amb què el missatge publicitari és escrit per la
majoria dels nois i noies de l'estudi i que, com hem dit ja en repetides ocasions,
disminueix el risc a comete errors, en aquest cas, ortogràfics, gramaticals o lèxics.

Variació
I ja per acabar aquesta quarta pregunta, entrem en la cinquena de les propietats
textuals contemplades, la Variació. El marge de puntuacions possibles va des dels O
fins als 8 punts. L'objectiu específic de referència és l'objectiu 6:
Objectiu específic 6: Grau en la maduració i complexitat sintàctica i lèxica en els textos escrits

Doncs bé, la distribució de puntuacions de la Variació en aquesta quarta pregunta
(Taula 48, Annex 11), mostra_encara de forma més acusada que en la tercera
pregunta_ un percentatge de casos molt elevat en la zona de baixes puntuacions.
Així, trobem un 71% dels casos que puntua O, i un 90% que puntua entre O i 3
punts.
El g rau de complexitat i nmluresa sintàctica i lèxica és, en la quarta pregunta i en b
majoria dels nois i noies de l'estudi, molt i molt baix.
En la primera i la tercera pregunta, la tònica general de la propietat Variació ha estat
bastant semblant a la que acabem de presentar. En la quarta pregunta, per exemple el
percentatge de casos que obtenen O punts és marcadament superior: en la la i 3a
preguntes és d'aproximadament un 50% dels casos i en la 4a pregunta s'eleva a un
70%. El possible motiu a aquesta moderada divergència, ens sembla que prové del
fet que l'escrit es tracti d'un missatge publicitari. Pensem que els criteris d'èxit
establerts sota la propietat Variació en aquesta quarta pregunta (precisó i varietat
lèxica i sintàctica, presència de recursos retòrics, fluïdesa i gràcia en l'estil de la
descripció amb intenció publicitària...) es converteixen en més difícils a l'hora de
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respondre-hi adequadament si es tracta d'un text publicitari que no pas si es tracta
d'un text narratiu. Encara que el text de tipologia publicitària estigui establert com a
propi per treballar-ho en el Cicle Superior d'EGB, a la pràctica de els escoles se sol
treballar de forma més aviat puntual.

Sintetitzant l'anàlisi descriptiva específica de les propietats textuals d'aquesta quarta
pregunta, tenim informació suficient per constatar quins són alguns dels factors que
determinen que, en la distribució general de les puntuacions d'aquesta quarta
pregunta en relació a la població, sigui notablement significatiu el nombre de nois i
noies que obtenen puntuacions mitges-baixes:
« en Ja majoria dels nois i noies de l'estudi, un domini en general de nivell mig pel
que fa a l'ús de la modalitat estàndard de la llengua i el registre lingüístic formal
propi d'un text publicitari així com de la disposició formal del text en el full
(Propietat textual: Adequació; Objectius específics de referència: 2 i 8 ),
• en la majoria de casos de l'estudi, un domini de nivell molt baix en relació a la
selecció rellevant de la informació i a l'estructuració clara i lògica de les idees:
estructura text de tipus missatge publicitari, construcció de paràgrafs... (Propietat
textual: Coherència; Objectius específics de referència 3 i 7),

• en una proporció elevada de casos, un domini de nivell mig-baix pel que fa a l'ús
adequat dels signes de puntado bàsics i a d'altres formes de cohesió: anàfora,
enllaços... (Propietat textual: Cohesió ; Objectiu específic de referència 4),

* en un percentatge elevat de nois i noies, un domini de nivell alt en relació a
l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon a la seva edat (Propietat textual:
Coirecdó Gramatical ; Objectiu específic de referència 1),
• i, en la majoria de nois i noies de l'estudi, un domini de nivell molt i molt baix
quant a la complexitat i maduració sintàctica i lèxica (Propietat textual:
Objectiu específic de referència 6).
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4.2.3. EI Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del
Professor
Projectem, ara, el nostre interès cap a l'instrument de recollida d'informació al qual
hem qualificat com a complementari163, concretament al Full de Valoració de
l'Expresió Escrita per part del Professor.
Si recordem, de forma sintètica, ens estem referint a la valoració que el professor de
l'assignatura de llengua catalana de cadascun dels nois i noies de l'estudi ha
realitzat, per cada un d'ells, del seu domini general en l'expressió escrita. Valoració
desenvolupada a partir d'un document específicament elaborat i preparat per aquest
motiu en aquesta nostra recerca164,
En aquest full de valoració, i fent memòria, les habilitats lingüístico-comunicatives
de l'espressió escrita que el professor ha de valorar es descomposén en tres blocs
d'anàlisi: 1.Conceptes i habilitats en relació al producte escrit, 2, Habilitats en el
procés de composició, i 3. Actituds.
Com ja s'explica àmpliament en la seva presentació (apartat 3.2.3.1., Capítol III),
d'aquest Full de Valoració se n'obté també un valor numèric com a resultat de la
seva aplicació. Concretament, se n'extreu una puntuació total, que és fruit de la
suma de:
1. La ponderació, en aquest cas una multiplicació per 2, de la puntuació referida al
producte escrit (bloc d'anàlisi 1),
2. la puntuació referida a les habilitats en el procés de composició (bloc d'anàlisi
2), i
3. la puntuació de les actituds (bloc d'anàlisi 3).
En la taula 39 veiem específicament l'amplitud de les puntuacions de cadascun
d'aquests tres blocs d'anàlisi. Fixem-nos-hi:

163

Vegeu la introducció de l'apartat 3.2. L'obtenció d'informació, d'aquest mateix Capítol III.
164 per meg informaci6 sobre els objectius í les característiques d'aquest document, vegeu aparatot
3.2.3.1. Instrument complementari, d'aquest Capítol UI.
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Taula 39: Amplitud de les puntuacions dels tres blocs d'anàlisi del Full de Valoració
de l'Expressió Escrita per part del Professor

PUNTUACIÓ

»M)CiS D'AVISÍ
FuM & tatoirnelé de IN&prft&tó èSéiifa IHÈÍ part del

_^

professor

Conceptes i habilitats
en el producte escrit

Habilitats en el procés
de composició

Actituds

Mínima

0

0

0

Màxima

30

14

8

De l'esmentada taula deduïm que si, tal com hem dit, la puntuació total del Full de
Valoració és la suma de les puntuacions parcials de cadascun dels tres blocs
d'anàlisi, multilplicant per dos la puntuació del bloc d'anàlisi 1 (30 x 2 = 60),
resulta que aquesta puntuació total pot oscil·lar dins d'un interval que va d'un
mínim de O punts a un màxim de 82 (60 + 14 + 8 = 82).
A partir d'aquest curt recordatori sobre el Full de Valoració de l'Expresió Escrita per
part del Professor, entrem ja en l'anàlisi dels resultats que d'ell n'hem obtingut i,
per aquesta feina, hem determinat prendre com a punt de partida:
1. La Puntuació parcial referida al Producte Escrit
2. La Puntuació relativa al Procés de Composició
3. La Puntuació Total

És cert, i ho hem repetit ja moltes vegades, que aquest estudi descriptiu que estem
tractant centra la seva intenció solament en el producte escrit. Per tant, en principi,
en aquesta anàlisi el que ens interessa conèixer de forma primordial és, sens dubte,
la puntuació del bloc d'anàlisi 1, o sigui la referida als conceptes i habilitats del
producte escrit.
Tanmateix, però, la informació entorn les habilitats del procés de composició que
ens proporciona aquest Full de Valoració, ens sembla important sistematitzar-la i
analitzar-la. Sobretot perquè, més endavant, en la segona fase de la recerca (l'estudi
de casos), el focus d'estudi passa ser el procés de composició, i pensem que pot ser
altament enriquidor i profitós tenir present alguns d'aquests aspectes relacionats
amb les habilitats del procés de composició que aquí haurem analitzat.
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I, per últim, tainbé acabem de veure que, en aquesta anàlisi de les dades recollides
del Full de Valorado, tenim en compte, juntament a les dues puntuacions parcials
anteriors (producte escrit i procés de composició), la puntuació total obtinguda. Si
així ho hem fet és perquè, malgrat ser conscients_ i amb la obligació de no oblidarho., que es tracta d'una puntuació que recull informació relacionada amb el producte
escrit, però també amb el procés de composició i amb les actituds, creiem que el seu
caràcter global pot oferir una informació afegida, rica i completa, la qual pot
contribuir, encara que sigui indirectament, a interpretar i comprendre amb més
rigurosiíat algunes les dades obtingudes.

Fem, doncs, l'anàlisi descriptiva del Full de Valoració de l'Expressió Escrita per
part del Professor partint de cadascuna d'aquestes tres puntuacions: la puntuació
parcial referida al producte escrít, la puntuació parcial referida al procés de
composició i la puntuació total.
Anàlisi que, seguint l'esquema desenvolupat en l'apartat anterior quan ens hem
referit en les puntuacions de la Prova d'Expressió Escrita, plantegem en funció de 6
de les 7 dimensions ja utilitzades en l'esmentada anàlisi de la Prova d'Expressió
Escrita165:
1. La població d'estudi (333 nois i noies)
2. La població distribuïda en funció de la variable escola
3. La població distribuïda en funció de la variable curs
5. La població distribuïda en funció de la variable sexe
6. La població distribuïda en funció de la variable llengua familiar
7. La població distribuïda en funció de la variable edat

165

La dimensió 4: la població distribuïda enfundó de la variable curs-escola, ha estat contemplada
en l'anàlisi descriptiva de la Prova d'Expressió Escrita exclusivament quan ens hem referit al BLOC
d'anàlisi A (la Puntuació Total), i ha estat justificadament obviat en l'anàlisi dels altres BLOCS.
En les anàlisis descriptives del Full de Valoració de l'Expressió Escrita per paí't del Professor i de
les qualificacions acadèmiques de l'àrea de llengua (apartat següent) tampoc la tindrem en
consideració i també per un motiu molt semblant:
El considerem un aspecte interessant, sens dubte, i per això l'hem tingut present quan ens hem
referit a la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita, instrument bàsic en la recollida de la
informació i punt de referència central en l'anàlisi dels resultats. Ara bé, considerar-lo també per a
l'instrument complementari (el Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor) i per
a les dades complementàries (les qualificacions acadèmiques de l'àrea de llengua), creiem que, més
que facilitar la comprensió global dels resultats analitzats, dispersaria l'anàlisi i la seva interpretació
general esdevindria molt i molt més confusa.
Tornarem a utilitzar aquesta variable en aquest mateix Capítol III, en l'apartat 4.4. Segona anàlisi
descriptiva I anàlisi diferencial la Prova d'Expressió Escrita.
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Aquest fet ens permetrà poder establir amb facilitat, per a cadascuna de les siss
dimensions diferenciades en l'anàlisi, la constrastació còmode de la informació, així
com la constatació de l'existència de tendències semblants i de tendències distintes
entre la informació considerada en aquesta anàlisi descriptiva.

La puntuació referida al
el Professor

ió de l'Expressió Escrita

1. La població (338 nois i noies)
Respecte la població, la puntuació referida al Producte Escrit, es distribueix de
forma visiblement irregular (Gràfic 14), o dit en termes estadístics més precisos
molt allunyada d'una distribució normal166.
Ho concretem, amb l'exposició de les següents dades (Taula 49, Annex 1 1):
• D'una banda, en l'interval de puntuacions que, en principi, pot considerar-se la
zona central de la distribució (el 15-17)167, s'hi concento el major percentatge de
casos (15,2%).
9

Però, de l'altra, i de fornia força sorprenent, trobem en l'interval de l'extrem
inferior (0-2) una proporció de nois i noies notablement elevat (10,3%), i
igualment passa en els dos intervals de l'extrem superior (27-29 i 30-32) on el
percentatge de casos és també significativament alt (11,9% i 13,4%
respectivament). Constrastant amb la resta dels intervals de puntuacionsJlevat
del 21-23 (13,1 %)„, on el percentatge de nois i noies que hi puntuen, no arriba
al 10%.

Malgrat la irregularitat de la distribució, si intentem fer-ne una lectura més global,
identifiquem que aproximadament un 70% dels nois i noies obtenen, en el Producte
Escrit i segons el seu professor de llengua catalana, puntuacions mitges, mitgesaltes i altes. I també és d'obligatòria menció, el fet que més de 10% dels casos se
situïn entre O i 2 punts (interval de l'extrem inferior).
166

El concepte de distribució normal l'exposem breument en la nota a peu de pàgina núm. 162
Recordem que el marge d'oscil.lació de les possibles puntuacions en el Producte Escrit és de O a
30 punts.
167

296

Creiem arriscat, amb la informació de què fíns ara disposem, una explicació
fonamentada de l'allunyament tan significatiu de la normalitat de l'aquesta
distribució que estem presentant. Segurament, en les dimensions que anirem
analitzant a continuació podrem anar configurant una justificació amb cara i ulls.
Solament ens atrevim a insinuar la possible incidència que, en aquest tipus de
distribució on els percentatges de casos més elevats es focalitzen en les puntuacions
de l'extrem superior, inferior i de la zona central, hi hagi pogut íenir la manera
concreta com el professor especifica la seva valoració en cadascun dels aspectes
comunicativo-lingüístics establerts. En l'esmentat Full de Valoració de l'Expressió
Escrita per part del Porfessor, a l'hora de valorar els diferents aspectes que hi
apareixen especificats, el professor pot optar entre un sí (reconvertit en una
puntuació de 2 punts), en a mitges (reconvertit en puntuació d'l punt) i un no
(reconvertit en una puntuació de O punts). Donada aquesta circumstància, sembla
lògic que les puntuacions resultants tendeixin a diversificar-se en tres pols clars: en
les puntuacions extremadament baixes, les mitges i les extremadament altes.
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2. Lapobkidó distribuïda enfundó de h variable escola
Si observem en la taula corresponent (Taula 50, Annex 11), la puntuació referida al
Producte Escrit en la població d'estudi distribuïda en les tres escoles (la 1, la 2 i k
3), constatem que es manté la irregularitat queja mostràvem en la població.
Així, veiem que:
9

En les tres escoles (la 1, la 2 i la 3), el percentatge de nois i noies que són
valorats pels seus professors en la puntuació de 0-2 punts és notablement
significatiu i superior, com a mínim, als 4 intervals de puntuacions següents (35,6-8,9-11, 12-14).

• També, en les tres escoles, la proporció de nois i noies situats en els intervals de
l'extrem superior (27-29, 30-32) supera el 10%.

• En l'escola 1 i la 3, l'interval de puntuacions que concentra major percentatge de
nois i noies és el 15-17, amb un 25% dels casos en l'escola 1 i un 12,6 % en
l'escola 3. En l'escola 2, en canvi, es distingeix el 21-23 com l'interval de
màxima freqüència amb un 16,2% dels casos.
Intentant observar les dades des d'una perspectiva més global, constatem que, en
l'escola 1, el percentatge de nois i noies que obtenen una puntuació per damunt dels
15 punts és de l'ordre del 80%, en l'escola 2 del 65% i a l'escola 3 del 70%.
En les tres escoles, doncs, el percentatge de nois i noies que són valorats pel seu
professor amb puntuacions mitges, mitges-altes i altes és superior al 50%,
destacant-se l'escola 1 amb un 80%.
A més a més, tampoc podem oblidar el percentatge de casos notablement significatiu
que, a les tres escoles, apareix en l'interval de l'extrem inferior (el 0-2).
Continua, per tant, fent-se evident la concentració de casos en les zones extremes,
més en la superior que en la inferior, i havent-hi, en funció de l'escola, més o
menys acumulació de casos en les puntuacions mitges (més en l'escola 1 i 3, i
menys en l'escola 2).
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3. La població distribuïda enfundó de la variable curs
Si ens fixem ara en la distribució de la població per cursos i en relació a la
puntuació referida al Producte Escrit ÇTmfa 51, Annex 11), observem com es
manté laja esmentada irregularitat, encara que potser amb certs matisos diferencials.
Així:
9

A sisè curs, la proporció de nois i noies situada en l'interval de l'extrem inferior,
continua essent significatiu però de forma menys destacable (9,8%), l'interval de
puntuacions centrals on s'hi acumula un percentatge de casos considerable
és_seguint la distribució en relació a la població_ el 15-17 (14,3%) i, per últim,
ressaltem els dos intervals de l'extern superior (27-29 i 30-32), amb un 15,2% i
un 22,3% de casos respectivament, essent aquest darrer el major percentatge de
casos concentrat en un interval de la distribució.

9

A setè curs, es distingeix una proporció de nois i noies significativa (11,2%) en
l'interval de les puntuacions de Pextrem inferior (0-2), un percentatge de casos
del 17,2% (el més elevat de la distribució) situat en l'interval de puntuacions
mitges 15-17, i els últims quatre intervals de la zona de puntuacions altes
acumulant prop d'un 45% de nois i noies no superant els dos intervals de
l'extrem superior el 10% dels casos.

• A vuitè curs, l'interval de puntuacions mínimes (0-2) manté un 9,9% dels casos,
l'interval 15-17 recull el 13,9 %, i és en els quatre intervals de l'extrem superior
(dels 21 als 32 punts) on es concentra més del 50% dels nois i noies.
En general, doncs, fa irregularitat de la distribució _o focalitzadó dels percentatges
de casos més elevats en lespuntadons de l'extrem superior, les de l'extrem inferior
i les mitges_, és a sisè curs on es presenta deforma més acusada: major percentatge
de casos en l'interval de puntuacions de l'extrem superior. La de setè curs, continua
essent una distribució desigual si tenim en compte l'existència d'un percentatge
considerable de nois i noies en les puntuacions de l'extrem inferior, però, en canvi,
no hi destaca una proporció de casos tan elevada en l'extrem superior de le
puntuacions. I a vuitè curs, ressalta el fet que més de la meitat dels nois i noies es
concentren en els quatre intervals de l'extrem superior.
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5. La població distribuïda enfundó de la variable sexe
Observem la taula corresponent a ía distribució de la puntuació referida al Producte
Escríí en fijiició de la variable sexe (Taula 52, Annex 11) i constatem que:
* En la distribució de les puntuacions dels nois, l'interval de l'extrem inferior (0~
2), acumula un percentatge de casos altament significatiu (16,7%). El mateix
interval, en la distribució de les noies es redueix a un 4,5 %.
* L'interval de les puntuacions centrals (el 15-17), concento, en ambdós casos, un
percentatge de nois Í noies considerable. En les noies, un 13,9% i no és l'interval
de màxima freqüència, i en els nois, un 16,7% i sí que es l'iníerval amb el major
percentatge de casos.
* En la distribució de les noies, als quatre intervals de l'extrem superior s'hi situa
prop d'un 60% dels casos, destacant-se com a interval de màxima freqüència, ei
de les puntuacions més altes (el 30-32, amb una 18,2%). En els nois, la zona de
les puntuacions alies, en canvi, acumula un percentatge, no despreciable, però sí
bastant més reduït de casos (aproximadament un 38%).
* En la distribució dç les noies, el percentatge de casos per sota de l'interval de les
puntuacions centrals (15-17) és del 20, 9% i en la dels nois el percentatge es
dobla (40,4%). En les noies, la proporció de casos que obtenen puntuacions per
damunt dels 17 punts és de més del 65%, en els nois, el 43%.
Deduïm, doncs, del que acabem de constatar, que es manté h irregularitat en les
distribucions, però manifestant-se deforma diferent en les noies i els nois. De fet,
és aquesta divergència entre una i altra distribució, el que veritablement crida
l'atenció. I, en aquest sentit, des d'un punt de vista general, hem vist que:
* la distribució de les noies, pel que fa a la puntuació referida al Producte Escrit
sorgida del Full de Valoració de l'Expressió Escrita per paït del Professor,
mostra un percentatge de casos notablement considerable (prop del 80%) que
puntuen des de les puntuacions mitges fins a tes màximes de l'exírem superior.
I, paral·lelament, no sobresurt de forma signíficaíiva_com ha estat habitual en les
distribucions ja presentades fins ara per a la puntuació del Producte EscriL el
percentatge de casos de Pinterval de l'extrem inferior (0-2).
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I, en canvi, en ISL distribució dels nois, el percentatge de casos que puntuen des.
de les puntuacions mitges fins a les de l'extrem superior es redueix a
aproximadament un 60%. I, a més a més, sí que sobresurt l'interval de l'extrem
inferior amb un percentatge de casos notablement significatiu, el 16,7%.

6. La població distribuïda enfundó de h variable llengua familiar
Les diferències que acabem de presentar, entre la distribució de les noies i els nois,
en relació a la puntuació obtinguda en el Producte Escrit, podem fer-les extensibles
a les que es presenten entre la distribució dels nois i noies amb llengua familiar
catalana i la la de nois i noies amb llengua familar castellana (Taula 53, Annex
H).
Mirant les dues taules simultàniament (la de la puntuació del Producte Escrit en
funció del sexe i la de la puntuació del Producte Escrit en funció de la llengua
familiar), les característiques principals que defineixen ambdues distribucions són
pràcticament les mateixes. Llevat de les quantitats concretes en els percentatges, pot
establir-se amb facilitat un paral.lisme ente la distribució de les noies i la llengua
familiar catalana, així com entre la distribució dels nois i la de la llengua familiar
castellana.
Això comporta que, en termes generals, les observacions i comentaris fets en les
distribucions en funció del sexe, siguin també vàlides per a les distribucions en
funció de la llengua familiar, Solament, volem remarcar la confirmació que el
percentatge de casos, que puntuen en la zona de les altes puntuacions, és
notablement superior en els nois i noies amb llengua familiar catalana que no pas en
els nois i noies que tenen com a llengua familiar la castellana.

7. La població distribuïda enfundó de la variable edat
Si considerem la població d'estudi descomposada en funció de la variable edat, i
n'observem la distribució de les puntuacions obtingudes en el Producte Escrit
(Taula 54, Annex 11), el primer que evidenciem és com la imgularitat en les
distribucions continua essent un element característic. De totes maneres, en cada una
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de les edats, la distribució pren la seva pròpia idiosincràsia. Així, doncs, podem duque:
« A l'edat d'li anys, sobresurten els, ja mencionats, tes focus de concentració de
casos: a les puntuacions de l'interval de l'extrem inferior (el 0-2, amb un
10,4%), a intreval de les puntuacions mitges (el 15-17, amb un 10,4%) i als
intervals de l'extrem superior (els 27-29 i 30-32, amb un 22,9% i un 20,8 %
respectivament). Destacant-se especialment, el fet que més del 40% dels nois i
noies són puntuats amb les màximes puntuacions possibles (entre 27 i 30 punts).
« A l'edat de 12 anys, desapareix el focus de l'extern inferior, es manté i
s'augmenta el de les puntuacions mitges (interval 15-17, amb el 19,2% dels
casos) i es manté i es redueix el de les puntuacions de l'extrem superior
(solament en un interval, el 30-32, i amb el 17,7% dels casos).
« A l'edat de 13 anys, toma a reaparèixer el focus de concentrcaió de casos en les
puntuacions de l'extrem inferior (interval 0-2, amb VII,9% dels casos), es
manté significatiu el focus de les puntuacions mitges (interval 15-17, amb un
14,9% dels casos) i, el de les puntuacions de l'extrem superior, es desplaça cap a
intervals menys extrems (interval 21-23, amb el 15,6% dels casos; interval 2426, amb el 10,4% dels casos; i interval 27-29, amb el 12,6% dels casos).
• A l'edat de 14 anys, es manté el focus en les puntuacions de l'extrem inferior
(interval 0-2, amb el 12,1% dels casos), continua també el focus de les
puntuacions mitges (interval 15-17, amb un 12,1% dels casos) i, a l'extern
inferior, es difumina al llarg dels quatre últims intervals (interval 24-26, amb el
16,7%; interval 27-29, amb el 13,6%; interval 27-29, amb el 7,6%; i interval
30-32, amb el 12,1%).
• I, per últim, l'edat de 15 anys, que com ja és característic d'aquesta edat, la
distribució que s'observa concentra la majoria dels nois i noies per sota de les
puntuacions centrals, en aquest cas prop d'un 80 % dels casos és puntuat; per
sota dels 12 punts.
En general, i deixant de banda la distribució dels 15 anys amb peculiaritats inherents
al propi grup i ja repetidament comentades, si revisem les altres distribucions i
comptabilitzem el percentatge de casos que, en cadascuna d'elles, és puntuat pej"
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damunt dels 17 punts (puntuació pertanyent a l'interval del centre de la distribució),
no és possible parlar de diferències entre edats: en les quatre distribucions (11, 12,
13 i 14 anys), l'esmentat percentatge se situa entre un 52 i un 55 %.

Com a síntesi de l'anàlisi descriptiva realitzada en relació a la puntuació relativa al
Producte Escrit del Full de Valoració de l'Expresió Escrita per part del Professor, el
primer que cal destacar és la irregularitat que, deforma més o menys acusada, es
manifesta en la pràctica totalitat de les distribucions analitzades. Distribucions
irregulars, o tal com hem ja precisat distribucions allunyades de l'anomenada "corba
normal".
A l'hora d'interpretatr aquest fet, pensen fonamentalment en un factor que pot
haver-ne estat el motiu:
Per a valorar cadascun dels coneixements i habilitats comunicativo-lingüístics en
relació al Producte Escrit, el professor de llengua catalana, seguint la fórmula
plantejada en el Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part de Professor, pot
escollir entre tres respostes: s i (reconvertit en puntuació 2), a mitges (reconvertit en
puntuació 1) i no (reconvertit en puntuació 0). En conseqüència, és ben possible
que la puntuació resultant es polaritzi, en múltiples ocasions, en tres nivells de
puntuacions: molt baix, mig i molt alt. També és veritat que no hi ha, en el Producte
Escrit, un únic aspecte a valorar sinó que són diversos, i que cadascun d'ells pot
rebre una consideració diferent (si, no o a mitges); no obstant, és força habitual que
el profesosr valori de forma molt semblant els diferents aspectes comunicativolingüístics de cada noi i noia en particular.
Més específicament, pel que fa a la variable escola, hem pogut seguir
observant__coni en l'anàlisi de la Prova d'Expressió Escrita_diferències clares entre
les distribucions de les tres escoles de l'estudi. En la puntuació del Producte Escrit,
solament es percep un aspecte visiblement distint: l'escola 1 ja no es presenta com
l'escola que téjrespecte les altres escoles_els percentatges de casos superiors en les
zones de puntuacions inferiors.
També hem constatat que, en la distribució de la població per cursos, no es pot
afirmar el que mostràvem de manera general en l'anàlisi fet en la Prova d'Expressió
Escrita: a mesura que avança el curs, s'incrementa lleugerament la proporció de
casos que obtenen puntuacions altes. Sí és cert que a 8è s'evidencia que el
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percentatge de nois i noies que puntuen alt és clarament superior a 6è i a 7è; però
entre 6è i 7è, es fa difícil constatar el mateix.
La possible raó que ens explicaria aquests frets característics distints de les
distribucions de la Prova d'Expressió Escrita, creiem que pot sorgir de l'assumpció
de l'existència d'un estil propi i personal en cadascun dels professors en el moment
d'enfocar la valoració de l'expressió escrita (Producte Escrit) dels seus alumnes. No
és cap secret que hi ha professors que, quan avaluen, són més rigurosos í exigents a
l'hora de considerar assolits coneixements o habilitats i que d'altes professors, en
canvi, ho són menys; en definitiva, obviar cert component de subjectivitat en les
valoracions fetes per part dels professors, seria un greu error.

Pel que fa a les distribucions en funció de les variables sexe, llengua familiar i edaf,
no pensem que convingui afegir-hi res més. Les distribucions continuen, al marge
de la irregularitat que les caracteritza, mantenint-se en la mateixa tendència general,
ja expressada i comentada en la Prova d'Expressió Escrita.

Per acabar, ens agradaria introduir una consideració important:
En principi, una de les pretensions d'aquesta primera anàlisi descriptiva era
contrastar la informació analitzada en la Prova d'Expressió Escrita amb la del Full
de Valoració del Professor i la de Ses qualificacions de llengua. Per això, les
dimensions en funció de els quals hem decidit desenvolupar l'anàlisi són
fonamentalment compartides.
De totes maneres, després de l'anàlisi de la puntuació referida a Producte Escrit,
hem constatat que la forta concentració de casos en les puntuacions dels extrems
(superior i inferior) i del mig, personalitza de tal manem aquestes distribucions que
complica i fa molt difícil l'esmentada constrastacíó. Solament, podem parlar de
tendències generals amb certa analogia_entre Prova d'Expressió Escrita i Producte
Escrit (Full Valoració Professor)_ en referir-nos a les variables sexe, llengua
familiar i edat.
Veurem en les altres puntuacions del Full de Valoració de l'Expressió Escrita per
part del Professor (Procés de Composició i Puntuació Total) i en les qualificacions
de l'àrea de llengua, si ocórrer el mateix fenomen. Si és així, calàü esperar l'anàlisi
correlacional (apartat 4.3.) per veure què hi diu l'estadística.
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Escrita per part del Professor

1. La població (338 nois i noies)
Respecte a la població, la puntuació referida al Procés de Composició, es distribueix
(Taula 55 de Annex 11 i Gràfic 15) de forma molt repartida entre les diverses
possibles puntuacions (de 0 a 14 punts). Sobresurten especialment tres percentatges
de casos: el 9,8% de la puntuació 7 (puntuació del centre de la distribució), el
11,3% de la puntuació 9 i 1'11,6% de la puntuació 14. La proporció de nois i noies
que puntuen per damunt dels 7 punts és sensiblement superior (52,8%) a la
proporció dels que puntuen per sota (37,3%).
En general, doncs, podem parlar que, en relació al Procés de Composició, es dóna
un percentatge superior de nois i noies que són puntuats amb puntuacions mitges,
mitges- altes i altes que no pas els que són puntuats amb puntuacions mitges-baixes
i baixes.
Respecte Ta puntuació referida al Producte Escrit, es manté_encara que de forma
menys acusada Ja polariímció de casos en les puntuacions de l'extrem superior i del
mig, i, en canvi, pràcticament desapareix h de l'extrem inferior.
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Gràfic 15: Puntuació del Procés Composició - Full de Valomció del Professor en la població (388 nois i noies)
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2. La població distribuïda enfundó de la variable escola
En relació a la població descomposada en les tres escoles de l'estudí (la 1, la 2 i la 3
), la puntuació referida al Procés de Composició, es distribueix peculiannent en
cadascuna d'elles (Taula 56, Annex 11):
8

De l'escola J, en destaquem la proporció de casos que es concentren en la zona
en les puntuacions mitges (puntuació 7, amb un 20,4%)i en les puntuacions de
l'extrem superior (puntuació 14, amb un 19,4%).

0

A l'escola 2, en canvi, les dues puntuacions amb major percentatge de nois i
noies se situen en la zona baixa de la distribució; puntuació 3 amb un 14,3%, i la
puntuació 5 amb un 15,2%.

* A l'escola 3, sobresurten tres puntuacions amb el major nombre de casos: la
puntuació 9 amb un 16,6%, la puntuació 10 amb un 9,1 %, i la puntuació 11 amb
un 10,3%. Evidentment, totes tres puntuacions situades en un zona de
puntuacions clarament altes.
8

Tant en / 'escola 1 corn en / 'escola 3, el percentatge de casos que són puntuats per
sobre dels 7 punts (puntuació central) s'acosta al 60%. En canvi, en l'escola 2,
aquest percentatge es redueix al 40%.

En general, en l'escola 1 els nois i noies són puntuats, pel que fa al Procés de
Composició, de forma molt polaritzada entre els puntuacions mitges i les de
l'extrem superior. L'escola 3, concentra la proporció de casos més destacable en les
puntuacions altes (entre les puntuacions 9 i 11). I, l'escola 2, es distancia
singularment: els percentatges de casos més significatius es troben en la zona de les
baixes puntuacions (en la puntuació 3 i la 5).

3. La població distribuïda enfundó de la variable curs
Pel que fa a la població dividida en funció del curs (6è, 7è i 8è), la puntuació
referida al Procés de Composició, mostra en les ires distribucions algunes
característiques compartides i algunes divergents (Taula 57, Annex 11).
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Entre els trets comuns als tres cursos, observem:
• Una destacada proporció de nois i noies en la puntuació en fexttiera superior (a
6è amb un 11,6%, a 7è amb un 12,% i a 8è amb un 11,3%).
• Un percentatge de casos al voltant del 50% en les puntuacions superiors a la
puntuació central de 7 punts (un 51,1 % a 6è, un 9,6% a 7è i un 57% a 8è).
Entre els trets desiguals, ressaltem:
• A 6è, a part de la proporció de casos concentrada en la puntuació de l'extrem
superior, sobresurten tres puntuacions més: dues en la zona de les baixes
puntuacions (puntuació 2 amb un 11,6% í puntuació 4 amb un 16,1%) i una en
la zona de puntuacions mitges-altes (puntuació 9 amb un 13,4%).
• A 7è, destaca la puntuació central (puntuació 7 amb una 12,8%) i també una de la
zona de puntuacions baixes (puntuació 2 amb un 10,4%).
8

A 8è, sobresurt la puntuació central (puntuació 7 amb un 10,6%), així com una
puntuació de la zona mitja-alta (puntuació 9 amb un 12,6%).

En general, i donada l'evident irregularitat en les distribucions, es fa difícil plantejar
elements de síntesi per a la puntuació referida al Procés de Composició en funció del
curs. De totes maneres, sí que podem afirmar una lleugera superioritat en el curs de
8è__en relació a 6è i 7è_ en la proporció de casos que són puntuats per damunt de la
puntuació central 7. A més a més, malgrat que la proporció de nois i i noies que
trobem a 6è i a 7è per damunt dels 7 punts sigui molt semblant (51,1% i 49,6%),
entre aquests dos cursos la diferència la constatem en la distribució dels percentatges
des dels 7 punts cap a avall: a 6è la proporció de casos en les puntuacions baixes és
superior a la de 7è, i a 7è, en canvi, el percentatge de nois i noies en la puntuació 7
és sensiblement més elevat que a 6è.
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5. La poblado distribuïda enfundó de la variable sexe
En relació a la població descomposada funció de la variable sexe, la puntuació
relativa al Procés de Composició, presenta dues distribucions fortament divergents
(Taula 58, Annex 11). Dues constatacions ho il·lustren:
• En la distribució de les noies, les tres puntuacions que sobresurten en percentatge
de casos, són totes tres de la zona de les puntuacions altes (puntuació 9 amb un
14,4%, puntuació 12 amb un 11,4%, i puntuació 14 amb un 14,9%). En els
nois, dues són de la zona de les baixes puntuacions (puntuació O amb un 10,8% i
puntuació 3 amb un 12,4%) i una és la puntuació mitja (puntuació 7 amb un
11,3 %). El constrast és evident.
9

En les noies, el percentatge de casos puntuat per damunt dels 7 punts és
significativament superior (66,3%) que el de la distribució dels nois (39,4%).

En definitiva, en lapuntuadó del Procés de Composició, continua confirmant-se un
major percentatge de noies que de nois en le puntuacions altes, i un percentatge
infetior de noies que de nois en les puntuacions baixes.

6. Lapobladó distribuïda enfundó de h variable llengua familiar
En relació a la variable llengua familiar, la puntuació referida al Procés de
Composició, manté en la seva distribució (Taula 59, Annex 11), el que hem anat
afirmant en les diverses distribucions de puntuacions ja comentades: els nois i noies
amb llengua familiar catalana presentenjen relació als nois i noies que tenen com a
llengua fanmilar la castellanajma proporció clarament superior de casos que
puntuen en la zona de les altes puntuacions. Una sola dada ens ho verifica:
• en la distribució dels nois i noies amb llengua familiar catalana, les dues
puntuacions amb la proporció superior de casos es troben en la zona de les altes
puntuacions (puntuació 9 amb un 12,5%, i puntuació 14 amb un 14,7%); en la
distribució dels nois i noies amb llengua familiar castellana, les puntuacions que
acumulen el percentatge de casos més alt se situen, dues d'elles, en la zona de
baixes puntuacions (puntuació 2 amb un 13% i puntuació 5 amb un 10,4%) Í
l'altra en la zona del centre (puntuació 7 amb un 13,9%).
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7. La població distribuïda enfundó de h variable edat
Quant als 388 nois i noies de l'estudi repartits en funció de la seva edat, la
puntuació referida al Procés de Composició, destaquem de les diverses
distribucions el següent (Taula 60, Annex 11):
• En les distribucions d'l 1, 12, 13 i 14 anys, sobresurt el percentatge de casos de
la puntuació de l'extrem superior: a la d'li anys amb un 10,4%, a la de 12 anys
amb un 13,1 %, a la de 13 anys amb un 8,9% i a la de 14 anys amb un 16,7 %.
• En les distribucions d'li, 12, 13 i 14 anys, el percentatge de casos que se situen
per damunt de la puntuació central (7 punts) es rnou al voltant del 50%: a l l anys
amb un 56,4%, a 12 anys amb un 51,7%, a 13 anys amb un 54% i a 14 anys
amb un 53%.
9

D'alíres puntuacions amb percentatge de casos significativament alt es localitzen
de la següent manera:
• a la distribució dels 11 anys, dues en la zona de baixes puntuacions
(puntuació 2 amb un 2,5% i puntuació 4 amb un 14,6%), i dues en la zona de
puntuacions mitges-altes (puntuació 9 amb un 16,7% i puntuació 10 amb un
10,4%),
• a la distribució dels 12 anys, una a la puntuació central (puntuació 7 amb un
11,5%) i una en la zona de puntuacions mitges-altes (puntuació 10 anib el
10%),
« a la distribució dels 13 anys, una a la zona de les baixes puntuacions
(puntuació 2 amb el 10,4%), una a la puntuació central (puntuació 7 amb un
10,4%), i una en la zona de les puntuacions mitges-altes (puntuació 10 amb
un 12,6%),
» a la distribució dels 14 anys, una en la puntuació central (puntuació 7 amb un
10,6%), i dues en la zona de puntuacions altes (puntuació 11 amb un 10,6 % i
puntuació 12 amb un 10,6%).

• La distribució dels 15 anys, segueix mostrant la peculiaritat que la caracteritza i
que tantes vegades hem repetit i comentat. En aquest cas, ressaltem un 66% dels
casos concentrats en les puntuacions entre O i 2 punts.
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En definitiva, i per a les distribucions d'U, 12, 13 i 14 anys: irregularitat en les
distribucions (focalització considerable en la puntuació de l'extrem superior),
impossibilitat d'afirmar que a més edat la proporció de casos en les puntuacions
superiors creix i, per últim, cert desplaçament en la distribució d'11 anys de les
proporcions de casos més significatives cap a puntuacions més baixes que en les
altres edats, on la tendència es projecta cap a les puntuacions mitges.

Com a síntesi, de la puntuació referida al Procés de Composició (Full de Valoració
del professor), volem ressaltar que:
9

Si en la majoria de les distribucions analitzades en la puntuació referida al
Producte Escrit es fa evident una marcada irregularitat, que es concreta en
l'existència de tres focus de concentració de casos (extrem superior, extrem
inferior i puntuacions centrals), en la puntuació relativa al Procés de Composició
es manté la irregularitat però desapareixent pràcticament la forta acumulació de
casos en l'extrem inferior.

9

En general, en la puntuació del Procés de Composició, la proporció de nois i
noies que obtenen puntuacions mitges-altes i altes és superior als que les obtenen
mitges-baixes o baixes. I, en comparació amb la puntuació referida al Producte
Escrit, aquesta proporció de casos del Procés de Composició amb puntuacions
mitges-altes i altes, solament és lleugerament inferior.

En certa manera, ens sorprèn aquesta valoració que fan els professors en relació a
les diferents habilitats relatives al Procés de Composició dels seus alumnes.
Segurament, perquè ens costa de creure que un nombre de nois i noies tan elevat
mostri un domini de nivell mig, mig-alt i alt pel que a les diverses estratègies
pròpies del Procés de Composició. De totes formes, no podem ser categòrics i
relativitzar les dades que, en relació al Procés de Composició, ens han ofert els
professors, si així ho féssim seríem del tot imprudents. Més endavant, en la segona
part de la recerca, entrarem a fons en aquest tema i tindrem a les nostres mans
informació específica que intentarem que ens permeti l'explicació, la comprensió i la
interpretació d'un procés cognitiu tan complex com és el del Procés de Composició
Escrita.
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í. La població (33 8 nois i noies)
En relació a la població, la Puntuació Total del Full de Valoració de l'Expressió
Escrita per part del Professor, es distribueix de forma visiblement irregular, o dit
amb més precisió, sense mostrar les que serien les característiques pròpies d'una
distribució normal168 (Taula 61 de l'Annex 11, Gràfic 16).
Així, doncs, observem que:
• D'una banda, ert l'interval de l'extrem inferior de la distribució (0-9) hi trobem
un percentatge de nois i noies considerable (11,6%),
• i, de l'altra, que més de la meiíaí dels nois i noies de l'estudi (65,4%), obtenen
puntuacions que van des de l'interval central (40-49) fins a l'interval de l'extrem
superior (80-89), destacant-se l'interval de puntuacions 70-79169 amb un 15,2%
dels nois i noies (màxima freqüència acumulada en un interval).
Hem de tenir present que la Puntuació Total del Full de Valoració (Professor),
comprèn la puntuació del Producte Escrit (30x2=60 punts), la puntuació del Procés
de Composició (14 punts) i la puntuació de les Actituds (8 punts). D'aquests tres
grups de puntuacions, nosaltres acabem de veure com es distribueixen les
puntuacions del Producte Escrit Í les del Procés de Composició, En ambdós casos,
les distribucions respecte la població de l'estudi, són marcadament irregulars. En el
Producte Escrit amb tres focus de puntuacions que es destaquen donat el percentatge
de nois i noies que s'hi engloben (les puntuacions de l'extern inferior, les de
l'extrem superior i les del centre). En el Procés de Composició, la irregularitat és
menys acusada: les puntuacions de l'extrem superior i de la zona central continuen
acumulant alts percentages de nois i noies, però en general els casos es troben més
regularment repartits entre les puntuacions, especialment en la zona que va des de
les puntuacions mitges fins a les altes.

68

Vegeu nota a peu de pàgina núm. 162,
Hem de tenir en compte que, en agrupar les puntuacions (0-82) en intervals, l'últim interval
(80-89) conté solament tres possibles puntuacions (80, 81 i 82). Fet que dóna a les puntuacions de
l'interval 70- 79 un significat clar de puntuacions de l'extrem superior de la distribució.
169
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En conseqüència, doncs, és lògic que, en la distribució respecte la població, b
Puntuació Total mostri igualment una distribució marcadament irregular, sobretot si
recordem que el Producte Escrit hi té un pes significativament elevat (60 dels 82
punts). No obstant, els tres focus de puntuacions, on es concentren els percentatges
de casos més alts, deixen de presentar-se deforma tan acusada, és la distribució de
la puntuació de Procés de Composició que f a notar la seva influència.
I, des d'un punt de vista global, en congruència amb les distribucions del Producte
Escrit i el Procés de Composició, la distribució de la Puntuació Toíal_respecte la
població^ conté major proporció de nois i noies en la zona de les puntuacions
mitges, mitges-altes i altes que no pas en la de les puntuacions mitges-baixes i
baixes.
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2, Lapobladó distribuïda enfundó de la variable escola
En funció de la variable escola, la població es distribueix, en la Puntuació Total,
presentant trets característics distints entre una i altra escola (Taula 62, Annex 11).
Així:
• A l'escola I: destaca amb força l'interval amb màxima freqüència de casos, és el
de les puntuacions centrals (40-49) i acumula un 24,1%; l'interval de l'extrem
inferior (0-9) concentra un percentatge moderadament significatiu (9,3%); i a la
zona de les altes puntuacions (en els tres darrers intervals, 60-69, 70-79 i 8089), hi tobera prop d'un 45% dels nois i noies.
9

A l'escola 2: d'una banda, l'interval on s'acumula el major percentatge de nois i
noies és el de l'extrem inferior (interval 0-9 amb un 15,2%) i, de l'alto, són els
intervals de la zona de les puntuacions mitges-altes i altes (50-59, 60-69, 70-79 i
80-89) on es concentra prop d'un 60% dels casos.

* A l'escola 3: l'interval de l'extrem inferior (0-9) conté una proporció de nois i
noies sensiblement significativa (10,9%), i la resta dels casos (70%) es
reparteixen amb cert equilibri en els intervals de les puntuacions mitges-baixes,
mitges, mitges-altes i altes.

3. Lapobladó distribuïda enfundó de la variabk curs
De la distribució de la Puntuació Total, pel que fa als 388 nois i noies repartits en
funció del curs (Taula 63, Annex 11), en destaquem:
* en els tres cursos, sobresurt el percentatge de nois i noies que són puntuats en
l'interval de l'extrem inferior (0-9): a 6è amb un 11,6%, a 7è amb un 12% i a 8è
amb un 11,3%,
9

a 6è, destaca amb força l'interval de màxima freqüència de casos, el qual se situa
en la zona de les puntuacions molt altes (interval 70-79 amb un 22,3%),

8

a 7è, l'interval amb major percentatge de casos el trobem en la zona central
(interval 40-49 amb un 18,4%),
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• a 8è, l'interval de puntuacions de màxima freqüència és el 60-69, amb un 16,6%
dels casos, encara que aquest percentatge no es distancia gaire dels dos intervals
anteriors (40-49 i 50-59, ambdós amb un 15,2%),
« la proporció de casos que obté puntuacions per damunt de l'interval de les
puntuacions mitges (40-49) és: un 54,4% a 6è, un 46,4% a 7è i un 53% a 8è.

En general, en els tres cursos es manté la irregularitat en les distribucions, així com
també un percentatge significatiu de casos en l'interval de l'extrem inferior i en els
intervals de la zona de les puntuacions altes. En canvi, la distribució de 6è i la de 8è
mostren una proporció de nois i noies que obtenen puntuacions mitges-altes i altes
superior a la dels que les obtenen mitges-baixes i baixes, però no passa el mateix a
la de 7è, en ¡a qual la zona de les puntuacions mitges-baixes i baixes comprèn b
proporció de casos més significativa.

5. Lapoblació distribuïda enfundó de h variable sexe
En relació al sexe, la Puntuació Total es distribueix marcant amb claredat que b
proporció de noies que són puntuades en h zona de les puntuacions mitges-altes i
altes és notablement superior a la proporció dels nois puntuats en aquesta mateixa
zona (Taula 64, Annex 11).
Dues dades ho il·lustren:
* en la distribució de les noies, l'interval de puntuacions amb màxima freqüència
és el 70-79 amb un 19,3% dels casos, en la dels nois és el 0-9 amb un 18,8%
dels casos,
9

en la distribució de les noies, la proporció d'elles que són puntuades en la zona
de les puntuacions mitges-altes i altes és de l'ordre del 61,5%, en Ja distribució
dels nois la proporció es redueix notablement a un 40,4%.

6. Lapoblació distribuïda enfundó de la variable llengua familiar
Seguint la orientació general de totes les distribucions d'aquesta dimensió
analitzades fins ara, la llengua familiar continua, en aquest cas, marcant una
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influencia decisiva en la tipologia de les dues distribucions de puntuacions
resultants. Així doncs, en les distribucions de Ja Puntuació Total en funció de la
llengua familiar, s'evidencia clarament que el percentatge de nois i noies que
obtenen puntuacions mitges-altes i altes és superior quan la llengua familar és la
catalana que quan és la castellana i, en canvi, que la proporció de casos en les
puntuacions nntges-baixes i baixes és superior en la llengua castellana (Taula 65,
Annex 11).
Ens queda confirmat simplement amb dues dades:
• en la distribució dels nois i noies amb llengua familiar catalana, la porporció de
casos que obtenen puntuacions mitges-altes i altes és notablement més elevat
(57,6%) que en la distribució dels nois i noies amb llengua familiar castellana
(36,5%),

• en la distribució de la llengua familiar castellana, l'interval de l'extrem inferior
conté_ amb diferència significativa respecte els altres intervals_el màxim
percentatge de casos (20,0%) i, en canvi, en aquest mateix interval, en la
distribució de la llengua familiar catalana el percentatge es redueix al 8,1 %.

7. La població distribuïda enfundo de la variable edat
Pel que fa a la població d'estudi repartida en funció de la variable edat, la distribució
de la Puntuació Total es manifesta diferentment en unes i altres edats (Taula 66,
Annex 11).
Així:
• A la dels 11 anys: sobresurt amb força, en la zona de les altes puntuacions,
l'interval que acumula major percentatge de nois i noies és el 70-79 amb un
27,1%, i en l'interval de l'extrem inferior (0-9) el percentatge de casos és
sensiblemnet significatiu (12,5%).
° A la dels 12 anys: són dos els intervals que concentren els percentatges de casos
més alts, el 40-49 (zona central) amb un 16,2% i el 70-79 (zona alta) amb un
17,7%, i l'interval de l'extrem inferior (0-9) no destaca especialment pel que fa al
percentatge de casos que inclou (6,2%).
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• A la dels 13 anys: l'interval amb la màxima freqüència és el de les puntuacions
mitges (40-49 amb un 16,3%), distanciant-se poc dels tres intervals següents
(50-59 amb un 14,8% i 60-69/70-79 amb un 14,1%), i l'interval de l'extrem
inferior (0-9) torna a mostra una proporció de nois i noies sensiblement
significativa (12,6%).
« A l a dels 14 anys: l'interval de major freqüència de casos, amb un 21,2%, és el
60-69 (zona puntuacions altes), i curiosament l'interval de l'extrem inferior (0-9)
i de l'extrem superior (80-89) la mateixa i significativa proporció de nois i noies
(13,6%).
• A la dels 15 anys: un 55,6 % dels casos puntuen en l'interval de l'extrem inferior
(0-9) i per damunt de l'interval central (40-49) solament s'hi troba un 11,1 %.
Si exceptuem la distribució dels 15 anys, de la qual ja hem comentat repetides
vegades les peculiaritats que la caracteritzen, podem dir que, en les distribucions
dels 11, 12, 13Í14 anys, deforma general, la proporció de casos que són puntiwts
en la zona de les puntudons mitges-altes i altes és superior a la dels que són
puntuats en la zona de les puntuacions mitges-baixes i baixes: a 11 anys un 60,5 %,
a 12 anys un 52,3 %, a 13 anys un 48,7% i a 14 anys un 54,4%.

Com a conclusió de l'anàlisi presentada en relació a la Puntuació Total del Full de
Valoració de l'Expressió Escrita per paït del Professor, simplement recordar la
irregularitat que en caracteritza les seves distribucions, el percentatge de casos
notablement significatiu en l'interval de l'extrem inferior i en la zona (més d'un
interval) de l'extrem superior, així com una proporció de casos en la zona de les
puntuacions mitges-altes i altes superior a la de la zona de les puntuacions mitgesbaixes i baixes.
Pel que fa a la interpretació d'unes distribucions amb aquesta tipologia, i per no
extrendre'ns en excés170, ens remetem a les consideracions expressades en la síntesi
presentada per a la puntuació referida al Producte Escrit on es ressalten dos factors
explicatius principals: procediment amb què el professor pot valorar els aspectes
comunicativo-lingüístics que apareixen en el Full de Valoració (tres opcions: sí, no i
170

No hem d'oblidar que, d'acord amb els objectius del nostre estudi, el que ens interessa de manera
prioritaria es la puntuació referida al Producte Escrit.
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a mitges), així com l'estil peculiar i personal de cada professor a l'hora de concebre
i portar a terme la valoració que se li demana de l'expressió escrita dels seus
alumnes.

4.2,4. Les qualificacions acadèmiques de l'àrea de llengua1
Tal com hem justificat ja en el seu moment171, tenim també a les nostres mans les
que hem anomenat dades complementàries, és a dir les qualificacions acadèmiques
dels 388 nois i noies de l'estudi, recollides el juny de 1995, pel que fa les
assignatures de llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera.
Igualment, hem explicat que l'objectiu principal d'aquestes dades complementàries,
és posseir les valoracions que els diferents professors implicats en l'estudi han
realitzat pel que fa al nivell d'adquisicions i al domini que els nois i nois mostren en
les diferents assignatures directament relacionades amb l'àrea de llengua. I, a més a
més, també hem argumentat la raó per la qual hem cregut d'interès en la nostra
recerca recollir aquest tipus d'informació.
Entrem ara en l'anàlisi descriptiva d'aquestes qualificacions, i ho fem partint de
cada un de les tres assignatures en concret: llengua catalana, llengua castellana i
llengua estrangera.
Seguint el mateix procés que hem utilitzat en l'anàlisi de la Prova d'Expressió
Escrita i en el Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part de Professor,
desenvolupem l'anàlisi de les tres assignatures en funció de les següents sis
dimensions:
1. La població d'estudi (338 nois i noies)
2. La població distribuïda en funció de la variable escola
3. La població distribuïda en funció de la variable curs
5. La població distribuïda en funció de la variable sexe
6. La població distribuïda en funció de la variable llengua familiar
7. La població distribuïda en funció de la variable edat

171

Vegeu la introducció de l'apartat 3.2 L'obtenció <k la informació en aquest mateix Capítol UI.
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Hem de considerar, abans d'iniciar l'anàlisi, el fet que les qualificacions d'aquestes
tres assignatures de l'àrea de llengua, les hem recollides tal i com apareixen en els
Llibres d'Escolaritat dels nois i noies de l'estudi, és a dir, no amb puntuacions
numèriques del'l al 10 sinó en les cinc categories habituals: insuficient, suficient,
bé, notable i excel·lent.

Les qualificacjojiMte rassigiiatura djejlengua catalana (Juny de 1995)
1. La població (338 nois i noies)
Respecte a la totalitat de la població de l'estudi, les qualificacions de l'assignatura
de llengua catalana es distribueixen, tal i corn ens mostra la Taula 67 (Annex 11) i
en el Gràfic 17, de la següent manera: un 15,2% dels nois i noies obtenen un
insuficient, un 30,2% un suficient, un 18,6% un bé, un 23,5% un notable i un 12,6
% un excel·lent.
De fet, aquesta és la distribució que presenten els 388 nois i noies del nostre estudi
i, per ara, amb la informació de què disposem, no podem aprofundir en la seva
interpretació i comprensió. Fiem d'esperar a anar avançant en l'anàlisi descriptiva de
les altes dimensions d'aquesta mateixa assignatura, així com en la de les altres
assignatures (llengua castellana i llengua estrangera).
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2. La població distribuïda enfundó de la varíabk escola
En funció de les tres escoles de l'estudi, les qualificacions en llengua catalana, es
distribueixen mostrant diferències (Taula 68, Annex 11).
Comparant una escola amb l'altra,, veiem que:
* el percentatge de nois i noies que obtenen una qualificació d'insuficient, és
semblant en les escoles 1 i 3 (11,1% i 10,3%), i notablement superior a l'escola
2 (27,6%),
* en el percentatge de suficients, l'escola 2 és la que la té més baix (20%), segueix
l'escola 1 (28%), i l'escola 3 és la que el té més alt, i amb diferència (37,1 %),
9

en el percentatge de bes, l'escola 2 mostra el més baix (15,2%), la segueix
l'escola 1 (18,5% ) i, per últim, l'escola 3 presenta el més alt (20,6 %),

* el percentatge de notables és molt semblant en les escoles 1 i 3 (24,1 % i 25,7%)
i més reduït a l'escola 2 (19,0%),
* i, el percentatge d'exceí.lents és molt semblant en les escoles 1 i 2 (17,6% i
18,1 %), i considerablement reduït en l'escola 3 (6,3%).
Si tenim en compte la distribució de l'assignatura respecte la població, constatem
que:
* en l'escola 1, la distribució és força semblant a la de la població, s'observa
solament una certa disminució en el percentatge d'insuficients (11,1%) i un
lleuger augment en el percentatge d'excel·lents (17,6%),
* en l'escola 2, augmenta considerablement la proporció de nois i noies amb
insuficient (27,6%) i també lleugerament la d'exceí.lents (18,1%) i disminueix,
en canvi, la proporció de suficients (20%), de bes (15,2%) i de notables (19%),
8

en l'escola 3, disminueix el percentatge d'insuficients (10,3%) i d'exceí.lents
(6,3%) i augmenta el de suficients (37,1 %).
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Des d'un punt de vista global, la distribució que possiblement més ctida l'atenció és
la de l'escola 2, ja que_respecte la distribució de la poblado>_ el percentatge de nois i
noies en les categories d'insuficient i excellent és considerablement superior i el de
la categoria de suficient notablement inferior,
En aquest sentit, som conscients que la Prova d'Expressió Escrita té com a finalitat
principal l'avaluació de l'expressió escrita, més en concret del producte escrit, i que
l'avaluació de l'assignatura de llengua catalana abasta un ventall molt més ampli de
coneixements i habilitats (expressió i comprensió oral, expressió i comprensió
escrita...). Amb tot, quan hem analitzat les distribucions de les puntuacions
obtingudes pels nois i noies del nostre estudi distribuïts per escoles, hem detectat
diferències evidents entte escoles, però precisament de l'escola 2 n'hem destacat
una proporció de nois i noies considerablement elevada_respecte les altres dues
escoles_ en la zona de les puntuacions mitges-altes i altes.
No creiem, però, que tinguem la informació suficient que ens permeti interpretar
aquestes diferències entre escoles i el fet distintiu que caracteritza l'escola 2, Si bé és
cert que aquestes distribucions reflecteixen adequadament l'avaluació que ha
realitzat el professor dels seus alumnes en l'assignatura de llengua catalana, també
és veritat que els criteris, en funció dels quals els professors de les diferents escoles
valoren el nivell de coneixements i habilitats en aquesta assignatura, pot variar
sensiblement entre uns i altres i, en conseqüència, condicionar notablement els
resultats que ara ens ocupen. Especialment, si tenim en compte que les
qualificacions que estem analitzant corresponen al mes de juny i que, sovint, les
escoles es diferencien entne elles pel que fa al grau de rigurositat emprat en les
avaluacions del juny o del setembre: algunes., d'altres, no_ avaluen de manera
perceptíblement més estricte al juny que aí setembre, amb la voluntat que els nois i
noies continuïn treballant en l'assignatura durant l'estiu.

3. La població distribuïda enfimció de la variable curs
En relació als tres cursos contemplats en l'estudi (6è, 7è i 8è), les distribucions de
les qualificacions de l'assignatura de llengua catalana, comparteixen algunes
característiques i divergeixen en d'altres (Taula 69, Annex 11). Així:.
* el percentatge de nois i noies que obtenen la qualificació d'insuficient és semblant
entre 6è i 7d (13,4% i 12,8%) i lleugerament superior a 8è (18,5%),
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• el percentatge de suficients és pràcticament igual entre 6è i 7è (26,8% i 26,4%) i
moderadament superior a 8è (35,8%),
• el percentatge de bes és semblant entre 6è i 8è (13,4% i 15,2%), i moderadament
superior a 7è (27,2%),
• el percentatge de notables és semblant entre 6è i 7è (27,7% i 26,4%), i
moderadament inferior a 8è (17,9%),
« i el percentatge d'exceüents és marcadament inferior a 7è (7,2%), a 8è hi
trobem un 12,6 % i a 6è augmenta a un 18,8 %.
Si tenim en compte la distribució de l'assignatura de llengua catalana en la població,
constatem que:
9

a 6è, la proporció de nois i noies que obtenen la qualificació d'insuficient,
suficient i bé és lleugerament inferior, i la de notables i excel·lent lleugerament
superior,

8

a 7è, disminueix lleugerament el percentatge d'insuficients, suficients i
excellents, augmenta significativament el de bes Í més lleugerament el de
notables,

• a 8è, augmenta lleugerament el percentatge d'insuficients, augmenta
significativament el de suficients, disminueix lleugerament el de bes, disminueix
significativament el de notables i es manté idèntic el d'excel·lents,
En general, doncs, observem que a 6è i a 7è la proporció de nois i noies amb
qualificació d'insuficient i suficient és ittferior a la 8è. Pensem que encara és massa
aviat per endinsar-nos en la interpretació i comprensió a fons d'aquest fet; podríem
avançar una possible explicació lògica, però ens estimem més esperar l'anàlisi de les
altres dues assignatures per comprovar si també es dóna o no el mateix fenomen, i
si es dóna amb quins matisos. Creiem que actuem de forma prudent, volem
conèixer si es tracta d'un fet aïllat i peculiar de la llengua catalana o, contràriament,
es tracta d'un fet comú i compartit en les diverses assignatures de l'àrea de llengua,
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5. La població distribuïda enfundó de h variable sexe
Pel que fa a l'assignatura de llengua catalana distribuïda en funció de la variable
sexe, la diferència entre nois i noies es manifesta amb claredat (Taula 70, Annex
11). Solament, prenent corn a punt de comparació la distribució de la població, les
dades obtingudes ens il·lustren sobradarnent l'esmentada diferència:
Així doncs:
• el percentatge d'insuficients, disminueix notablement en les noies (8,4%) i
augmenta notablement en els nois (22,6%),
8

el percentatge se suficients disminueix lleugerament en les noies (28,2%) i
augmenta lleugerament en els nois (32,3%),

8

el percentatge de bes augmenta lleugerament en les noies (19,8%) i disminueix
lleugerament en els nois (17,2%),

• el percentatge de notables augmenta lleugerament en les noies (26,2%) í
disminueix notablement en els nois (20,4%),
• el percentatge d'exceUents augmenta moderadament en les noies (17,3%) i
disminueix notablement en els nois (1,5%).
Per tant, és evident que:
• en la distribució de les noies el percentatge de casos en les qualificacions mitgesaltes i altes (bé, notable i excel·lent) és notablement superior al que apareix en la
distribució dels nois, que
• en la distribució de les noies, el percentatge de casos en les categories de les
qualificacions mitges (suficient) és lleugerament inferior que en la distribució
dels nois, i que
» en la distribució de les noies, el percentatge de casos amb puntuacions baixes
(insuficient) és notablement inferior al de la distribució dels nois.
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La tendència, doncs, queja hem presentat en l'anàlisi descriptiva de les puntuacions
de la Prova d'Expressió Escrita i del Full de Valoració de l'Expressió Escrita per
part del Professor, i que ens mostra una major proporció de noies obtenint
puntuacions mítges-altes i altes, queda de nou corroborada en el cas de h
qualificació de llengua atialatm.

6. Lapoblació distribuïda enfundó de la variable llengua familiar
No hi ha dubte: en la distribució dels nois i noies amb la llengua familiar catalana, h
proporció de casos que obtenen qualificacions de bé, notable i excellent és
considerablement superior a la que es dóna en la distribució dels nois i noies amb la
llengua familiar castellana (Taula 71, Annex 11).
Igual» doncs, que en el cas de la variable sexe, la comparació de les dues
distribucions (llengua familiar catalana i castellana) amb la distribució de la població
ens ofereix la informació per comprovar-ho. Així doncs:
• Pel que fa al percentatge de nois í noies que obtenen la qualificació d'insuficient,
en la distribució de la llengua familiar catalana disminueix sensiblement (10,3%)
i en la de la le llengua familiar castellana augmenta notablement (27%).
« Pel que fa al percentatge de suficients, en la distribució de la llengua familiar
catalana disminueix sensiblement (27,8%) i en la distribució de la llengua
familiar castellana augmenta sensiblement (35,7%).
• Pel que fa al percentatge de bes, en la distribució de la llengua familiar catalana es
pràcticament el mateix (19%) i en la distribució de la llengua familiar castellana
disminueix lleugerament (17,4%).
• Pel que fa al percentatge de notables, en la distribució de la llengua familiar
catalana augmenta sensiblement (27,5%) i en la distribució de la llengua familiar
castellana disminueix notablement (13,9%).
• Pel que fa al percentatge d'excel.lents, en la distribució de la llengua familiar
catalana augmenta sensiblement (15,4%) i en la distribució de la llengua familiar
castellana disminueix notablement (6,1 %).
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Es confirma, doncs, que el fet que la llengua familiar siguí la catalana o la castellana
té una incidència important en la disposició dels nois i les noies en la distribució de
les qualificacions de l'assignatura de llengua catalana.
El mateix fenomen, encara que amb matisos, l'hem també constatat en analitzar les
distribucions en funció de la llengua familiar, tant en la Prova d'Expressió Escrita
com en el Full de Valoració del Professor.

7. La població distribuïda enfundó de la variable edat
Si descomposem els nois i noies de l'estudi segons la seva edat, observem les
diferents distribucions que s'obtenen en les qualificacions de l'assignatura de
llengua catalana (Taula 72, Annex 11), i les comparem amb la distribució de la
població, destaquem que:
• A la dels 11 anys, el percentatge de nois i noies que obtenen la qualificació
d'insuficient i d'exceüent es redueix significativament (6,3 % i 8,3 %) i, en
canvi, el percentatge de notables augmenta considerablement (44,7%).
9

A la dels 12 anys, disminueix moderadament el percentatge d'insuficients
(9,2%), lleugerament el de suficiente i notables (27,7% i 20,8%), i augmenta
moderadament el de bes i excel·lents (23,8% i 18,5%).

• A la dels 13 anys, el percentatge d'insuficients és pràcticament el mateix
(25,6%), el de suficients i notables augmenta lleugerament (35,6% i 25,9%) i el
de bes i excel·lents disminueix sensiblement (15,6% í 7,4%).
• Ala dels 14 anys, augmenta notablement el percentatge d'insuficients (24,6%),
es manté pràcticament igual el de suficients (30,3%), es redueix lleugerament el
de bes (16,7%) i significativament ei de notables (13,6%) i, en canvi, augmenta
lleugerament el d'excel·lents (15,2%).
9

A la dels 15 anys, en la seva línia de distribució atípica, identifiquem el 77,8%
dels nosi i noies en la qualificació d'insuficient (7 dels 9 casos), un 11,1% en k
de suficient (1 cas), i un altre 11,1% en la d'exceüent (leas).
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Es perceben clarament, doncs, diferències remarcables entre les distribucions de
cadascuna de les edats. Deixant a part la dels 15 anys, n'assenyalem algunes:
• el percentatge d'insuficients augmenta a mesura que s'incrementa l'edat (el 6,3 %
a 11 anys, el 9,2% a 12 anys, el 15,6 % a 13 anys i el 24,2% a 14 anys),
• el percentatge de notables sobresurt amb força a la distribució dels 11 anys
(41,5%),
» el percentage d'excel.lents és als 11 i 13 anys més reduït (8,3% i 7,4%) que als
12 i 14 anys (18,5% i 15,2%).
Potser el fet que més ens crida l'atenció és el progressiu augment que experimenta el
percentatge d'insuficients a mesura que s'avança en edat. En pensar en alguna
explicació que ens ajudi a comprendre aquest fet, se'ns acudeixen diverses
circumstàncies que poden influir-hi: la peculiar conflictivitat d'una etapa com
l'adolescència, en la qual a l l anys tot just s'hi està a les portes i als 14 anys ja es
viu amb intensitat; una major rigurosiíat i exigència avaluativa en els alumnes de
més edat, la progressiva complexitat dels objectius de l'assignatura de llengua
catalana a mesura que avancen els cursos...
Som conscients que cap d'aquestes circumstàncies de fonna individual pot ser-ne
l'explicació, i que molt probablement hem de recórrer, amb la intenció d'una
comprensió global del fenomen, a la seva combinació, o sigui a les múltiples
interrelacions que entre elles s'estableixen.

í. La població (338 nois i noies)
En relació a l'assignatura de llengua castellana i les seves qualificacions, els 388
nois i noies de l'estudi es distribueixen deforma molt semblant a com ho feien en
l'assignatura de llengua catalana (Taula 73 de l'Annex 11 i Gràfic 18).
Simplement es poden apreciar petites diferències (com a màxim d'un 2%) en el
percentatge de nois i noies de casdascuna de les categories de qualificacions.
Aquestes petites diferències són: una lleu disminució en el percentatge de nois i
noies que obtenen qualificacions d'insuficient, suficient i bé (14,7%, 32,0% i
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16,0%), així com un lleu'augment en el percentatge dels que obtenen notable i
excellent (24,2% i 13,1 %).

1. La població distribuïda en funció de la variable escola
En funció de la població descomposada en les tres escoles de l'estudi, les
qualificacions de l'assignatura de llengua castellana es distribueixen mostrant, entre
unes i altres escoles, diferències clarament menys marcades que en la distribució de
l'assignatura de llengua catalana (Taula 74, Annex 11).
Així, fent una comparació entre escoles veiem que:
• el percentatge de nois i noies que obtenen la qualificació d'insuficient és molt
semblant en l'escola 1 i la 2 (16,7% i 17,1%) i una mica més reduït a l'escola 3
(12,0%),
• el percentatge de suficients és molt semblant en l'escola 1 i en la 3 (33,3% i
35,4%) i moderadament inferior a l'escola 2 (24,8%),
• el percentatge de bes és molt semblant en l'escola 2 i en la 3 (16,2% i 17,1%) i
una mica més petit a l'escola 1 (13,9%),
• el percentatge de notables es manté bastant semblant en les tres escoles (23,1 %,
24,8% i 24,6%),
• i, el percentatge d'exceüents, va des del 10,4% de l'escola 3 al 17,1% de
l'escola 2, passant pel 13% de l'escola 1.
Possiblement si haguéssim de destacar una escola per algun tret distintiu, ens
decidiríem per l'escola 2, en la qual el percentatge d'insuficients i d'excel·lents és
visiblement superior al de les altres dues escoles i el percentatge de suficients
proporcionalment més reduït.
Si recordem, en l'assignatura de llengua catalana, l'escola 2 també mostra una
distribució que es distingeixjins i tot més acusadament^ de les altres dues escoles
i, a més, la tipologia de les diferències és pràcticament la mateixa. Per això, per
interpretar aquest fet, ens remetem a les consideracions ja plantejades en la
distribució en funció de la variable escola de l'assignatura de llengua catalana.
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3. Lapoblació distribuïda enfundó de la variable curs
Les qualificacions de la llengua castellana, en funció dels tres cursos de l'estudi (6è,
7è i 8è), es distribueixen amb orientacions diferents, sobretot pel que fa al
percentatge d'insuficients, suficients i excel·lents (Taula 75, Annex 11).
Així:
B

pel que fa al percentatge d'insuficients, aquest va augmentant a mesura que
avança el curs, trobem un 9,8% a 6è, un 14,4% a 7è i un 18,5% a 8è.

* pel que fa al percentatge de suficients, a 6è és del 33%, a 7è es redueix al 15,6%
i a 8è trobem el més elevat del tres cursos (36,4%)
-• i, pel que fa al percentatge d'exceüents, aquest també va disminuint a mesura
que avança el curs, trobem un 17% a 6è, un 14,4% a 7è i un 9,3% a 8è.
En relació al percentatge d'insuficients, creiem que l'explicació més creïbíe a aquest
augment progressiu en pujar de curs, ve determinada per un possible nivell de
rigurositat Í exigència avaluativa inferior com més baix és el curs, especialment si
tenim en compte que la llengua castellana és una assignatura menys prioritàriament
treballada a 6è que a 8è.
Pel que fa al percentatge de suficients, ens crida especialment l'atenció la reducció
que experimenta a 7è curs. Reducció que es veu compensada per un percentatge de
bes i notables lleugerament superior.
I, per últim, el fet que el percentatge d'exceüents vagi disminuint a mesura que
avança el curs, creiem que podem justificar-lo amb la mateixa consideració que
acabem de plantejar en el cas de la qualificació d'insuficient. Si a mesura que avança
el curs augmenta el nivell d'exigència i rigurositat a l'hora de valorar els alumnes,
no solament augmenta el percentatge d'insuficients, sinó que també disminueix el
d'exceí.lents.

5. Lapoblació distribuïda enfundó áe la variable sexe
En els 388 nois i noies de l'estudi repartits segons la variable sexe, les distribucions
de les qualificadom en llengua casteüma són molt i molt semblants a les queja hem
observat i comentat en la llengua catalana (Taula 76, Annex 11). Per tant, d'una
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banda, en la distribució de les noies, la proporció de casos que obtenen
qualificacions de notable i excel·lent és superior a la que es manifesta en la
distribució dels nois i, de l'altra, en la distribució de les noies, la proporció de casos
amb insuficient i suficient és inferior a la de la distribució dels nois.
La comparació d'ambdues distribucions (la de les noies i la dels nois) amb la
distribució de la població, ens ho il·lustra de forma sobtadament significativa. Així
doncs:
• el percentatge de casos que obtenen la qualificació d'insuficient, disminueix
notablement en les noies (7,9%) i augmenta notablement en els nois (22%),
• el percentatge de suficients, disminueix lleugerament en les noies (29,7%) i
augmenta lleugerament en els nois (34,4%),
9

el percentatge de bes, augmenta lleugerament en les noies (19,8%) i disminueix
considerablement en els nois (11,8%),

9

el percentatge de notables, augmenta lleugerament en les noies (26,2%) i
disminueix lleugerament en els nois (22%),

9

i, el percentatge d'excel.lents, augmenta considerablement en les noies (16,3%) i
disminueix considerablement en els nois (9,7%).

6. La població distribuïda enfundó de la variable llengua familiar
En funció de si la llengua familiar dels nois i noies de l'estudi és la llengua catalana
o la llengua castellana, en aquesta distribució de la qualificacions de l'assignatura de
llengua castellana, també les proporcions de casos es reparteixen en les diverses
categories de forma clarament diferent (Taula 77, Annex 11).
Segueix constatant-se, en la distribució de la llengua familiar catalana, un
percentatge superior de nois i noies que obtenen qualificacions de bé, notable i
excellent, així com un percentatge inferior dels que obtenen qualificacions
d'insuficient i suficient.
Si comparem ambues distribucions (la de la llengua familiar catalana i la de k
llengua familiar castellana) amb la distribució de la població, el resultat és
contundent:
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• el percentatge de nois i noies que obtenen la qualificació d'insuficient, en la
distribució de la llengua familiar catalana és notablement inferior (9,5%) i
espectacularment superior en la llengua familiar castellana (27%),
« el percentatge de suficients, en la llengua familiar catalana és considerablement
inferior (28,9%) i considerablement superior en la llengua familiar castellana
(39,1%),

» el percentatge de bes, en la llengua familiar catalana és lleugerament superior
(19,4%) i notablement inferior en la llengua familiar castellana (7,8%),
9

el percentatge de notables, en la llengua familair catalana és lleugerament superior
(26,4%) i notablement inferior (19,1 %) en la llengua familiar castellana,

9

i, el percentatge d'excel.lents, en la llengua familiar catalana és lleugerament
superior (15,8%) i notablement inferior en la llengua familiar castellana.

En aquest cas, es fa evident que la influencia que exerceix la llengua familiar en els
qualificacions acadèmiques no ve determinada_.com podria pensar-se intuïtivament,
pel fet de tenir com a llengua d'tís familiar la que es correspon a l'assignatura.
Ens expliquem: en els nois i noies en què la llengua familiar és la castellana, les
qualificacions que aquests obtenen en l'assignatura de llengua castellana es
distribueix de manera semblant a si l'assignatura és la catalana. I, a més a més,
continuen essent els nois i noies amb llengua familiar catalana els que, en
proporcions superiors, obtenen qualificacions més altes (bé, notable, excel·lent) i,
en proporcions inferiors, obtenen insuficients i suficients.
Aquest fet ens porta a pensar que el motiu de l'evident distinció, entre les
distribucions en funció de la llengua familiar, ve condicionada per d'altres
circumstàncies. En especial, donades les característiques contextuáis de la zona de la
ciutat on s'ubiquen les escoles de l'estudi172, creiem, sense arriscar-nos massa, que
la llengua familiar castellana s'associa__en la major part dels casos_ amb un entorn
socio-economic precari, amb unitats familiars amb risc de desestructuració, amb poc
172

Girona és una ciutat amb població majoritària, però no exclusiva, de catalanoparlants. Les
famílies castellanoparlants de la ciutat, algunes, les que s'ho poden permetre, porten els seus fills a
l'escola privada. Per tant, les altres, les que els porten a l'escola pííblica, són principalment
famílies treballadores i obreres, en els quals la crisi socio-económica dels país incideix, sens dubte,
amb major duresa.
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convenciment del paper important que la cultura en general, i l'educativa en
paiticular, juguen en la dinàmica de relacions de vida Í de treball d'una societat com
la d'avui... Circumstàncies, totes aquestes, que tenen una lògica incidència negativa
en el procés d'ensenyament-apreneníaíge que els nois i noies viuen a l'escola.

7, La població distribuïda en funció de la variable edat
Els nois i noies de l'estudi repartits per edats, mostren unes distribucions en les
qualificacions de llengua castellana (Taula 78, Annex 11), de les quals en volem
ressaltar el següent:
• en la distribució del 11 i 12 anys, el percentatge de nois i noies que obtenen la
qualificació d'insuficient és notablement inferior (4,2% i 6%) a la que apareix en
la dels 13 i 14 anys (19,3% i 18,2%),
• els percentatges de suficients i bes varien lleugerament entre les distribucions
d'l 1,12,13 i 14 anys,
• el percentatge de notables apareix amb una superioritat destacada en la distribució
dels 11 anys (37,5%), ja que en altres distribucions (12, 13 i 14 anys) es mou
entre el 21% i el 25%,
• el percentatge d'excel.lents és espectacularment superior en la distribució dels 12
anys (23,1 %) i notablement baix a la dels 11 anys (4,2%),
9

i, a la distribució dels 15 anys, continua manifestant-se la peculiaritat inherent al
propi grup que ja hem comentat infinitat de vegades i que, en aquest cas, es
concreta amb prop d'un 90% (8 dels 9 casos) que obtenen qualificació
d'insuficient i uri 11,1% (1 dels 9 casos) que obté un excellent

Els dos fets que més ens criden l'atenció són: d'una banda, el contrast en el
percentatge d'insuficients entre les distribucions d' 11 i 12 anys i les distribucions de
13 i 14 anys i, de l'altra, l'alt percentatge d'excel.lents a la distribució dels 12 anys.
Per al primer, entenem que l'explicació possible és compartida amb la que ja hem
presentat en la distribució en funció de la variable edat de l'assignatura de llengua
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catalana: en els cursos superiors (7è i 8è), on els nois noies tenen ja 13 i 14 anys, el
nivell d'exigència i rigurositatjant dels propis objectius de l'assignatura com dels
criteris avaluatius dels professor^ s'incrementa.
Per al segon fet, l'elevat percentatge de nois i noies amb excellent a l'edat de 12
anys, hem de reconèixer no tenir la informació suficient que ens permetí interpretarlo i entrendre'l. Una certa superioritat d'excel.lents a 6è i 7è (cursos on es troben els
nois i noies d'aquesta edat) ens sembla comprensible si acceptem la probabilitat
d'una certa disminució en el nivell d'exigència i rigurositat, tant en els objectius i
continguts de l'assignatura com en els criteris d'avaluació173; ara bé, un percentatge
tan elevat, no ens dol dir-ho_s'escapa de les posssibiltats del nostre estudi.
Queden, per tant, les portes obertes a un nova recerca.

í. La població (338 nois i noies)
La distribució dels 388 nois i noies de l'estudi, pel que fa a les qualifcacions de
l'assignatura de llengua esttwigem (Taula 79 de l'Annex 11 i Gràfic 19), mostrajzn
relació a la llengua catalana i la castellana^ ires diferències principals:
9

el percentatge de nois i noies que obtenen la qualificació d'insuficient disminueix
moderadament (10,1%),

9

el percentatge de suficients disminueix també de forma moderada (25,5 %),

* Í, el percentatge d'excel.lents, en canvi, augmenta notablement (24%).
No creiem que sigui massa argosarat pensar com a possible explicació a aquestes
dades, el fet que el grau d'exigènciajant d'objectius com, i especialment, dels
criteris d'avaluació^, sigui inferior en l'assignatura de llengua estrangera. Entenem
que, en certa mesura, encara és vigent la predisposició a atorgar a la llengua
estrangera un paper secundari en el conjunt dels aprenentatges que els alumnes fan a
l'escola. De tothom és sabut que la societat d'avui no es pot permetre una actitud
com aquesta, deixar la llengua estrangera en un segon terme perjudica el futur
173

En la distribució de l'assignatura de llengua catalana, aquest percentatge és tembé
considerablement alt: un 18,5%.
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academic i professional dels nois i noies. De tothom és sabut, però la tradició ha
estat de molts i molts anys i arraconar-la costa encara temps i esforç.
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2. Lapoblació distribuïda enfundó de la variabk escola
La població d'estudi descomposada en les tres escoles que participen en la recerca,
presenta, en les qualifcacions de llengua estrangera, tres distribucions que es
distancien bàsicament en la proporció de casos de les qualificacions d'insuficient,
suficient i excel·lent (Taula 80, Annnex 11).
Veiem-ho:
8

El percentatge de nois i noies que obtenen una qualificació d'insuficient és
significativament baixa a l'escola 1 i en la 3 (5,6% i4,6%) i, en canvi, a l'escola
2 s'eleva espectacularment (23,8%).

• El percentatge de suficients es mou des d'un 16,2% de l'escola 2 a un 37% de
l'escola 1, passant per un 24% de l'escola 3.
9

I, per últim, el percentatge d'excel.lents se situa en un 13% a l'escola 1, un 19%
a l'escola 2 i en un elevat 33,7% a l'escola 3.

Pel que fa al primer dels aspectes, creiem interessant recordar que, en l'assignatura
de llengua catalana, també hem trobat l'escola 2 amb un percentatge d'insuficients
molt semblant, fins i tot una mica més alt (27,6%). Si revisem d'altres dades
específiques de què disposem en ambdues assignatures (distribució en funció de la
variable curs-escola174) ens queda absolutament confirmat que, en tots els cursos de
l'escola 2, el percentatge de nois i noies que obtenen insuficient és espectacularment
més alt que el de les altres dues escoles.
Com que no pensem que aquestes xifres reflecteixin una variació real entre escoles
pel que fa al nivell de domini que els seus alumnes tenen en l'assignatura, tornem a
pensar en la possibilitat que, a l'escola 2, els professors siguin notablement més
rigurosos i exigents, especialment en llengua catalana i estrangera.
La disminució del percentatge de suficients (segon dels aspectes destacats),
simplement dir que segueix la orientació que mostra la distribució de la població en
aquesta assignatura.

17

^ Ja hem explicat perquè no utilitzem aquesta variable en l'anàlisi descriptiva que estem
realitzant. De totes maneres, sí que en disposem d'informació i, en aquest cas, ens ha semblat
apropiat consultar-la.
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I en relació al tercer aspecte ressaltat, l'elevat percentatge d'exceüents a l'escola 3,
revisant els diferents cursos d'aquesta escola, observem que és a 6è i a 7è on aquest
percentatge es mostra tan i tan alt (al voltant del 40%), ja que a 8è ja es redueix a un
17%. Sabem que el professor de llengua estrangera de 6è i de 7è és un i el de 8è
n'és un altre. Una evidència com aquesta, s'explica per ella mateixa

3. La població distribuïda enfundó de la variable curs
En relació als tres cursos (6è, 7è i 8è), les qualificacions en llengua estrangera dels
nois i nois de l'estudi, es distribueixen seguint^com és lògic_ la tendència general
de la distribució de la població. No obstant, detectem algunes dades que destaquen
pel seu interès (Taula 81, Annex 11). Són aquestes:
• Un elevadíssim percentatge de nois i noies que obtenen la qualificació
d'excel.lent a 6è (34,8%), un de significativament elevat a 7è (25,6%) i un de
força més baix a 8è (14,6%).
• Acompanyant a les xifres que acabem d'exposar, el percentatge de suficients
mostra la gradació inversa: lleugerament baix a 6è (15,2%), lleugerament alt a 7è
(26,4%) i significativament alt a 8è (32,5%).
L'explicació a aquestes dades pot contemplar-se conjuntament i basar-la en dos
factors principals: d'una banda, la tendència general en l'assignatura de llengua
estrangera a ser avaluada amb menys rigurositat, i per tant a mostrar a més nois i
noies amb qualificacions altes que les altres assignatures de l'àrea de llengua; i, de
l'altra, a una circumstància ja comentada en la dimensió anterior: si analitzem en
específic les distribucions en funció de la variable curs-escola175, veiem com, a
l'escola 2, el professor de 6è i 7è valora a molts dels seus alumnes amb
qualificacions altes i, en canvi, no succeeix el mateix amb el professor de 8è.
5. La població distribuïda enfundó de la variable sexe
En l'assignatura de llengua esiran.gem, les noies mantenen proporcions superiors als
nois en les qualificacions de notable i excellent, i inferiors als nois en les
qualificacions de bé, notable i excel·lent (Taula 82, Annex 11).
Si ens fixem en les xifres concretes, ho podem constatar de seguida:

175

ídem nota a peu de pàgina anterior.
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* en la qualificació d'insuficient, el percentatge de les noies és del 5,4% i el dels
nois dels 15,1%,
• en la qualificació de suficient, el percentatge de les noies és del 19,3% i el dels
nois del 32,3%,
9
en la qualificació de bé, el percentatge de les noies és del 18,8% i el dels nois del
16,1%,
a
en la qualificació de notable, el percentatge de les noies és del 26,7% i el dels
nois del 18,8%,
a
i, en la qualificació d'exceüent, el percentatge de les noies és del 27,9% i el dels
nois del 17%.
En relació a les altres dues assignatures de l'àrea de llengua, distingim una petita
diferència: en la llengua estrangera, la proporció de nois i de noies en la qualificació
de bé és força semblant però lleugerament superior en les noies i, en canvi, en les
altres dues assignatures, la proporció de noies comença a superar a la dels nois ja en
aquesta qualificació de bé.
Creiem que és la mateixa orientació general de la distribució de l'assignatura de
llengua estrangera la que pot explicar-nos el per què d'aquesta petita diferència: si,
en general, més nois i noies obtenen puntuacions més altes, és lògic que també niés
nois obtinguin la qualificació de bé.

6. La població distribuïda enfundó de la variable llengua familiar
Si tenim en compte la llengua familiar dels nois i noies de l'estudi, les mateixes
diferències que hem marcat en les altres dues assignatures de l'àrea de llengua, es
mantenen en la llengua estrangera: la proporció de nois i noies de llengua familiar
caíalatta és superior als nois i noies de llengua familiar castellana en les
qualificacions de bé, notable i excel, lent, i inferior en les qualificacions de suficient
i d'insuficient (Taula 83, Annex 11).
S'hi aprecia, però, una certa disminució percentual entre aquesta i les altres dues
distribucions, possiblement la raó derivi de la orientació general que mostren les
diverses distribucions referides a l'assignatura de llengua estrangera, en les quals el
percentatge d'insuficients i suficients és clarament inferior i el d'exceilents
considerablement superior.
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7. Lapobïació distribuïda en juncia de la variable edat
Quan observem les distribucions dels nois i noies de l'estudi descomposats per
edats i pel que fa a les qualificacions de l'assignatura de llengua estrangera, veiem
com s'accentuen determinades tendències que ja hem introduït en les altres dues
assignatures (Taula 84, Annex 11). Ens referim concretament al constrast evident
entre les distribucions d'11/12 anys i les de 13/14 anys. Tot seguit, passem a
especificar-ho:
• a les distribucions dels 11 i 12 anys, el percentatge de nois i noies que obtenen la
qualificació d'insuficient és relativament petit (2,1 % i 6,2%) si el comparem amb
les distribucions dels 13 i 14 anys (14,1% 112,1%),
9

a les distribucions dels 11 i 12 anys, el percentatge de suficients és del 14,6 % i
16,2% respectivament i, en canvi, el trobem més que doblat en les distribucions
dels 13 í 14 anys (30,4% i 36,4%),

* el percentatge de bes es manté força semblant en les distribucions d'edats dels
11,12 i 13 anys, a la dels 14 anys crida l'atenció un reduït percentatge del 9,1 %,
• el percentatge de notables també es manté bastant equilibrat en les quatre
distribucions (11, 12, 13 i 14 anys), ja que solament oscil·la entre un 21% i un
29%,
* el percentatge d'exceüents torna a separar les quatre distribucions en dos blocs,
un el de les distribucions d'11 i 12 anys, amb percentatges comparativament alts
(33% i 35,4%) i l'altre, el de les distribucions de 13 il 4 anys, on els
percentatges es redueixen més o menys fins a la meitat (14,1 % i 16,7%).
Podem afirmar, doncs, que l'assignatura de la llengua estrangera és, de les
assignatures de l'àrea de llengua, en la que més es marca la relació directa entre més
edat i major proporció d'insuficients i suficients i menor proporció d'excel·lents.
Ja hem apuntat, en comentar la distribució de la llengua estrangera en funció de la
variable curs, que aquesta assignatura és encara vista_ en molts contextos
educatius_com a secundària en el conjunt dels aprenentatges i, en conseqüència, el
nivell d'exigència disminueix i les qualificacions augmenten.
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Ara, doncs, ho continuem mantenint però hi afegim algun matís: sobretot a 8è curs
(nois i noies de 13 i 14 anys), les dades semblen constatar un cert nivell d'exigència
(d'objectius, de continguts, de criteris d'avaluació...) superior i, per tant, és
probable que l'assignatura de llengua estrangera comenci a ser entesa simplement
com una assignatura més i no es concebi en un segon pla. Pot també influir-hi el fet
que molts dels nois i noies de 8è inicien el curs següent els estudis secundaris (FP o
BUP)176 i això pot exercir certa pressió a l'hora de determinar si els objectius
previstos són o no assolits pels alumnes.
Si pretenem una comprensió global al fenomen de la relació directa (més edat-major
proporció de qualificacions més baixes), cal afegir, a l'argumentació que acabem de
presentar, el que ja hem apuntat en les altres assignatures en explicar el mateix
fenomen, manifestat però de forma menys acusada. Estem convençuts que
existeixen diverses circumstàncies que poden ser decisives en l'explicació d'aquest
fet: la pròpia idiosincràcia de la personalitat adolescent, una major complexitat dels
objectius i continguts a treballar a mesura que s'avança de curs, etc.
I per últim, volem recordar que fins ara encara no hem parlat de la distribució dels
15 anys. En aquest sentit, volem manifestar que continua essent una distribució
peculiar, donada la singularitat dels únicament 9 casos que en formen part; però
que, en aquest cas, la orientació general de les diverses distribucions de la llengua
estrangera es fa aquí també extensible: la gran majoria des nois i noies de 15 anys ja
no es concentren en la qualificació d'insuficient^com succeeix en la llengua catalana
i castellana^, ara s'identifica un 33,3% de casos (3 dels 9 nois noies) amb la
qualificació d'insuficient, i un 55,5% en la de suficient (5 dels 9 nois i noies).

Coma a síntesi d'aquest apartat 4.2.4. Les qualificacions de l'àrea de llengua, ens
interessa remarcar una orientació general en les tres assignatures (llengua catalana,
catellana i estrangera) pel que fa la superioritat (a 6è curs i a les edats d'li i 12
anys) de la proporció de nois i noies que obtenen qualificacions superiors
(especialment excel·lent), així corn la inferioritat en les proporcions de la
qualificació d'insuficient.

"6 No hem d'oblidar que aquesta part de l'estudi ha estat realitzada durant el segon semestre de
1995, i que, en les tres escoles participants, no és fins aquest curs 96-97 quan s'inicia l'aplicació de
la Reforma.
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El motiu que por explicar aquest fet, l'hem expressat ja en diverses ocasions: creiem
que el motiu prové d'una diversitat de circumstàncies, que poden actuar de forma
interrelacionada amb més o menys força segons les característiques específiques de
cada context en concret. Solament les citem per recordar-les: la inestabilitat que pot
originar en la personalitat dels nois i noies viure plenament l'època de l'adolescència
(8è curs i 13/14 anys), la major complexitat en els objectius i els continguts a
treballar en l'àrea de llengua a mesura que s'avança en cursos, la varietat d'estils
personals, per part dels professor, a l'hora d'establir criteris d'avaluació en relació
als coneixements i habilitats adquirits pels alumnes, etc.
La darrera d'aquestes circumstàncies_ la subjectivitat i varietat entre els professors
en el moment d'avaluar els seus alumnes_, creiem convenient fer notar que pot ser
també un dels motius que determiní que l'escola 2 es destaquijsobretot en llengua
catalana i llengua estrangera,, amb una proporció espectacularment alta de nois i
noies que obtenen la qualificació d'insuficient.
D'altra banda, també ens interessa ressaltar que, entre la distribució relativa a la
llengua estrangera i les de les altres dues assignatures (llengua (Molona i llengua
castellana), es manifesta una diferència perceptiblement significativa: la proporció
superior de nois i noies amb qualificacions més altes (especialment en 1'excel.lent) i
inferior en les qualificacions més baixes (especialment en l'insuficient).
Aquest fenomen l'hem interpretat en el seu moment, fonamentalment com a
conseqüència d'una preconcepció de llarga tradició que encara avui afecta a
l'aprenentatge de la llengua estrangera a les escoles. Una preconcepció que deixa en
un segon pla els coneixements i habilitats que els nois i noies adquireixen en aquesta
assignatura. Ja hem dit que simplement el que hem expressat és la constatació d'un
fet en funció de les dades obtingudes, ja que som conscients que la societat d'avui ja
sap que ha de treballar en una nova perspectiva i reconsiderar la importància
d'aquesta assignatura. Molt sovint, però, entre el que es concep o se sap i allò que
es desenvolupa en la pràctica real, la distància és excessivament evident.
Per acabar, ens agradaria fer una darrera consideració:
La nostra intenció inicial era poder contrastar la informació obtinguda entre la Prova
d'Expressió Escrita, el Full de Valoració de l'Expresió Escrita per part del Professor
i qualificacions acadèmiques de l'àrea de llengua. Per aquest motiu, hem establert,
de fornia pràcticament comuna, les dimensions en funció de les quals hem
desenrotllat la seva anàlisi descriptiva.

344

De totes maneres, ja quan hem finalitzat l'anàlisi del Full de Valoració per part de
Professor, ens hem adonat que aquesta contrastació dimensió per dimensió ens
resultava d'excessiva dificultat, I ara, en acabar l'anàlisi descriptiva de les
qualificacions acadèmiques, per les mateixes raons que se'ns complicava h
contrastació entre la Prova d'Expressió Escrita i el Full de Valoració, se 'ns fa molt
difícil plantejar~nos-la entre les qualificacions acadèmiques i el Full de Valoració.
Però, i enti'e les qualificacions acadèmiques de l'àrea de llengua i la Prova
d'Expressió Escrita?
Doncs bé, entenem que espot establir ceri paraLklisme entre els resultats anaUízats
pel que fa a la població, encara que amb molta prudència. La prudència es deriva del
fet que, en el cas de la Prova d'Expressió Escrita, tenim les puntuacions recollides
en forma de valor numèric i que, en les qualificacions de llengua, les tenim
recollides en les cinc categories: insuficient, suficient, bé, notable i excellent.
No obstant, pensem que es pot parlar de certa tendència anàloga en l'existència
d'una major proporció de nois i noies que obtenen, en la Prova d'Expressió Escrita,
puntuacions mitges i mitges-altes i, en les qualificacions de l'àrea de llengua, b
qualificació de bé i de notable. També l'analogia és constatable en el cas de les
distribucions específiques enjunció de les variables sexe i llengua familiar. En les
noies i en la llengua familiar catalana, és major la proporció de casos que obtenen
puntuacions (Prova Expressió Escrita) o qualificacions (assignatures de llengua)
superiors i menor ¡a proporció dels que les obtenen inferiors.
No passa el mateix en les distribucions enfimció de les variables escola, curs i edat.
En les qualificacions acadèmiques, diversos factors associats a la varietat dels
professors participants_indirectament o directa_ en l'estudi i, per tant, en les
concepcions curriculars (objectius, continguts, criteris d'avaluació..), personalitzen
de tal manera les esmentades distribucions que, sí que podem analitzar-les i intentar
comprendre-les en un primer nivell, però contrastar-les amb les obtingudes a partir
de la Prova d'Expressió Escrita, se'ns fa pràcticament impossible. Tenim, doncs,
un altre motiu que pot ser l'origen de noves recerques.
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4.3, Anàlisi correlaciona! de les dades obtingudes
En l'apartat anterior, ens hem limitat a descriure les dades de la Prova d'Expressió
Escrita, el Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor i les
qualificacions acadèmiques de l'àrea de llengua, per mitjà del resum ordenat que ens
han proporcionat les distribucions de freqüències. No obstant, també hem volgut
introduir una primera aproximació interpretativa a les diverses distribucions que
hem presentat i, en aquest intent, ens ha quedat un dubte important que, simplement
amb les distribucions de freqüències, no hem pogut resoldre: en el conjunt dels 388
nois i noies de l'estudi, es pot parlar de l'existència de relació lineal entre b
puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita, les puntuacions del Full de
Valoració del Professor i les qualificacions de l'àrea de llengua? Dit d'una alto
manera: es pot parlar que aquestes puntuacions tendeixen a variar conjuntament,
sigui en el mateix o en sentit oposat? Quan la puntuació total de la Prova
d'Expressió Escrita augmenta, augmenten o disminueixen les puntuacions del Full
de Valoració del Professor (la del Producte Escrit, la del Procés de Composició i Ja
puntuació total)?, i les qualificacions de les assignatures de llengua catalana,
castellana i estrangera?
Volem resoldre aquesta pregunta, no solament per aclarir el dubte que se'ns ha
plantejat, sinó també, i especialment, perquè tenim la intenció d'utilitzar per al
procés de selecció del grup reduït de nois i noies que ha de participar en la segona
fase de la recerca, informació provinent de les puntuacions de la Prova d'Expressió
Escrita, del Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor i les
qualificacions de l'àrea de llengua. Conèixer si existeix o no la relació de què estem
parlant, ens és imprescindible per fonamentar amb rigurositat les que seran les
puntuacions utilitzades en l'esmentat procés de selecció de l'Estudi de Casos.
Doncs bé, per donar resposta a aquesta pregunta, l'estadística ofereix els anomenats
coeficients de correlació. En funció de quina és la naturalesa de les dades, sobretot
segons quina és l'escala en què són mesurades, existeixen diversos tipus de
coeficients de correlació. En el nostre cas, donat que el que busquem és si existeix o
no una relació lineal, i que les dades les tenim mesurades amb una escala
d'interval177, el coeficient de correlació que ens cal emprar és el coeficient de
correlació de Pearson, o "r" de Pearson,

177

S'entén per escala d'interval aquella que permet mesurar els objectes o individus indicant si són
superiors o no d'altres respecte a una característica i indica la distància entre ells. Els valors
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Un cop hem tingut les dades a punt, per mitjà del sistema SPSS, hem obtingut els
coeficients de correlació de Pearson que observem en la matriu de correlació de la
taula 40.
No hem d'oblidar que ens estem referint a les puntuacions i/o qualificacions
relatives la població, és a dir als 388 nois i noies de l'estudi.
Taula 40: Matriu de correlacions: Prova d'Expressió Escrita, Full de Valoració del
Professor i qualificacions àrea de llengua
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numèrics emprats són quantitatius i, amb ells, es poden realitzar les operacions aritmètiques
fonamentals.
Per a les qualificacions de l'àrea de llengua, hem hagut de transformar- les cinc categories amb què
són avaluats en seu expedient els nois i noies. Les hem reconvertit amb el valor numèric que
normalment es dóna a cadasuna d'elles: Insuficient = 3, Suficient =5, Bé = 6, Notable =7 i
Excel·lent =9. Segurament, d'aquesta manera introduïm certa dosi d'artificialitat respecte les dades
originals, però solament així ens és possible aplicar el coeficient de correlació .
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En aquesta taula, juntament amb el coeficient de correlació de Pearson, simbolitzat
amb la "r", hi apareix una alto xifra, la "p", la qual ens indica la probabilitat que la
variació de les dues puntuacions en qüestió sigui atribuïble a l'atzar.
En aquesta matriu de correlacions, el primer que constatem és que en tots els
coeficients calculats, la probabilitat que la relació entre puntuacions sigui deguda a
l'atzar és del 0,000; per tant, es pot afirmar, fins i tot, amb 99% de probabilitat, que
entre qualsevol de les puntuacions i qualificacions de la matriu en relació amb
qualsevol altra, existeix una relació lineal estadísticament significativa.
De totes maneres, hem de precisar que, l'existència de correlació significativa entre
dues variables és una condició necessària però no suficient per confirmar que ente
elles existek una relació de causalitat. En aquest sentit, hem de ser prudents, ja que
el coeficient de correlació no permet determinar la causa de la.relació, fins i tot pot
passar que una tercera variable, no contemplada en l'anàlisi, sigui l'origen de la
variació conjunta.
Afinant amb l'anàlisi de la matriu, ens referirem ara al propi coeficient "r". Aquest,
ens aporta dos tipus d'informació:
9
La intensitat o el grau de la relació. Ens la indica la magnitut de valor numèric del
propi coeficient. Hem de tenir en compte que el valor positiu més elevat és el
+1,00 i el valor negatiu més elevat el -1,00.
En general, podem dir que un valor absolut gran indica una correlació alta o forta
(per exemple, 0,80) i que un valor absolut petit indica una correlació baixa o
dèbil (per exemple 0,20).

• El tipus de relació. La relació és positiva o directa si en augmentar els valors
d'una varaiable augmenten també els de l'altra. En canvi, si en augmentar els
valors d'una disminueixen els de l'altra, la relació és negativa o inversa. El que
ens indica la direcció de la relació és el signe del coeficient', si aquest és positiu,
la relació és positiva i si el coeficient és negatiu, la relació és negativa.
Fins ara hem pogut comprovar que existeix relació lineal estadísticament
significativa entre les diferents parelles que es poden establir entre les quatre
puntuacions i les tres qualificacions. Ara, podem saber que la direcció d'aquesta
relació lineal és, també en tots els coeficients calculats, positiva o directa. I això vol
dir que: a mesura que augmenten els valors de qualsevol de les puntuacions o
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qualificacions, augmenten també els valors de qualsevol de les altres puntuacions o
qualificacions.
Ens falta per conèixer la intensitat o el grau de la relació, per això hem de fixar-nos
en la magnitut de de cada un dels coeficients. Ho anem veient tot seguit.

^

• Entre la Puntuació del Producte Escrit i la Puntuació Total: el coeficient és 0,980,
podem parlar d'una correlació lineal positiva altíssima.
• Entre la puntuació del Producte Escrit i la del Procés de Composició: el
coeficient és 0,863, podem parlar d'una correlació lineal positiva alta.
• Entre la Puntuació del Procés de Composició i la Puntuació Total: el coeficient
és 0,918, podem parlar d'una correlació lineal positiva molt alta.
D'aquests tres coeficients, en els dos que impliquen a la Puntuació Total és lògic i
de sentit comú que existeixi correlació i, a més, molt i molt alta, Si la puntuació del
Producte Escrit i la del Procés de Composició són part integrant de la Puntuació
Total, és evident les puntuacions variaran conjuntament de manera positiva.
Ens sembla que té, en canvi, més interès el coeficient resultant entre la puntuació de
Producte Escrit i la del Procés de Composició, Ambdues puntuacions formen part
del mateix Full de Valoració, no obstant, cadascuna d'elles respon a la valoració
d'uns aspectes comunicativo-lingüístics distints. El coeficient de correlació (0,863)
resulta ser significativament alt, encara que lleugerament més baix que els dos
anteriors. El fet que constatem una relació d'una intensitat tan alta, no ens permet
assegurar que una puntuació és causa de l'altra o a la inversa. Pot ser que d'altres
variables hagin intervingut en l'establiment de la relació o potser, més ben dit, hagin
intervingut a incrementar-la. Per exemple, el fet que és el mateix professor qui
determina una puntuació i l'altra, que el Full de Valoració presenta idèntic
procediment valoratiu en una i altra puntuació, etc.

Entre les tres qualificacions acadèmiques de l'àrea de llengua
• Entre la qualificació de llengua catalana i ttengua castellana: el coeficient és
0,885, podem parlar d'una correlació lineal positiva alta.
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Entre la qualificació de llengua catalana i llengua estrangera: el coeficient és
0,809, podem parlar d'una correlació lineal positiva alta.

• Entre la qualificació de llengua castellana i llengua estrangera: el coeficient és
0,827, podem parlar d'una correlació lineal positiva alta.
Entre les qualificacions de l'àrea de llengua, observem, doncs, uns coeficients de
correlació d'una intensitat alta i molt semblants en els tres casos. Potser s'evidencia
una lleugera disminució en el grau de la relació quan hi apareix implicada la
qualificació de llengua estrangera.

Passem ara a presentar i comentar la intensitat de la relació dels coeficients que més
ens interessen; aquells que posen en relació la Puntuació Total de la Prova
d'Expressió Escrita (instrument bàsic) i les puntuacions del Full de Valoració del
Professor (instrument complementari) i les qualificacions de Tarea de llengua (dades
complementàries). Aquests coeficients són els directament implicats en el dubte que,
en començar l'anàlisi correlacional, volíem respondre.

• Entre la Puntuació Total de la Prova i la Puntuació del Producte Escrit (Full
Valoració Professor): el coeficient és 0,650, podem parlar d'una relació positiva
moderada-alta.
• Entre la Puntuació Total de la Prova i la Puntuació del Procés de Composició
(Full Valoració Professor); el coeficient és 0,590, podem parlar d'una relació
positiva moderada.
• Entre la Puntuació Total de la Prova i la Puntuació Total (Full Valoració
Professor): el coeficient és 0,660, podem parlar d'una relació positiva moderadaalta.
La Puntuació Total de la Prova d'Expressió Escrita correlaciona linealment i
positivament de forma moderada-alta amb la puntuació del Producte Escrit i amb h
Puntuació Total del Full de Valoració del Professor i de forma moderada amb h
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Puntuació del Procés de Composició, Aquesta constatació ens confirma que,
malgrat els dubtes que en la primera anàlisi descriptiva se'ns havien generat en
relació a la possible relació entre aquestes puntuacions178, queda estadísticament
provada una correlació lineal d'intensitat moderada.
La lleugera inferioritat en la intensitat de la relació entre la puntuació del Procés de
Composició i la Puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita ens sembla de
lògica comprensió si tenim en compte que la Prova està únicament pensada per a
conèixer el domini general de les habilitats i coneixements dels nois i noies en
relació al Producte Escrit, no al Procés de Composició.

l!àiej_dejlefigua
• Entre la Puntuació Total de la Prova i la qualificació de llengua catalana: el
coeficient és 0,725, podem parlar d'una correlació lineal positiva moderadament
alta.
• Entre la Puntuació Total de la Prova i la qualificació de llengua castellana : el
coeficient és 0,68 1 , podem parlar d'una correlació lineal positiva moderada-alta.
• Entre la Puntuació Total de la Prova i la qualificació de llengua estrangera: el
coeficient és 0,660, podem parlar d'una correlació lineal positiva moderada-alta.
La Puntuació Total de la Prova d'Expressió Escrita correlaciona linealment i
positivament de forma moderada-alta amb la qualificacions de llengua casiellana i
llengua estrangera i de forma moderadament alia amb la qualificació de llengua
catalana Aquesta constatació ens confirma el que tímidament introduíem ja en
l'anàlisi de les distribucions de freqüències de l'apartat anterior179: pel que fa als 388
178

Recordem que les distribucions de freqüències, en relació als 388 nois i noies de l'estudi, de les
tres puntuacions del Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor, es caracteritzen
especialment per la seva irregularitat (tres focus d'acumulació de casos) i que se'ns ha fet molt
complicat_en l'apartat anterior_ parlar de possibles analogies entre elles i la distribució de la
Puntuació Total de la Prova d'Expressió Escrita.
179
Quan, en l'apartat 4.2.4 Les qualificacions de l'àrea de llengua, hem intentat contrastar les
distribucions de freqüències de la Puntuació Total de la Prova i les de les qualificacions de l'àrea de
llengua, hern tímidament introduït l'existència de certa tendència anàloga entre elles, pel fet de
concentrar un percentatge significativament alt de nois i noies en les puntuacions mitges i mitgesaltes (en la Prova) i en les qualificacions de suficient, bé i notable en les assignatures de llengua.

351

nois i noies (la població), queda estadísticament provada l'existència d'una relació
lineal d'intensitat nioderada/aUa entre les qualificacions de l'àrea de llengua i h
Puntuació Total de la Prova d'Expressió Escrita.
Una certa superioritat en la intensitat del la relació entre la Puntuació Total i la
qualificació de llengua catalana, ens sembla de lògica comprensió: La Prova
d'Expressió Escrita, d'acord amb l'objectiu de l'estudi180, està elaborada en llengua
catalana i els nois í noies hi han de respondre en llengua catalana.
D'altra banda, en el procés d'obtenció de la informació d'aquesta primera fase de la
recerca, hem emprat també el que hem anomenat instrument auxiliar: el test de
Matrius Progressives de Raven. Escala General. Hem definit com una de les seves
finalitats el fet de tenir a les nostres mans un element d'informació afegit a l'hora
d'analitzar i interpretar les dades obtingudes a través dels altres instruments (el bàsic
o Prova d'Expressió Escrita i el complementari o Full de Valoració de l'Expressió
Escrita per part del Professor), així com les dades complementàries (qualificacions
de l'àrea de llengua).
Per aquest motiu, ens hem proposat, també, comprovar si es pot parlar d'una
relació estadísticament significativa entre les puntuacions del Test de Raven
obtingudes pels nois i noies de l'estudi i la puntuació total de la Prova d'Expressió
Escrita, les puntuacions del Full de Valoració del Professor i les qualificacions de
l'àrea de llengua.

Volem constatar si l'habilitat mental general, o capacitat d'activitat intel·lectual, que
és el que pretén mesurar el test de Raven, correlaciona positivament amb les
diferents habilitats i coneixements de l'expressió escrita, de les quals hem obtingut
informació a toves de les diverses puntuacions i qualificacions esmentades.
Fixem-nos, doncs, en els coeficients de correlació de la taula 41. Com en el cas de
la matriu de correlacions de la taula 39, es refereixen a la població, als 388 nois i
noies.

180

L'objectiu general de la primera fase de la recerca és: conèixer el domini general de les
habilitats i els coneixements de l'expressió escrita en llengua catalana, concretament en relació al
text produït, al codi escrit, que presenten els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
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Taula 41: Coeficients de correlació: Puntuacions directes del Test de Raven (escala
general) i Prova d'Expressió Escrita, Full de Valoració del Professor i
qualificacions àrea de llengua

anat»
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iO

mm

W
t « 0,450
p = 0,000

r = 0,484
p = 0,000

r - 0,452
p = 0,000

r -0,494
p = 0,000

r = 0,494
p =; 0,000

r <= 0,489
p = 0,000

r = 0,459
p = 0,000

Constatem, a simple vista, que sí existeix correlació lineal positiva, estadísticament
significativa, entre les puntuacions directes del Test de Raven (Escala General) i les
diferents puntuacions (Puntuació Total Prova d'Expressió Escrita, Puntuació del
Producre Escrit, del Procés de Composició i Total del Full de Valoració del
Professor) i les qualificacions de Varea de llengua,
La intensitat de la relació, que ens la indica la magnitut del valor numèric del propi
coeficient, ens informa d'un grau de relació molt semblant en tots els coeficients de
correlació resultants (oscil·la simplement entre 0,450 i 0,494). Es tracta, doncs,
d'una correlació d'intensitat nútja-baixa,
No ens podem permetre el luxe de treure importància a l'esmentada correlació,
l'estadística ens l'ha confirmada. De totes maneres, la poca intensitat de la relació,
així com el fet aquesta estigui calculada en un grup de dimensió considerable (388
nois i noies)181, ens porten a ser extremadament prudents a l'hora de valorar el grau
dels coeficients de correlació obtinguts.
Entenem que, per poder afirmar amb contundencia l'existència de relació positva
entre l'habilitat mental general i les habilitats i coneixements en expressió escrita,
necessitaríem entrar en una anàlisi estadística més específica i més exhaustiva. Més
específica, per exemple, calculant coeficients de correlació no solament en el conjunt
dels 388 nois i noies, sinó també en la població descomposada en funció de
diverses variables, com l'escola, el curs, el sexe, l'edat... I més exhaustiva, per
exemple, constatant fins a quin punt són o no significatives les diferències en el
domini global de l'expressió escrita entre els noies i noies amb puntuacions més
elevades i els nois i noies amb puntuacions més baixes en el test de Raven.
181

L'Estadística ha comprovat que la possibilitat de provar l'existència de correlació significativa
és superior en grups grans que no pas en grups més reduïts.
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Deixem, doncs, les portes obertes a nous estudis perquè emprenguin aquesta anàlisi
més específica i més exhaustiva, incorporant _si cal_ nous instruments tant pel que
fa a la mesura de l'habilitat mental general com a la de les habilitats i coneixements
en expressió escrita.
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4,4. Segona anàlisi descriptiva i anàlisi diferencial de la Prova
Escrita

En aquest apartat pretenem bàsicament aprofundir, a partir d'una anàlisi estadística
niés completa, en les dades obtingudes directament i únicament de la Prova
d'Expressió Escrita, Prova que, d'altra banda, pensem que requereix d'un estudi
exhaustiu des del moment en què en la nostra recerca apareix i es justifica com
l'instrument bàsic en l'obtenció de la informació182.
Aquesta anàlisi estadística més completa, que volem iniciar, la plantegem a dos
nivells:
1) La que anomenen segona anàlisi descriptiva, i
2) l'anàlisi diferencial.

La segona anàlisi descriptiva pretén ser la continuació de la primera anàlisi
descriptiva (apartat 4,2.). Ara, ens interesasa anar més enllà de les distribucions de
freqüències i aplicar, a les puntuacions obtingudes de la Prova d'Expressió Escrita,
d'altres tècniques d'estadutica descriptiva que ens permetin no solament posar en
ordre les dades_ aquesta ha estat la funció de les distribucions de freqüències., sinó
també posar de relleu determinades característiques particularment importants de les
puntuacions de la Prova, preses com un tot.
Les tècniques d'estadística descriptiva que bàsicament utilitzem són: la mitjana com

a mesura de tendència central, la desviació típica com a mesura de dispersió i
V asimetria i la curíosi com a mesures de fornia.
Les mesures de tendència central són nombres que descriuen la localització d'una
distribució de dades, és a dir, els valors entoni els quals fluctuen entre la infinita
varietat de valors possible. Les més utilitzades són la mitjana, la mediana i la
moda183. En el nostre cas, emprem bàsicament la mitjana pel fet que és considerada
una de les mesures de tendència central més estables, perquè té en compte tota la

182

Vegeu la introducció de l'apartat 3.2. L'obtenció de ¡a ¡informació, d'aquest mateix Capítol III,
La mitjana d'un conjunt de valors es calcula sumant-los tots i dividint el total entre el nombre
de valors.
La mediana és el valor corresponent al percentil 50, és a dir el valor per sota i per sobre del qual hi
ha la meitat del total de les observacions.
La moda és el valor que es presenta amb més freqüència, el que més es repeteix.
183
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informació subministrada per les dades, i perquè és la que s'utilitza més sovint en
les anàlisis estadístiques i més fàcilment és compresa per la majoria de la gent.
Les mesures de dispersió són nombres que descriuen la variabilitat d'un conjunt de
dades, és a dir, si els nombres són molt semblants uns als altres, si varien molt poc
o tendeixen a ser molt diferents entre ells. Les mesures de dispersió més utilitzades
són la variança i la desviació típica. Ambdues són un nombre que sintetitza en quin
grau difereixen uns valors dels altres en una distribució, emprant en la seva base de
càlcul la definició de desviació d'un valor concret com la seva distància de la
mitjana.
Nosaltres utilitzem únicament la desviació típica perquè utilitza la mateixa unitat de
mesura de les dades originals i també que la mitjana. La variança es mesura en les
unitats originals al quadrat.
Les mesures de forma fan referència a l'aspecte general d'una distribució de
freqüències i afegeixen informació a la descripció que la mitjana i la desviació típica
fan d'aquesta descripció. Una distribució és simètrica quan l'eix que passa per la
mitjana la divideix en dues parts simètricament iguals, en el cas contrari, es parla
d'asimetria. Per mitjà del càcul de l'anomenat coeficient d'asimetria s'obté un valor
que cal interpretar de la següent manera:
* si és igual a O, la simetria és perfecta,
* si és superior a O, es parla d'asimetria positiva, i
* si és inferior a O, es parla d'asimetria negativa.
Normalment, la simetria perfecta no es troba mai en la pràctica, i se sol considerar
que entre més/menys 0,5 s'està dins dels marges d'una distribució simètrica.
La curtosi és el grau d'apuntament d'una distribució estadística, és a dir, el grau de
convexitat o aplatament de la corba que representa la distribució.
La interpretació del coeficient de curtosi és el següent:
* si és igual a O, la distribució és mesocúrtica,
* si és superior a O, és leptocúrtica, i
* si és inferior a O, és platicúrtica.
Aquest dos coeficients (asimetria i curtosi) ens interessen fonamentalment perquè si
una distribució és simètrica i mesocúrtica pot considerar-se una distribució
"normal", i aquesta és un informació valuosa de la caracterització de qualsevol
distribució.
Una distribució normal és un model teòric, ja que la seva forma està definida per
una equació matemàtica, que mai coincidirà exactament amb una distribució de
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dades empíriques. Amb tot, és important perquè la immensa majoria dels valors
observats sobre variables quantitatives en ciències socials, s'aproxima a una
distribució normal, sempre però que la mida del grup sigui gran.
L'anàlisi diferencial, el segon nivell d'anàlisi emprat en aquest apartat, fa referència
a l'ús de ï anàlisi de la variança simple184. Un procediment estadístic per comprovar
si les diferències entre tres o més mitjanes és o no és estadísticament significatiu. Es
tracta de provar si les diferències que existeixen entre les mitjanes de tres o més
grups són atribuïbles a l'atzar o si, en canvi, s'ha de parlar de significació
estadística.
El procediment formal adoptat en les anàlisis d'aquest apartat, presenta de manera
simultània els dos nivells d'anàlisi: la segona anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial, aquesta darrera solament en cas que sigui pertinent. Ho fem així, i no
utilitzant dos apartats distints_un per a la segona anàlisi descriptiva i un per a
l'anàlisi diferencial_, perquè ens sembla que, d'aquesta manera, cada vegada que
descriguem estadísticament la distribució de grups específics de puntuacions de la
Prova d'Expressió Escrita, comprovarem tot seguit si les diferències entre mitjanes
que s'hi aprecien són estadísticament significatives, o bé poden simplement atribuirse a l'atzar. Fet que creiem que contribueix a augmentar la comprensibilitat global de
l'anàlisi i a la interpretació que pretenem obtenir de la Prova d'Expressió Escrita, en
vistes al plantejament de conclusions finals.
Per a l'anomenada segona anàlisi descriptiva, hem confeccionat com a marc de
referència 8 taules de resultats corresponents a 8 àmbits d'anàlisi, 4 d'ells referents
a la puntuació total i les puntuacions parcials de les quatre preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita, i les altres 4 referents a la puntuació de la 3a pregunta i les
seves corresponents puntuacions específiques relatives a les propietats textuals que
hi són contemplades.
En cada una de les 3 (aules, i per a cada una de les distribucions de puntuacions,
s'hi especifiquen els següents valors: la puntuació màxima i la mínima, la mitjana, la
desviació típica, i els coeficients d'asimetria i curtosi.
En la taula 42, hi podem veure l'esquema del contingut de cadascuna de les 8
taules.
184

L'anàlisi de variança, en general, sol conèixer-se habitualment per les sigles ANOVA, que es
corresponen a l'expressió anglesa Analysis of Variance.
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Taula 42: Contingut de les 8 taules de resultats. Prova d'Expressió Escrita
TAÜJLA
TAULA 1.».

TAULA l.b.

TAULA I.e.

TAULA l.d.

TAULA 2.a.

TAULA 2.b.

TAULA 2.c.

TAULA 2.d.

Puntuació la pregunta
Puntuació 2a pregunta
Puntuació 3a pregunta
Puntuació 4a pregunta
Puntuació total
Puntuació la pregunta
Puntuació 2a pregunta
Puntuació 3a pregunta
Puntuació 4a pregunta
Puntuació total
Puntuació la pregunta
Puntuació 2a pregunta
Puntuació 3a pregunta
Puntuació 4a pregunta
Puntuació total
Puntuació la pregunta
Puntuació 2a pregunta
Puntuació 3a pregunta
Puntuació 4a pregunta
Puntuació total
Puntuació 3a pregunta
Puntuació Adequació
Puntuació Coherència
Puntuació Cohesió
Puntuació Correcció Gramatical
Puntuació Variació
Puntuació 3a pregunta
Puntuació Adequació
Puntuació Coherència
Puntuació Cohesió
Puntuació Correcció Gramatical
Puntuació Variació
Puntuació 3a pregunta
Puntuació Adequació
Puntuació Coherència
Puntuació Cohesió
Puntuació Correcció Gramatical
Puntuació Variació
Puntuació 3a pregunta
Puntuació Adequació
Puntuació Coherència
Puntuació Cohesió
Puntuació Correcció Gramatical
Puntuació Variació
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Escola
Curs
Curs-escola
Total (població)
Sexe
Curs
Sexe-curs
Total (població)
Llengua familiar
Curs
Llnegua familiar-curs
Total (població)
Edat
Total (població)

Rscola
Curs
Curs-escola
Total (població)

Sexe
Curs
Sexe-curs
Total (població)

Llengua familiar
Curs
Llengua familiar-Curs
Total (població)

Edat
Total (població)

Entenem per Grups d'Anàlisi, aquells grups de nois i noies que són objecte d'anàlisi: d'una
banda, el conjunt de nois i noies de l'estudi (388) i, de l'altra, els diferents grups formats en funció
de diferents variables, pràcticament les mateixes que hem considerat en la primera anàlisi descriptiva
(apartat 4.2.2.)
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Com es pot observar en aquesta taula 42 i, tal com ja hem avançat, en els 8 àmbits
d'anàlisi (les 8 taules) hem distingit clarament dos grups en funció de les
puntuacions que hi són analitzades:
1. El que es refereix a la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita i les
puntuacions parcials de les 4 preguntes que la composen (Taules 1 .a., 1 .b., I.e.
il.d. de l'Annex 12).
2. El que es refereix a la puntuació parcial de la 3a pregunta i a les puntuacions
específiques de les propietats textuals que en ella hi hem considerat (Taules 2.a,
2.b., 2.c., i 2.d. de l'Annex 12).
Per a cadascun d'aquests dos grups, hem dissenyat els mateixos 4 grups d'anàlisi:
1. En funció de les variables: escola, curs i curs-escola1*6.
2. En funció de les variables: sexe, curs i sexe-curs1*1.
3. En funció de les variables: llengua familiar„ curs i llengua fatnttiar-cursm.
4. En funció de la variable edat.
És evident que aquesta segona anàlisi descriptiva, podia haver inclòs múltiples
taules de resultats, però hem volgut seleccionar aquelles que ens poden
proporcional' la informació qualitativament més significativa.
D'una banda, el criteri que ens ha empès a determinar els diversos grups d'anàlisi
establerts, ha estat utilitzar pràcticament les mateixes variables emprades en la
primera anàilisi descriptiva. Si aquesta segona anàlisi és una continuació i un
aprofundiment de la primera, la lògica justifica aquesta elecció.
I, d'altra banda, els criteris que han condicionat la tria concreta de les puntuacions
de la Prova d'Expressió Escrita que analitzem, són:
« Contemplar les puntuacions parcials de les 4 preguntes de què es composa la
Prova d'Expressió Escrita, ja que per a la comprovació dels subobjectius definits
per a la primera fase de la recerca, cal tenir en compte, totes i cadascuna de les 4
preguntes.

186

Aquesta variable curs-escola, ja l'hem definida arnb anterioritat (apartat 4.2), i es refereix als
nois i noies que, en cada una de les tres escoles, pertanyen a un curs diferent.
187
Quan parlem de variable sexe-curs, ens referim a la descomposició dels 388 nois i noies en
funció de la variable curs, i dins de cada curs, separant en dos grups els nois i les noies.
188
Quan parlem de variable llengua famiÜar-curs, ens referim a la descomposició dels 388 nois i
noies en funció de la variable curs, i dins de cada curs, distingir-hi dos grups: els nois i les noies
que tenen com a llengua familial" la catalana i els nois i noies que tenen la llengua castellana.
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• Escollir, entre les quatre preguntes, aquella que ens ofereixi la informació més
completa en relació a les propietats textuals. Amb la intenció d'obtenir una anàlisi
descriptiva més específica, que penetrí fins les habilitats i coneixements més
concrets referits a l'expressió escrita (producte o codi escrit).
És, doncs, a partir del segon d'aquests criteris, que optem per seleccionar la 3a
pregunta. Si recordem la historieta que els nois i noies escriuen en resposta a la 3a
pregunta, és el text de més extensió de la Prova d'Expressió Escrita i, per tant,
creiem que les diverses puntuacions, que d'ella se'n deriven, provenen d'un text
quantitativament i qualitativament més complet. A més, el tipus de text, que
s'utilitza en la segona fase de la recerca, és igualment un text narratiu tipus
historieta, per la qual cosa ens interessa conèixer amb més precisió les puntuacions
específiques referides a aquesta tipologia de text.

Un cop definida l'estructura i el contingut de cadascuna de les 8 taules de resultats,
hem cregut oportú no incloure-les al complet en el text pròpiament dit i presentar-les
en l'Annex 12. Hem pres aquesta decisió per agilitzar l'anàlisi. Hem optat per
prioritzar, de les diverses mesures d'estadística descriptiva calculades189, la mitjana i
la desviació típica. El valor màxim i el mínim, així com els coeficients d'asimetria i
curtosi, solament seran objecte d'anàlisi en cas de mostrar-se especialment
significatius190.
Iniciem, doncs, la segona anàlisi descriptiva i l'anàlisi diferencial de la Prova
d'Expressió Escrita plantejant-lo seguint l'ordre establert en les 8 taules de resultats.
Prèviament, però, i com a marc de referència clau, entenem imprescindible la
descripció de les distribucions de la població (els 388 nois i noies), pel que fa a la
puntuació total i les puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova d'Expressió
Escrita.

189

En cada una de les distribucions de puntuacions de les taules hi hem considerat: el valor màxim,
el valor mínim, la mitjana, la desviació típica, el coeficient d'asimetria i el curtosi.
190
Especialment significatius vol dir, per exemple, un valor màxim o mínim que cridi l'atenció per
algun motiu, uns coeficients d'asimetria i curtosi que no estiguin dintre dels marges d'acceptació
d'una distribució simètrica o mesocúrtica respectivament.
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Taula 43: La població i la puntuació total i les puntuacions parcials de les 4
preguntes de la Prova d'Expressió Escrita
PROVA MÍEMSIÓ
BJSCÜÏTa
Puntuació la pregunta

Puntuado 2a pregunta

Puntuado 3a pregunta

Puntuado 4a pregunta

Puntuado total

VALORS CAlCUtATS
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi

LA POBLACIÓ <ti»3*ft)
28,00
2,00
17,22
4,61
0,01
__________________J^
28,00
0,00
17,98
5,13
-0,31
0,20
40,00
0,00
20,80
7,36
0,01
-0,24
39,00
0,00
18,15
7,10
-0,04
0,55
131,00
11,00
74,18
21,19
0,05
-0,14

Si observem la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita, identifiquem una
puntuació màxima de 131 punts i una mínima d'li punts191, una mitjana de 74,75
punts i una desviació típica át 21,19 punts.

Aquesta puntuació mitjana (74,18) reflecteix una puntuació de més de 10 punts per
damunt de la que "a priori" seria la puntuació central (61 punts192).
Des d'una perspectiva general193, doncs, podem considerar que el domini general en
les habilitats i coneixements d'expressió escrita que presenten els nois i noies, a

191

Si recordem el marge d'oscil.lació de les puntuacions possibles en la puntuació total és des d'un
valor mínim de O a un valor màxim de 132 punts.
192
ídem nota anterior
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través de les textos escrits en la Prova d'Expressió Escrita, se situa a un nivell migah. De totes maneres, la puntuació que ens servirà de punt de referència fonamental
en les anàlisis futures és la mitjana, els 74,18 punts.
El coeficient d'asimetria (0,05) se situa còmodament dins dels marges d'acceptació

d'una distribució simètrica (-0,05 / +0,05). A més, malgrat que el valor del
coeficient és positivament superior a O, aquesta diferència és poc significativa, amb

la qual cosa podem parlar d'una distribució gairebé perfecta amb una lleugera
tendència a allargar-se cap a la dreta194.
Pel que fa al coeficient de curtosi (-0,14), hem de dir que es troba lleugerament per
sota dels límits d'una distribució mesocúrtica (0). La identifiquem, doncs, com una
distribució lleugerament aplatada o platicúrtica, és a dir, amb els valore menys
agrupats que el que és propi d'una distribució normal.
De totes maneres, aquest coeficient de curtosi no s'allunya en excés del valor O i,
tenint en compte el coeficient d'asimetria, no és agosarat afirmar que ens trobem

davant d'una distribució normal lleugerament aplatada (platicúrtica).
Amb el Gràfic-Histograma 1 que podem veure en l'Annex 13, se'ns confirmen
visualment les característiques de la distribució de la puntuació total de la Prova
d'Expressió Escrita en els 388 nois i noies.
Ens fixem ara en les distribucions de la la i 2a preguntes. Ambdues, recordem que
fan referència a un text comunicatiu breu tipus nota. La primera amb un destinatari
nombres, variat i poc conegut, i la segona amb un de concret, conegut (un amic).
Pel que fa als valors màxims, en les dues preguntes s'assoleix la puntuació màxima
possible (28), i pel que fa als valors mínims, en el cas de la primera pregunta la
punatuació és la de 2 punts i en la segona pregunta la puntuació és la de O punts
(valor mínim possible).
En relació a la puntuació mitjana, en la segona pregunta constatem certa superioritat
d'aquest valor (17,98) respecte al de la primera pregunta (17,22).
La desviació típica, en canvi, és en la segona pregunta (5,13) superior que en la
primera pregunta (4,61), és a dir, que en la 2a pregunta existeix major variabilitat en
les puntuacions, tendeixen a ser més diferents entre elles.
193

Aquesta apreciació "des d'un punt de vista general", la considerem molt important, ja que no
podem oblidar que la mitjana és un valor, un sol numero, que descriu exclusivament la localització
general d'un conjunt de valors.
194
Això vol dir que alguns nois i noies obtenen puntuacions bastant altes.
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En relació al coeficient d'asimetria:
• la distribució de puntuacions de la la pregunta, amb un valor de 0,01, pot
considerar-se una distribució simètrica gairebé perfecta, i
« la distribució de puntuacions de la 2a pregunta, amb un valor de -0,31, es pot
considerar dins dels marges d'acceptació d'una distribució simètrica, encara que
amb una lleugera asimetria negativa. Per tant, en aquesta 2a pregunta, podem duque, encara que un nombre considerable de nois i noies obtenen puntuacions
altes, alguns les obtenen bastant baixes.
Quant al coeficient de curtosi:
8

en la distribució de puntuacions de la la pregunta, el coeficient és idèntic a la
distribució de la puntuació total (-0,14), per tant es tracta d'una distribució
lleugerament aplatada (puntuacions menys agrupades que en una distribució
normal),

* i, en canvi, en la distribució de les puntuacions de la 2a pregunta, el coeficient es
troba lleugerament per sobre del valor O, o sigui que ens trobem amb una
distribució lleugerament apuntada, amb les puntuacions més agrupades que si
d'una distribució normal es tractés.
Acabem de constatar, en la 2a pregunta, una major variabilitat i uns coeficients
d'asimetria i curtosi més allunyats del valor O en relació a la la pregunta. No
obstant, de les dues preguntes, és la mitjana de la segona pregunta la que resulta ser
lleugerament superior (la mitjana de la la pregunta és 17,98 i la de la 2a pregunta
és 17,22).
Ambdues mitjanes ens indiquen que, des d'una perspectiva general, en les
habilitats i coneixements de l'expressió escrita implicats en els objectius específics
1,2,3 i 6I9S, i en una situació de text comunicatiu breu tipus noia, els 388 nois i
noies de l'estudi presenten un nivell de domini mig-alt. Fem aquesta afirmació
perquè el marge d'oscil.lació de puntuacions possibles a obtenir, en aquestes dues
preguntes, és 0-28 i, en conseqüència, la puntuació 14 és 1^ que "a priori" reflectiria
un domini de nivell mig.
195

Fent memòria, aquests objectius específics són:
1. Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies

2. Usar adequadament de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals
3. Conèixer l'estructura de diferents textos comunicatius: caites, notes, avisos, missatges publicitaris...
6. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit
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En relació a la lleugera superioritat de la mitjana de la 2a pregunta, ens reafirmem en
l'explicació que ja hem avançat en l'anàlisi de les distribucionsde freqüències
(apartat 4.2.3.): si la diferència essencial entre el text d'una i altra pregunta és el
destinatari de la nota (en la la pregunta, variat, nombrós i poc conegut i, en la 2a
pregunta, conegut i concret), és molt probable que aquesta distinció sigui, doncs,
l'origen de la superioritat d'una mitjana respecte l'altra. Els nois i noies de l'estudi,
possiblement se senten més còmodes i els resulta menys dificultós, escriure una
nota a un amic, que no si a qui han d'escriure-la és a un destinatari més inconcret,
variat i que no coneixen amb exactitud. Segurament, estan més habituats a escriure
notes als companys i a d'altres persones del seu entorn més immediat, així com a
escriure amb el to col·loquial i distès que aquest destinatari els permet.
En els Gràfics-Histogrames 2 i 3 de l'Annex 13, queden reflectides les
característiques_que ja hem exposat_de les distribucions de les dues primeres
preguntes.
Fixem-nos ara en la 3a pregunta.
La puntuació màxima Í la mínima coincideixen amb els valors màxim i mínim que
els nois i noies poden obtenir en aquesta pregunta (40 i O punts respectivament).
La desviació típica és el valor 7,36.
El coeficient d'asimefíia és el valor 0,01, per tant es tracta d'una distribució de
puntuacions gairebé perfectament simètrica.
El coeficient de curtosi és el valor -0,24, ens trobem, doncs, amb una distribució
de puntuacions amb un lleuger aplatament, és a dir, amb una agrupació de les
puntuacions lleugerament menor que si es tractés d'una distribució normal.
La mitjana és la puntuació 20,80. Des d'un punt de vista general, aquest valor ens
porta a considerar que el domini de les habilitats i coneixements en expressió

escrita, que presenten els 388 nois i noies de l'estudi, en els objectius específics
implicats en l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta196, se situa a un nivell
mig 197

196

Aquests objectius específics són:
1. Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies
2. Usar adequadament de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals
4. Dominar- els signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a part, dos punts..., així
com també d'altres formes de cohesió d'un text(anàfora, enllaços, marcadors textuals...)
5. Expressar per escrit un relat seguint les parts fonamentals d'una història (presnetació, nus i
desenllaç)
6. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit
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Si en aquesta 3a pregunta, parlem d'un nivell mig en el domini de les habilitats i
coneixements implicats en l'elaboració del text narratiu, en la la i 2a preguntes hem
parlat d'un nivell mig-alt. Diferència que ja hem començat a constatar quan n'hem
analitzat les seves distribucions de freqüències.
No creiem que sigui arriscat apuntar com a possible explicació el fet que, en aquesta
3a pregunta, el text resultant és d'una extensió considerablement més gran que els
dos textos de la la i 2a preguntes, i, com ja hen dit en l'apartat 4.2.3, aquesta
circumstància augmenta el risc que el text pugui posar en evidència punts dèbils en
alguna o algunes de les habilitats i coneixements en l'expressió escrita. A més,
aquesta 3a pregunta serveix a la comprovació de 6 objectius específics198, 2 més que
en la la i 2a preguntes. Aquests dos objectius afegits fen referència directa a les
habilitats i coneixements referents a les propietats textuals coherència i cohesió. I,
en conseqüència, creiem que els diferents aspectes comunicativo-lingüístics que es
valoren en aquesta 3a pregunta, són no solament quantitativament superiors, sinó
també qualitativament més rigurosos.
Amb el Gràfic-Histograma 4 de l'Annex 13, se'ns confirmen visualment les
característiques de la distribució de la puntuació de la 3a pregunta de la Prova
d'Expressió Escrita en els 388 nois i noies.

Toca el torn a la 4a pregunta.
La puntuació màxima és de 39 punts, un punt menys que la puntuació màxima
possible (40 punts), i la puntuació mínima és de O punts.
La desviació típica és el valor 7,10, molt semblant però lleugerament inferior que el
de la 3a pregunta (7,26).
El coeficient d'asimetria és el valor -0,04, un valor molt proper a O que ens permet
parlar d'una distribució de puntuacions de simetria gairebé perfecta, amb una
lleugeríssima asimetria negativa.
El coeficient de curtosi (0,55) és el més elevat de les 4 preguntes. Reflecteix una
distribució de puntuacions més apuntada que una distribució normal, és a dir, una
distribució leptocúrtica amb una major agrupació de les puntuacions en la zona
central de la distribució.
8. Disposar formalment els textos escrits en el full: marges, distribució de les diferents parts,
cal·ligrafia.,.
7
La puntuació que "u priori" reflectiria una resposta de nivell mig en aquesta 3u pregunta &n la de
20 punts (40 és la puntuació màxima i O la mínima),
198
ídem nota anterior
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La mitjana és el valor 18,15. Si pensem que el marge d'osil.lació de puntuacions
possibles que els nois i noies poden obtenir en aquesta 4a pregunta és el mateix que
en la 3a pregunta (0-40 punts), aquesta mitjana reflecteix una inferioritat de més de
2 punts entre les mitjanes de la 3a i la 4a preguntes.
En general, doncs, el domini que presenten els 388 nois i noies de l'estudi, en les
habilitats i coneixements implicats en els objectius específics 1, 2, 4, 6, 7, i 8199 i
reflectits en aquesta 4a pregunta, se situa a un nivell mig-baix.
Aquesta inferioritat en la mitjana de les puntuacions de la 4a pregunta en relació a la
3a pregunta, ja l'hem introduït en l'anàlisi de les distribucions de freqüències
corresponents (apartat 4.2.3.). Creiem que l'explicació d'aquest fet pot venir
determinada per la tipologia textual.
Ho expliquem: aquesta 4a pregunta, en el seu origen tenia la pretensió prioritaria
que els nois i noies hi responguessin amb un text bàsicament descriptiu. En realitat,
i com a resposta gairebé unànime de tots els nois i noies al suggeriment del mateix
enunciat de la pregunta que proposa la possibilitat d'imaginar-se que són rebedors
d'un encàrrec d'una revista per enunciar-hi l'objecte a descriure, la pràctica totalitat
dels nois i noies han prioritzat la realització d'un text amb l'estructura pròpia d'un
missatge publicitari per damunt de l'elaboració d'un text pròpiament descriptiu.
Aquest fet ha provocat la complicació de l'establiment dels aspectes comunicativolinmgüístics a valorar en aquesta 4a pregunta, en haver de comtemplar, al mateix
temps, trets lingüístics propis d'un text descriptiu i d'un missage publicitari. I, tot
plegat, és possible que hagi generat un nivell d'adequació menys sòlid entre el text
produït i els aspectes comunicativo-lingüístics previstos en la seva valoració.
De tota manera, pensem que no és pas aquesta la raó principal que explica aquesta
mitjana de puntuació de la 4a pregunta. Més aviat, creiem que el treball, en relació al
text narratiu, que els nois i noies de Cicle Superior fan a les escoles, és
quantitativament í qualitativa superior al treball fet amb el text descriptiu i amb el text
tipus missatge publicitari. Encara que ambdues tipologies textuals (text descriptiu i
199

Aquests objectius específics són:
1. Dominar l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies
2. Usar adequadament de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals
3. Conèixer l'estructura de diferents textos comunicatius: cartes, notes, avisos, missatges publicitaris...
4. Dominar els signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a part, dos punts..., així
com també d'altres formes de cohesió d'un text(anàfora, enllaços, marcadors textuals...)
6. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit
7. Descriure (llocs, objectes, personatges) utilitzant diversos recursos descriptius
8. Disposar formalment els textos escrits en el full: marges, distribució de les diferents païts,
cal·ligrafia...
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text publicitari) són previstes en els objectius oficials que l'administració educativa
catalana preveu per aquest Cicle Superior, la intensitat i la freqüència amb què,
generalment, es practiquen a l'escola, són notablement inferiors a les que rep el text
narratiu.
El Gràfic-Histograma 5 de l'Annex 13, ens il·lustra plàsticament les diferents
mesures descriptives, que acabem de presentar, de la distribució de puntuacions
d'aquesta 4a pregunta.

Fins ara hem presentat i analitzat descriptivament la distribució de les puntuacions
dels 388 nois i noies en relació a fapuntiiadó total i les puntuacions parcials de les
4preguntes de la Prova d'Expressió Escrita. Li atorguem una consideració de
primer rang, ja que constitueix el marc de referència essencial per a les anàlisis
descriptives que, a partir d'ara, iniciem.

-JM^
d^Exgressió^sçnta
Variables implicades: escola, curs i curs-escoki
Taula dejesultats de referènciaj^La^jteTAnnex 12

Enfundó de la variable escola
Comencem l'anàlisi descriptiva de les dades aparegudes en la taula de resultats 1 .a.,
centrant-nos en la variable escola.
Seleccionem les dades més significatives de les diverses distribucions obtingudes a
partir de la variable escola i les exposem en la taula 44.
Fixem-nos-hi.
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Taula 44: Puntuació total i puntuacions pardals de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundo de la variable escola
PJÍ0VA
VAtOBS
EXPRESSIÓ CAJXULAtS

«SORITA

Puntuació
^_2a_gregunta__
Puntuació
3a pregunta
Puntuació
4a pregunta
Puntuació
total

mcoiA 2

ESCOLA í

TOTAL

S

16,22
4,55

17,65
5,09

17,54
4,26

17,22
4,61

N

108,00

105,00

175

i°°

388^00

x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

17,00
4,80

18,19
5,72

18,46
4,90

17,98
5,13

175,00

388,00
20,80
7,36
388,00
18,15
7,10
388,00
74,18
21,19
388,00

K

Puntuació
la pregunta

KSC0LA 1

i*i>

_______108J00 ______JOM°20,72
19,20
8,32
6,74
105^00^
_____iMï22
16,47
19,88
6,52
7,76
108,00
105,00
68,88
76,48
24,23
20,50
105,00
108,00

21,84
6,96
1 75^00
18,15
6,81
175,00
76,06
19,30
175jOO

En observar aquesta taula 44, el primer que es pot constatar és la inferioritat de
l'escola 1_ en relació a les escoles 2 i 3_ en les mitjanes de les puntuacions de les 4
preguntes i de la puntuació total En la la, 2a i 3a preguntes, la de de l'escola 1 es
trobajper exemple, en relació a l'escola 2__ una mica més d'l punt per sota, en la 4a
pregunta una mica més de 3 punts per sota i, en conseqüència, a més de 7 punts per
sota en la puntuació total.
Aquest fenomen ja l'hem observat i comentat en l'anàlisi de les distribucions de
freqüències corresponents (apartat 4.2.3). Ens queda ara confirmat per mitjà de les
mesures estadístiques aplicades.
En segon lloc, veiem que, en l'escola 2, la mitjana de la puntuació total és
lleugerament superior (76,48) a la que apareix en l'escola 3 (76,06),
Aquesta lleugera superioritat ve determinada essencialment per la mitjana de la 4a
pregunta que, en l'escola 2, és superior en 1,72 punts a la de l'escola 3. En la la
pregunta, la mitjana de l'escola 2 és també superior a la de l'escola 3, però molt
tímidament (0,07 punts de diferència). És, doncs, la diferència de la 4a pregunta, la
que compensa, fins i tot la superioritat que l'escola 3 mostra en les mitjanes de la 2a
pregunta (0,27 punts per damunt) i en la 3a pregunta (1,12 punts per damunt).
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La x simbolitza la mitjana, la S la desviació típica i la N el nombre de nois i noies
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Pel que fa als valors de la desviado típica, solament volem fer esment de la lleugera
superioritat que l'escola 2 presenta en tres de les 4 preguntes (la, 2a i 4a preguntes)
i en la puntuació total. En l'escola 2, doncs, els nois i noies mostren, en general,
unes puntuacions en la Prova d'Expressió Escrita més disperses, que varien més
entre unes i altres, que no pas els nois i noies de l'escola 1 i de l'escola 3.
Anem ara a comprovar, per mitjà de l'anàlisi de variança simple, si aquestes
diferències observades entre les mitjanes de les puntuacions de les tres escoles són
o no són estadísticament significatives.
Observem la taula 45.201

Taula 45: Anàlisi de la variança simple. Puntuació total de h Prova Expressió
Escrita enfundó de la variable escola
tONT DE
VAElAClí)

SVMA Dl
QUADRATS

(JEAUS DE
Ï,WWS»TAT

MITJANA
QIÏADRÀTICÍA,

Intergrups

2

4208,15

2104,07

Intragrups

385

169581,93

440,47

Total

387

173790,08

I*
RATIO

4,7769

ï?
PROW,

0,0039

Prenem el valor de la darrera columna (F Prob.). Aquest ens indica la probabilitat
que les diferències entre les mitjanes sigui atribuïble a l'atzar. En aquest cas, la
probabilitat és molt i molt petita (0,0089), és fins i tot inferior al marge d'error del
0,01.

Per tant, espot afirmar, amb una probabilitat del 99%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació total de la Prova en funció de la variable
escola, són estadísticament significatives, i que no poden ser degudes a l'atzar.
Apliquem, ara el Test de Duncan, un procediment de comparació múltiple que
permet determinar entre quines dues de les mitjanes comparades pot afirmar-se que
sí existeixen diferències estadísticament significatives. El resultat que obtenim prova

201

Aquesta taula no és res més que la reproducció del llistat de sortida que ens ha proporcionat
l'SPSS, en aplicar el procediment ONE-WAY ANOVA (Anàlisi de la variança simple) entre la
puntuació total de la Prova i la variable escola.
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que les diferències estadísticament significatives es troben entre l'escola 1 i l'escola
2, i entre l'escola 1 i l'escola 3.
Per tant, es confirma la significació estadística de la inferioritat de la mitjana de
l'escola 1 respecte a l'escola 2 i a l'escola 3. La diferència entre mitjanes de l'escola
2 i l'escola 3, no pot considerar-se, en canvi, estadísticament significativa, pot
perfectament ser atribuïble al mateix atzar.
En aquest sentit, cal tenir present que l'escola 3 té un nombre de casos amb més pes
sobre el total de la població que les altres dues escoles (l'escola 3: 175 alumnes,
l'escola 1: 108 alumnes i l'escola 2: 105 alumnes). Per tant, en la mitjana de la
puntuació total i les puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova, les mitjanes
provinents de l'escola 3_superiors a les de l'escola 1_ tindran més pes que les de les
altres dues escoles, i es compensarà lleugerament la inferioritat de les mitjanes de
l'escola 1.
Si analitzem els resultats de l'anàlisi de la varíança simple i del test de Duncan, en
cadascuna de les puntuacions parcials de les quatre preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundó de la variable escola202, constatem el següent:
* En les puntuacions de la la pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 95% de probabilitat (F Prob.= 0,0300) El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre l'escola 1 i l'escola 2 i entre l'escola 1 i l'escola 3. Segueix, la
inferioritat de la mitjana de l'escola 1, essent estadísticament significativa.
* En les puntuacions de la 2a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 95% de probabilitat (F Prob = 0,0496). El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre l'escola 1 i l'escola 3. En aquest cas, la inferioritat de la mitjana de
l'escola 1 solament es mostra estadísticament significativa en relació a l'escola 3.
* En les puntuacions de la 3a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 95% de probabilitat (F Prob = 0,0133). El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre l'escola 1 i l'escola 3. Igualment que en la 2a pregunta, la inferioritat

202

Aquesta anàlisi la realitzem_de la mateixa manera que ho hem fet am la puntuació total_
consultant els llistats de sortida que obtenim per mitjà del procediment ONE-WAY ANOVA del
paquet estadístic SPSS. No els exposem en el text per no carregar-lo en excés amb la presentació
d'infinitat de taules.
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de la mitjana de l'escola I únicament és estadísticament significativa respecte de
l'escola 3.
• En les puntuacions de la 4a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,0021). El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre l'escola 2 i l'escola 1 i entre l'escola 2 i l'escola 3. En aquesta
pregunta, les diferències estadísticament significatives venen determinades per la
superioritat de la mitjana de l'escola 2.
A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial, podem considerar, des d'una perspectiva general, que:
» El domini general de les habilitats i coneixements de l'expressió escrita en
llengua catalana, concretament en relació al text produït, que presenten els nois i
noies de Cicle Superior d'EGB de Girona203, es mostra estadísticament inferior
en l'escola 1 que en les escoles 2 i 3.
e

El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari poc
conegut, nombrós i varkit (la pregunta), també es mostra en l'escola 1
estadísticament inferior que en les escoles 2 i 3.

• El domini dels coneixements i liabilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari conegut i
concret (2a pregunta), es mostra estadísticament inferior en l'escola 1, però
solament en relació a l'escola 3.
• El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3a pregunta), es mostra
estadísticament inferior en l'escola 1, però també_com en la 2a
pregunta_solament en relació a l'escola 3.

Aquest enunciat no és alte que l'objectiu general de la Prova d'Expressió Escrita, al qual la
puntuació total serveix a la seva comprovació.
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El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text descriptiu amb estructura de missatge publicitari (4a
pregunta), es mostra en l'escola 2 lleugerament superior que en l'escola 1 i
l'escola 3.

Enfundó de la variable curs
Prenem ara, com a variable de referència, el curs.
Observant aquesta taula, el primer que ens crida l'atenció és l'augment progressiu
que experimenten les mitjanes de les 4 preguntes de la Prova a mesura que es va
avançant de curs. En totes i cadascuna de les 4 preguntes i, lògicament, en la
puntuació total, la mitjana de 7ès és superior a la de 6è, i la 8è superior a la de 7è.
Aquest fet, que ja l'hem introduït en l'anàlisi de les distribucions de freqüències
(apartat 4.2.3.), ara a partir de l'obtenció de les puntuacions mitjanes, ens queda
absolutament ratificat.
Taula 46: Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundo de la variable curs
PftOVA
• VAMXIfó
EXPRESSIÓ CALCULATS
,. MpKÍTA
Puntuació
__J_ajjregunta__
Puntuació
2aj)regunta
Puntuació
3a_pregunta
Puntuació
__4a_gregunte__
Puntuació
total

x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

n cms

« cms
16,30

17,03
4,58
4,81
112,00 _____J_25J00_
16,75
17,78
5,21
5,55
_______j_l2ipj)
125,00
19,77
21,10
7,40
7,64
112,00 ______L25J00_
16,41
18,21
7,22
6,69
______H2iO^
12_5J00_
69,32
74,13
22,01
21,11
112,00
125,00
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9è CWS
18,06

fOÏAt
17,22
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4,6100
ISljOO
19,05
17,98
4,48
5,13
151,00
388,00
21,33
20,80
7,06
7,36
151,00 ______3_§M2
19,39
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___HL2£, ___™__3_8M2
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19,94
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151,00 ________388jOO

______3jyL

Les diferencies entre les diverses puntuacions mitjanes dels tres cursos varíen
segons la pregunta. A simple vista, i de manera general, es constata que entre 6è i
7è la diferència de mitjanes és lleugerament superior a la que apareix entre 7è i 8è.
Pel que fa als valors de la desviació típica, solament volem ressaltar una lleugera
inferioritat de les desviacions en gairebé totes les distribucions de les puntuacions
contemplades per a 8è curs. Això ens indica que a 8è, les puntuacions que obtenen
els nois i noies difereixen menys entre elles, que no són tan dispreses, com en els
cursos de 6è i 7è.
Anem ara a comprovar, per mitjà de l'anàlisi de variança simple, si aquestes
diferències observades entre les mitjanes de les puntuacions de les tres escoles són
o no són estadísticament significatives.
Observem la taula 47
Taula 47: Anàlisi de la variança simple. Puntuació total de la Prova Expressió
Escrita enfundó de ¡a variable curs
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Prenem el valor de la darrera columna (F Prob.), que ja hem comentat que ens
indica la probabilitat que les diferències entre les mitjanes siguin atribuïbles a l'atzar.
En aquest cas, la probabilitat és inferior al marge d'error del 0,01_ igual que en el
cas de la variable escola_.
Per tant, espot afirmar, amb una probabilitat del 99%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació Molde la Prova enfundó de la variable curs,
són estadísticament significatives, i que no poden ser degudes a l'atzar.
Apliquem, ara el Test de Duncan, un procediment de comparació múltiple que
permet determinar entre quines dues de les mitjanes comparades pot afirmar-se que
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existeixen diferències estadísticament significatives. El resultat que obtenim prova
que les diferències estadísticament significatives es troben entre 6è i 8è.
Per tant, el que ens prova els Test de Duncan és que, estadísticament, les diferències
significatives entre les mitjanes de la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita
són entre 6è curs i 8è curs. Entre 6è i 7è i entre 7è i 8è les diferències observades
entre les mitjanes no són estadísticament significatives i, en conseqüència, poden
ser degudes al fenomen de l'atzar.
En aquest sentit, no podem oblidar que a 8è el nombre de casos sobre ei total de la
població és superior al dels altres dos cursos (6è: 112 alumnes, 7è: 125 alumnes i
8è: 151 alumnes). Per tant, en la mitjana de la puntuació total i les puntuacions
parcials de les 4 preguntes de la Prova, les mitjanes resultants a 8è curs_superiors a
les 6è_ tindran més pes que les dels altres dos cursos, i es compensarà lleugerament
la inferioritat de les mitjanes de 6è curs.
Si analitzem els resultats de l'anàlisi de la variança simple i del test de Duncan, en
cadascuna de les puntuacions parcials de les quatre preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundó de h variable curs, constatem el següent:
* En les puntuacions de la la pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,0073). El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre 6è curs i 8è curs_ igual que en el cas de la puntuació total.
* En les puntuacions de la 2a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,0012). El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre 6è i 8è i entre 7è i 8è. En aquest cas, a la diferència entre 6è i 8è,
s'hi afegeix també com a estadísticament significativa la diferència de mitjanes
entre 7è i 8è curs.
* En les puntuacions de ¡a 3a pregunta: les diferències entre mitjanes no són
estadísticament significatives ni amb una probabilitat del 95% (F Prob ~
0,2040). En la 3a pregunta, doncs, el test de Duncan ens especifica que les
diferències entre les puntuacions mitjanes dels tres cursos (6è, 7è Í 8è) no són
estadísdicament significatives, i que poden ser perfectament atribuïbles a l'atzar.
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• En les puntuacions de h 4a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,0033). El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre 6è curs i 8è curs_ tal i com succeeix en la puntuació total i en la la
pregunta.
A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial,podem considerar, des d'un punt de vista general, que:
• El domini general de les habilitats i coneixements de l'expressió escrita en
llengua catalana, concretament en relació al text produït, que presenten els nois i i
noies de Cicle Superior d'EGB de Girona204, es mostra estadísticament inferior a
6è que a 8è.
e

El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari poc
conegut, nombrós i variat (la pregunta), també es mostra a 6è estadísticament a
8è.

9

El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari conegut i
concret (2a pregunta), es mostra estadísticament inferior a 6è que a 8è, i també a
7è inferior que a 8è.

9

El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3apregunta), es mostra a un nivell
semblant a 6è, a 7è i a 8è. Les diferències observades entre les puntuacions
mitjanes de cadascun dels tres cursos poden ser atribuïbles a l'atzar, no són
estadísticament significatives.

• El domini dels coneixements i habilitáis de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text descriptiu amb estructura de missatge publicitari (4a
pregunta), es mostra a 6è estadísticament inferior a 8è.

El fet que la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita de 8è pot considerar-se
estadísticament superior que la de 6è, no creiem que sigui de difícil explicació:
204

Aquest enunciat no és altre que l'objectiu general de la Prova d'Expressió Escrita, al qual la
puntuació total serveix a la seva comprovació.
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Tal com ja hem repetit diverses vegades, la Prova d'Expressió Escrita aplicada als
tres cursos de l'estudi (6è, 7è i 8è) ha estat exactament la mateixa i, a més, ha estat
elaborada partint bàsicament de determinats objectius que, en expressió escrita, es
consideren oficialment assolits en acabar el Cicle Mitjà205. És, doncs, la combinació
d'ambdues circumstàncies, la que provoca que el nivell de domini en les habilitats i
coneixements, implicats en l'elaboració dels textos de les quatre preguntes de la
Prova, es mostri superior en els nois i noies de 8è. Els nois i noies de 6è tot just
inicien el Cicle Superior, els nois i noies de 8è ja l'estan acabant, i lògicament, al
llarg d'aquest Cicle, els nois i noies de 8è han treballat a l'escola diversitat
d'habilitats i coneixements d'expressió escrita, alguns d'ells practicats per primera
vegada, i molts d'altres completats i aprofundits.
Un cop feta l'anàlisi de les puntuacions en funció de les variable escola i curs, ens
sembla d'interès introduir la variable curs-escola. Bàsicament, per dues raons:
1. Per donar continuïtat a l'anàJisi de les distribucions de freqüències de la
puntuació total de la Prova feta en funció d'aquesta variable en l'apartat 4.2.2.
2. Perquè la seva anàlisi ens permetrà un coneixement més específic en relació a les
distribucions de puntuacions que, per a cada curs, es donen en cadascuna de les
tres escoles. Pensem que, en algun cas, per a certes diferències entre puntuacions
mitjanes que han estat constatades, podem trobar-hi així una justificació més
concreta.

Enfundo de la varíable curs-escola
Prenem ara, com a variable de referència, el curs-escola de 6è.

205

Vegeu apartat 3.2.2.2. Elaboració de la Prova d'Expressió Escrita, d'aquest mateix Capítol III.
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Taula 48: Puntuació total i puntuacions pardals de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundo de h variable curs-escola de 6è.
I PROVA

VALORS

tfé

tonessíOCAtCUtáTS mcou i
ilSSlíïa—
Puntuació
la_£regunta__

x
S
N
X

Puntuació
__^£regunte__
Puntuació
3a pregunta
Puntuació
__4a_£regunta__
Puntuació
total

S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

6è

mcoiA í?

6è

XSCO&A 3

6*

<rom

15,36
17,12
16,48
16,30
4,86
4,58
4,39
4,58
25
33,00
JLiiOO
¿°J°_
L__ÜM2,
17,68
15,49
17,09
16,75
5,28
5,55
4,92
5,21
____33_¿00 ______2|j£0_ ____2£t°JL _____mJJ.2,100
19,77
17,94
20,83
19,89
7,33
8,01
6,95
7,40
112,00
25,00
33,00
54,00
16,41
18,12
17,22
13,79
7,20
7,22
7,37
6,60
54,00
112,00
25,00
33,00
69,32
73,12
71,69
62,58
21,11
21,49
19,23
22,78
112,00
25,00
33^00
54,00

En observar aquesta taula 48, el primer que es pot constatar és la inferioritat del 6è
de l'escola 1_ en relació als 6ès de les escoles 2 i 3_ en les mitjanes de les
puntuacions de les 4preguntes i de lapuntuadó total En la la i 3a preguntes, la de
de 6è de l'escola l_per exemple en relació al 6è de l'escola 2__es troba una mica més
d'l punt per sota, en la 2a pregunta una mica més de 2 punts per sota, en la 4a
pregunta a una mica més de 4 punts per sota i, en conseqüència, a més de 10 punts
per sota en la puntuació total.
Aquest fenomen ja l'hem observat i comentat en l'anàlisi de les distribucions de
freqüències corresponents (apartat 4.2.3). Ens queda ara confirmat per mitjà de les
mesures estadístiques aplicades.
En segon lloc, veiem que, en el 6è de l'escola 2, la mitjana de lapuntuadó total és
lleugerament superior (73,12) a la que apareix en el 6è de l'escola 3 (71,69),
Aquesta lleugera superioritat ve determinada perquè, llevat de la puntuació mitjana
de la 3a pregunta, les puntuacions mitjanes de les altres tres preguntes (la, 2a i 4a)
són lleugerament superiors en el 6è de l'escola 2 (sempre, però, menys d'un punt
per sobre). En la tercera pregunta, en canvi, la lleugera superioritat és per al 6è de
l'escola 3.
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Fixem-nos ara en el curs-escola de 7e.

Taula 49: Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de h Prova
d'Expressió Escrita enfundó de la variable curs-escola de 7e.
FftOVA
VA&0R$
EXPRESStó CAtCUUWS

«scteifA

X

Puntuació
__lajgregunta^_
Puntuació
__2§JE2SHSta__,

S
N
x
S
N
K

Puntuació
__3ajgr^unta__
Puntuació
4a pregunta
Puntuació
total

S
N
x
S
N
x
S
N

n

?è
KSC&M 2

KSCOIA 1
15,31
4,70
_______36100
16,17
4,12
______J6J00

18,00
5,10
36,00
15,81

16,35
5,12
31^00
17,77
6,63

99

mco&A 3
18,29

17,03

4,64
4,81
SSjOO ______J¿5jOO

18,79
5,55

____^_JLL£p_ ______JM2.

6,34
36,00
65,28
18,32
________36200

7è

TOTAL

21,29
22,93
8,49
7,60
31,00
58,00
19,10
19,22
5,94
7,00
31,00
58,00
74,58
79,38
24,44
21,35
31,00 _______58100

17,78
5,55
_______J25Í00
21,10
7,64
125,00
18,21
6,69
125,00
74,13
22,01
125,00

A partir de l'observació d'aquesta taula 49, el primer que s'evidencia és la
inferioritat del 7è de l'escola 1_ en relació als 7ès de les escoles 2 i 3__ en les
mitjanes de les puntuacions de les 4 preguntes i de la puntuació total Així com
també, la superioritat del 7è de l'escola 3_ en relació als 7ès de les escoles 1 i 2_ en
les mitjanes de les puntuacions de les 4 preguntes i de la puntuació total
Tomem, doncs, a trobar a 7è curs, encara més contundentment que en el cas de 6è
curs, la inferioritat clara de les mitjanes de les puntuacions de l'escola 1.
Pel que fa a la inferioritat observada en el 7è de l'escola 1, ressaltem que, en la
puntuació total, la mitjana de l'escola 1 es troba a més de 9 punts per sota de la
mitjana de l'escola 2 i a més de 14 punts de la mitjana de l'escola 3.
Per a la superioritat observada en el 7è de l'escola 3, no solament ens serveix haver
constatat que la seva mitjana en la puntuació total es troba a més de 14 punts per
sobre del 7è de l'escola 1, sinó també el fet que aquesta puntuació total es troba a
més de 4 punts en relació a la del 7è de l'escola 2.
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També aquesta circumstància ja ha estat observada i comentada en l'anàlisi de les
distribucions de freqüències corresponents (apartat 4.2.3). Ens queda ara
confirmada per mitjà de les mesures estadístiques aplicades.
Pel que fa als valore de la desviació típica, volem destacar la considerable
superioritat que aquest valor presenta en la distribució de la puntuació total del 7è
de l'escola 2, en relació als que observem en les distribucions de la puntuació total
dels altres dos 7ès. Aquesta major variabilitat i dispersió en els valors de la
distribució de la puntuació total del 7è de l'escola 2, ja l'hem intuïda quan, en
l'anàlisi de les distribucions de freqüències en funció del curs-escola de 7è (apartat
4.2.2), observàvem en el 7è de l'escola 2 una distribució de valors clarament més
repartida, que els altres 7ès, entre tot el marge de puntuacions possibles.

Prenem ara, com a variable de referència, el curs-escola de 8è.
Taula 50: Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundó de la variable curs-escola de 8è.
;'::: '

T

T

'

l

YAL0ft$
¡ P&0VA
9è
»í
ESCOLA J
ÜMPSISSIÓ CALCULATS
XSCOIA. 3,
1 KgCttlTA
17,80
x
18,55
3,75
Puntuació
5,27
S
______39iO£ ____JMP_
___la_gregunta___
N
x
18,71
19,05
Puntuació
4,05
5,39
S
39,00 _______49JOp_
N
__2s^^Süïïte__
x
21,39
20,80
5,76
Puntuació
8,81
S
39,00
49,00
__3a_gregur^a__
N
19,36
21,27
x
5,55
Puntuació
8,80
S
__4jy3regunta__
39,00
49,00
N
77,54
79,39
x
Puntuació
16,77
25,52
S
________39jTO ______49J00
total
N

9è
MSCmÁ 3
17,84
3,61
63,00
19,32
3,98

íit .

T0TAL
18,06
4,24
151,00
19,05
4,48

_____Ü2£, ____Hi£2.
21,70
6,30
63,00
17,95
6,23
63,00
76,76
16,80
63,00

21,33
7,06
151,00
19,39
7,12
151,00
77,82
19,94
151,00

En observar aquesta taula 50, el primer que es pot constatar és una certa superioritat
del 8è de l'escola 2_ en relació als 8ès de les escoles 1 i 3__ en la mitjana de la
puntuació total.
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En segon lloc, que, a diferència dels cursos-escola de 6è i de 7è, el 8è de l'escola I
no es distingeix aquesta vegada per mostrar les puntuacions mitjanes més baixes.
En el curs-escola de 8è, la mitjana de la puntuació total del 8è de l'escola I és, fins i
tot, lleugerament superior a la de l'escola 3. Aquest fet ja l'hem constatat en
analitzar la distribució de freqüències corresponent (apartat 4.2.2.) i en evidenciar
que, en el 8è de l'escola 1_ a diferència dels 6ès i 7ès d'aquesta mateixa escola_, el
percentatge de nois i noies era molt menys significatiu en les puntuacions inferiors.
Pel que fa a les mitjanes de les puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita, no es pot marcar una tònica general que aglutini les quatre
preguntes, hem de ser més concrets i aïllar pregunta per pregunta. Així:
8

En lapuntuació de la primera pregunta, les mitjanes del 8è de l'escola 1 i del 8è
de l'escola 3 són pràcticament iguals (17,80 i 17,84), i sobresurt menys d'un
punt per sobre el 8è de l'escola 2 (18,55).

• En la puntuació de la 2a pregunta, és la mitjana de l'escola 3 la que es mostra
lleugerament més elevada (19,32), en relació a la del 8è de l'escola 1 (19,05) i
la del 8è de l'escola 2(18,71). És curiós com en aquesta 2a pregunta, l'ordre en
les puntuacions mitjanes s'inverteix respecte de la puntuació total, en la qual la
mitjana més elevada és la del 8è de l'escola 2, la segueix la del 8è de l'escolal i,
per últim, es troba la del 8è de l'escola 3.
• En la puntuació de la 3a pregunta, és la mitjana de l'escola 3 la que es mostra
lleugerament més elevada (21,70), en relació a la del 8è de l'escola 1 (21,39) i
la del 8è de l'escola 2 (20,80). Tornem, doncs, a trobar-nos amb la mateixa
situació curiosa de la 2a pregunta: l'ordre en les puntuacions mitjanes s'inverteix
respecte de la puntuació total, en la qual la mitjana més elevada és la del 8è de
l'escola 2, la segueix la del 8è de l'escolal i, per últim, es troba la del 8è de
l'escola 3.
« En fapuntuadó de la 4a pregunta, sobresurt per la seva superioritat la puntuació
mitjana del 8è de l'escola 2 (21,27), la segueix_gairebé 2 punts per sotaja
mitjana del 8è de l'escola 1 (19,36) i, en darrer lloc, situem_a més de 3 punts per
sota del 8è de l'escola 2_la mitjana del 8è de l'escola 3 (17,95).
És, doncs, aquesta 4a pregunta la que marca la diferència clau, la que queda
reflectida en la puntuació total. És a dir, les diferències entre puntuacions de
mitjanes d'aquesta pregunta són les que, donada la seva considerable amplitud,
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defineixen les diferències que queden establertes entre les puntuaciosn mitjanes
de la puntuació total.

Pel que fa als valors de la desviació típica, volem destacar la considerable
superioritat que aquest valor presenta en la distribució de la puntuació total del 8è
de l'escola 2, en relació als que observem en les distribucions de la puntuació total
dels altres dos 8ès. Igualment com hem afirmat en el curs-escola de 7è, aquesta
major variabilitat i dispersió en els valors de la distribució de la puntuació total del
8è de l'escola 2, ja l'hem introduïda quan, en l'anàlisi de les distribucions de
freqüències en funció del curs-escola de 8è (apartat 4.2.2), observàvem en el 8è de
l'escola 2 una distribució de valors clarament més repartida_ que els altres 8ès_
entre tot el marge de puntuacions possibles.

Anem ara a comprovar, per mitjà de l'anàlisi de varíança simple, si aquestes
diferències observades, entre les mitjanes de Ja puntuació total206 dels óès, 7ès i 8ès
de les tres escoles, són o no són estadísticament significatives.
Observem la taula 51
Taula 51: Anàlisi de la varíança simple. Puntuació total de la Prova Expressió
Escrita enfundó de la variable curs-escola207

f wï m

VAEIACIÓ

CJBAWS fi»
IXIBBETAT

StMADB
QUADRATS

MWWA
QUADRATICS

Intergnips

8

11422,55

1427,82

Intragrups
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162367,53

428,41

Total
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173790,08
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En aquesta variable curs-escola, no presentem el resultat del Test de Duncan aplicat en
cadascuna de les 4 preguntes, creiem que obtindríem informació valuosa, però potser excessivament
específica i un pèl allunyada dels objectiusque ens hem marcat en aquesta primera fase de la recerca.
Fins i tot pensem que podria provocar certa confusió en la comprensió global de l'anàlisi que estem
realitzant.
207
Hem de tenir en compte que, en l'obtenció d'aquest llistat de sortida de l'anàlisi de variança
simple, la variable curs-escola crea 9 grups diferents en la població: 6è escola 1, 6è escola 2, 6è
escola 3, 7è escola 1, 7è escola 2, 7è escola 3, 8è escola 1, 8è escola 2 i 8è escola 3. Així podem
entendre els valors que apareixen en la casella dels graus de llibertat.
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Ens fixem en el valor de la darrera columna (F Prob.), que, tal com hem comentat,
ens indica la probabilitat que les diferències entre les mitjanes siguin atribuïbles a
l'atzar. En aquest cas, la probabilitat és inferior al marge d'error del 0,01_ igual que
en el cas de la variable escola i la variable curs actuant per separat_.
Per tant, es pot afirmar, amb una probabilitat del 99%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació total de la Prova enfundo de la variable cursescola, són estadísticament significatives, i que no poden ser degudes a l'atzar.
Apliquem, ara el Test de Duncan, un procediment de comparació múltiple que
permet determinar entre quines dues de les mitjanes comparades pot afirmar-se que
existeixen diferències estadísticament significatives. El resultat que obtenim prova
que les diferències estadísticament significatives es troben:
9

entre el 6è de l'escola 1 i el 7è de l'escola 2, el 7è de l'escola 3, el 8è de l'escola
1, el 8è de l'escola 2, i el 8è de l'escola 3, i

9

entre el 7è de l'escola 1 i el 7è de l'escola 3, el 8è de l'escola 1, el 8è de l'escola
2, i el 8è de l'escola 3.

Per tant, el que ens prova el Test de Duncan és que, estadísticament, les diferències
significatives entre les mitjanes de la puntuació total de la Prova d'Expressió
Escrita, pel que fa a la variable curs i la variable escola, venen determinades
bàsicament per la inferioritat clara de les puntuacions mitjanes del 6è i del 7è de
l'escola 1.
El Test de Duncan ens prova també que:
* entre els tres cursos-escola de 6è no es pot parlar de diferències estadísticament
significatives,
• que, entre el 6è i el 7è de l'escola 1 tampoc podem considerar que les diferències
entre mitjanes siguin estadísticament significatives,
6

que, entre els tres cursos-escola de 7è(el de l'escola 1, el de l'escola 2 i el de
l'escola 3), solament es pot parlar de diferències estadísticament significatives
entre la mitjana de la puntuació total del del 7è de l'escola l_clarament inferior J
la del 7è de l'escola 3,

a

que, entre els tres cursos-escola de 8è (el de l'escola 1, el de l'escola 2 i el de
l'escola 3) tampoc podem considerar que les diferències observades entre
mitjanes siguin estadísticament significatives, i finalment
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• que, les mitjanes de h puntuació total en el óe de I 'escola 1 i en 7e de I'escola 1
són estadísticament inferiors a qualsevol de les mitjanes de la puntuació total del
cursos-escola de 8e (el de l'escola 1, el de Vescola 2 i el de l'escola 3).
A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial, podem considerar, des d'una perspectiva general, que:
El domini general de les habilitats i coneixements de l'expressió escrita en llengua
catalana, concretament en relació al text produït, que presenten els nois i noies de
Cicle Superior d'EGB de Girona208, es mostra estadísticament inferior en el 6è
d'escola 1, en relació al 7è de l'escola 2, el 7è de l'escola 3 i als tres cursos-escola
de 8è, així com estadísticament inferior en el 7è de l'escola 1, en relació al 7è de
l'escola 3 i als tres cursos-escola de 8è.
En primer lloc, doncs, comprovem que la inferioritat que, tal com hem provat en
l'anàlisi en funció de la variable escola, presenten els nois i noies de l'escola 1 en
relació als de les escoles 2 i 3, pel que fa al domini general de les habilitats i
coneixements de l'expressió escrita en llengua catalana en relació al text produït,
vénen essencialment causades per la inferioritat dels cursos de 6è i de 7è d'aquesta
escola 1 i no, en canvi pel curs de 8è.
I, en segon Hoc, que el que determina la inferioritat de 6è curs respecte al 8è, tal
com hem provat en l'anàlisi en funció de la variable curs, pel que fa al domini
general de les habilitats i coneixements de l'expressió escrita en llengua catalana en
relació al text produït, és bàsicament la inferioritat de la mitjana de la puntuació total
de la Prova d'Expressió Escrita que presenta el 6è de l'escola 1.

Yariables impti
Taula de resultats de referència: Lb. de l'Annex 12

208

Aquest enunciat no és altre que / 'objectiu general de la Prova d'Expressió Escrita, al qual la
puntuació total serveix per a la seva comprovació.
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Enfundó de la variable curs
Ens remetem a les consideracions que acabem d'exposar en l'anàlisi de la taula de
resultats anterior (Taula l.a.), en concret quan hem pres com a variable de
referència, el curs.

Enfundó de la variable sexe
Inciem, ara, l'anàlisi descriptiva de les dades aparegudes en la taula de resultats
l.b., centrant-nos en la variable sexe.
Seleccionem les dades més significatives de les diverses distribucions obtingudes a
partir de la variable sexe i les exposem en la taula 52.
Fixem-nos-hi.

Taula 52; Puntuado total i puntuadons pardals de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundó de la variable sexe
FftOVá
YA&0H&
B£PKB$$td CAUJÜ1AT$.
ESCRITA
Puntuació
la pregunta
Puntuació
2a pregunta
Puntuació
3a pregunta
Puntuació
4a pregunta
Puntuació
total

x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

iïois

N0UÍ&

17,69
4,42
202,00
18,87
5,31
202,00
22,36
7,03
202,00

19,18
7,05
202,00
78,14
20,75
202^00

TOTAL

17,22
16,70
4,76
4,61
388,00
186,00
17,10
17,98
4,46
5,13
____JJ6Í0£ _____388jOO
19,12
20,80
7,36
7,36
186,00
388,00
17,03
18,15
7,00
7,10
186,00
388,00
69,87
74,18
20,88
21,19
186^00
388,00

En observar aquesta taula 52, el primer que es pot constatar és el que ja tantes
vegades hem repetit en les diverses distribucions de freqüències analitzades en
funció del sexe (apartat 4.2.3.): la clam superioritat de les noies__ en reladó ak
nois_ en les mitjanes de les puntuadons de les 4preguntes i de la puntuació total.
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En la la pregunta, la mitjana de les noies es troba_en relació a la deis
nois_practicament a 1 punt per sobre; en la 2a pregunta, a una mica més de 2 punts
per sobre; en la 3a pregunta a una mica més de 3 punts per sobre; en la 4a pregunta,
a una mica més de 2 punts per sobre i, en conseqüència, a més de 8 punís per sobre
en la puntuació total.

Com ja hem dit, aquest fenomen ja l'hem observat i comentat en l'anàlisi de les
distribucions de freqüències corresponents (apartat 4.2.3). Ens queda ara confirmat
per mitjà de les mesures estadístiques aplicades.
Ara, per comprovar si aquestes diferències observades entre les mitjanes de les
puntuacions de les noies i els nois són o no són estadísticament significatives, no
ens cal aplicar una anàlisi de variança simple, com hem anat fent fins ara. L'anàlisi
de variança simple és adequada per comparar tres o més mitjanes, en aquesta cas, en
haver de comparar solament les mitjanes de dos grups (el de les noies i el dels
noies), ens cal utilitzar la pro w t per a grups independents™9.
Observem la taula 53.

Taula 53: Prova t. Puntuació total de la Prova Expressió Escrita en funció de b
variable sexe210
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Prenem el valor de la darrera columna (F Prob.). Aquest ens indica la probabilitat
que les diferències entre les mitjanes sigui atribuïble a l'atzar. En aquest cas, la
probabilitat és, evidentment, inferior al marge d'error del 0,01.
Per tant, es pot afirmar, amb una probabilitat del 99%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en h puntuació total de h Prova enfundó de la variable sexe,
són estadísticament significatives, i que no poden ser degudes a l'atzar.
209

Estadísticament, grups independents són aquells, les observacions dels quals són independents
unes de les altres. Són l'oposició del anomenats grups dependents o aparellats, on cada subjecte
d'un grup té la seva parella corresponent a l'altre grup.
210
Aquesta taula no és res més que una síntesi del llistat de sortida que ens ha proporcionat l'SPSS,
en aplicar el procediment T-TEST GROUPS (prova t per a grups independents) entre la puntuació
total de la Prova i la variable sexe
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Si analitzem els resultats deia prova t-test, en cadascuna de les puntuacions parcials
de les quatre preguntes de la Prova d'Expressió Escrita en funció de la variable
sexe, constatem el següent:
9

En les puntuacions de la la pregunta', les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 95% de probabilitat (F Prob.= 0,034), La
prova t, doncs, segueix confímant la superioritat estadística de h puntuació
mitjana de les noies en la la pregunta.

• En les puntuacions de la 2a pregunta', les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,000). La
prova í, doncs, ratifica altra vegada la superioritat estadística de la puntuació
mitjana de les noies en la 2a pregunta.
» En les puntuacions de la 3a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,000). La
prova t marca, novament, que la puntuació mitjana de les noies és
estadísticament superior en la 3a pregunta.
« En les puntuacions de la 4a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,003). La
prova t, doncs, prova també, per a la 4a pregunta, la superioritat estadística de h
puntuació mitjana de les noies.
A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial, podem considerar, des d'un punt de vista general, que:
• El domini general de les habilitats i coneixements de l'expressió escrita en
llengua catalana, concretament en relació al text produït, que presenten els nois i
noies de Cicle Superior d'EGB de Girona211, es mostra estadísticament superior
en les noies que en els nois.
• El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari poc
conegut, nombrós i variat (la pregunta), es mostra estadísticament superior en
les noies en relació als nois.
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' Aquest enunciat no és altre que / 'objectiu general de la Prova d'Expressió Escrita, al qual ]
puntuació total serveix per a la seva comprovació.
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El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari conegut i
concret (2a pregunta), és en les noies estadísticament superior als nois.
El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3a pregunta), es mostra
estadísticament superior en els noies en relació als nois.
El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text descriptiu amb estructura de missatge publicitari (4a
pregunta), és en les noies estadísticament superior als nois.

Haver constatat que, en la puntuació total i també en les puntuacions parcials de les
4 preguntes de la Prova d'Expressió Escrita, les puntuacions mitjanes obtingudes
per les noies són estadísticament superiors a les obtingudes pels nois, ens sorprèn
ben poc. Quan hem presentat i analitzat les diverses distribucions de freqüències en
funció de la variable sexe (apartat 4.2.3.), ja ho hem percebut de forma ben clara.
Ara, per mitjà del càlcul de les puntuacions mitjanes i de la prova f, ho hem ratificat
amb contundencia des del punt de vista estadístic.
També, en l'apartat 4.2.3., hem ja apuntat que el major domini de les habilitats i
coneixements implicats en l'expressió escrita per part de les noies, és un tema
altament interesan! i que, encara avui, deixa obertes moltes incògnites. No obstant,
no és propòsit del nostre estudi aprofundir-hi, simplement ens limitem a constatar el
que l'anàlisi de les nostres dades ens mostren. S'han fet, es fan, i creiem que es
continuaran fent estudis en relació a temes com sexe i llenguatge, sexe i rendiment
acadèmic, etc.

Un cop feta l'anàlisi de les puntuacions en funció de les variable curs i sexe,
entene0i d'interès completar-la amb la variable sexe-curs. Bàsicament, pel següent
motiu:
Perquè la seva anàlisi ens oferirà informació més específica en relació a les
distribucions de puntuacions que, per a cada curs, es donen en funció del sexe, o dit
d'altra manera, en funció de si les puntuacions són obtingudes per les noies o bé
pels nois. Coneixerem, així, les distribucions de puntuacions del 6è de noies, el 6è
de nois, el 7è de noies, el 7è de nois, el 8è de noies i el 8è de nois. Pensem que,
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d'aquesta manera, probablement podrem especificar amb més precisió certes
diferències entre puntuacions mitjanes, que ja hem constatat en les distribucions en
funció de les variables curs i sexe aplicades separadament.

Enfundó de h variable sexe-curs
Prenem ara, com a variable de referència, el sexe-curs de 6è
Taula 54: Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundo de la variable sexe-curs de 6è
P&0VA
&2tttyKBggI0

VALORS
CALCULATS

~JMHa_

Puntuació
4a pregunta

x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

Puntuació
total

x
S
N

Puntuació
__ja_gregunta__
Puntuació
2a pregunta
Puntuació
_J3aj>regunta__

ft

to mm

N0fó8

«è
tOTAl»

16,80
4,51
61,00
17,64
5,61

15,69
4,63
51,00
15,69
4,52

™__™™Ak00

51¿°°

21,03
7,40
61,00
18,01
7,44
61,00
73,71
21,72
61,00

18,26
7,88
51,00
14,39
6,46
51,00
64,08
19,22
51^00

16,30
4,58
112,00

16,75
5,21

_______m,,op_
19,77
7,40
112jOO
16,41
7,22
112,00
69,32
21,11
112,00

En observar aquesta taula 54, el primer que es pot constatar és la superioritat de les

noies de 6è_ en relació als nois de 6è_ en les mitjanes de les puntuacions de les 4
preguntes i de la puntuació total
En la la pregunta, la mitjana de les noies__ en relació a la dels nois_es troba una
mica més d'l punt per sobre; en la 2apregunta, gairebé a 2 punts per sobre; en la 3a
pregunta, a gairebé 3 punts per sobre; en la 4a pregunta, a gairebé 4 punts per sobre
i, en conseqüència, a més de 9 punts per sobre en lapuntuació total.
Aquest fenomen ja l'hem observat i comentat infinitat de vegades en l'anàlisi de les
distribucions de freqüències corresponents (apartat 4.2.3). Ens queda ara corroborat

per mitjà de les diverses mesures estadístiques aplicades, especialmemt a través de
la puntuació mitjana.
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Fixem-nos ara en el sexe-curs de 7e.
Taula 55 : Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de h Prova
d'Expressió Escrita enfundó de h variable sexe-curs de 7e.
VÀL0HS
1 WK>?A
IJiXFRESSld CALCULATS
11]
ÜKSCIttTA
Puntuació
la_2regunta__
Puntuació
_2§LE£22SB!L^,
Puntuació
^3aj>regunta__
Puntuació
¿|ajTOgunta__
Puntuació
total

x
S

N
x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

n noms

n w/s
16,37
5,34
59,00

17,61
4,45
______J561OÍ)

18,89
5,66
66,00
22,83
7,22
66,00
19,12

16,54
5,20

__^__4__j2122,

6,61

19,17
7,70
59,00
17,19
6,69

66,00
59,00
78,47
69,27
20,75
22,53
_______6610p_ ____59100

7è

TOTák
17,03
4,81
125,00
17,78
5,55
__^_^_J2_51Ojp_
21,10
7,64
_^_____J_25_,00_
18,21
6,69
125,00
74,13
22,01
______J25JOp_

Simplement a cop d'ull, tornem a consíatarjgual que hem fet en analitzar la variable
sexe i la variable sexe-curs de 6è_ la superioritat de les noies de 7è _ en relació als
nois de 7è_ en les mitjanes de les puntuacions de les 4 preguntes i de la puntuació
total
En la la pregunta, la mitjana de les noies__en relació a la dels nois_es troba una mica
més d' 1 punt per sobre; en la 2apregunta, a una mica més de 2 punts per sobre; en
la 3a pregunta, a més de 3 punts per sobre; en la 4a pregunta, a gairebé 2 punts per
sobre i, en conseqüència, a més de 9 punts per sobre en la puntuació total.
La superioritat en les puntuacions mitjanes de les noies en la variable sexe-curs de
7è, ésjrespecte la variable sexe-curs de 6è_ lleugerament més alta en la 1 a, la 2a i la
3a preguntes i, en canvi, notablement més baixa en la 4a pregunta. No obstant, en la
puntuació total d'una i altra variable (sexe-curs de 6è i sexe-curs de 7è), la
diferència entre la mitjana de les noies i la dels noies, si situa igualment a més de 9
punts, potser amb una lleugera superioritat en l'amplitud de la diferència en la
variable sexe-curs de 6è.
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La x simbolitza la mitjana, la S la desviació típica i la N el nombre de nois i noies
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Prenem ara, com a variable de referència, el sexe-curs de 8è.
Taula 56: Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de h Prova
d'Expressió Escrita enfundó de h variable sexe-curs de 8e.
MÜVA

VALORS

KSCRITA
Puntuació
la pregunta
Puntuació
2a pregunta
Puntuació
3a pregunta
Puntuació
4a pregunta
Puntuació
total

x
S
N
x
S

Sé

9è

N0Í&&

NOIS

8è
. . . TOTAL

18,49
4,23

17,63
4,23

75,00

76,00

4,24
151^00

19,84
4,56

18,28
4,28

19,05
4,48

18,06

N

75,00

76,00

x
S
N
x
S

23,01
6,48

19,66
7,25

75,00

76,00

151,00

20,11
7,07

18,68
7,14

19,39
7,12

N

75,00

x
S
N

81,45
19,49

76,00
74,24

151,00
77,82

21,33
7,06

19,86

19,94

76,00

151,00

Amb la mateixa facilitat que ho hem fet en analitzar la variable sexe i la variable
sexe-curs de 6è i de 7è, reiterem en la variable sexe-curs de 8è, la superioritat de les
noies de 8è _ en relació als nois de 8è_ en les mitjanes de les puntuacions de les 4
preguntes i de la puntuació total.
En la la pregunta, la mitjana de les noies_en relació a la dels nois_es troba gairebé a
1 punt per sobre; en la 2apregunta, a una mica més d'l punt per sobre; en la 3a
pregunta, a més de 3 punts per sobre; en la 4a pregunta, a gairebé 2 punts per sobre
i, en conseqüència, a més de 7 punts per sobre en lapuntuació total.
La superioritat en les puntuacions mitjanes de les noies, en la variable sexe-curs de
8è, ésjrespecte la variable sexe-curs de 6è i de 7è_ lleugerament més baixa si ens
fixem en l'amplitud de la diferència entre les mitjanes de la puntuació total. En
aquest cas, la diferència és de més de 7 punts, mentre que en el cas del sexe-curs de
6è i de 7è se situa a més de 9 punts.
Anem ara a comprovar, per mitjà de la prova t, si aquestes diferències observades
entre les mitjanes de la puntuació total213 de les noies i els nois de 6è, de les noies i

213

En aquesta variable sexe-curs_igual que en el cas de variable curs-escola_, no presentem el
resultat de la prova Hest aplicada en cadascuna de les 4 preguntes. I exactament per la mateixa raó:
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els nois de 7è, i de les noies i els nois de 8è, són o no són estadísticament
significatives.
Taula 57: Prova t. Puntuació total de la Prova Expressió Escrita en funció de h
variable sexe-curs de 6è

«é

NOMBRE m
CASOS

MITJANA

VALOR t

NOIA

61

73,71

NOI

51

64,08

2,46

GRAÜíS Dti
LLIBERTAT

110

ï*
PB.0»

0,016

Taula 58: Prova t. Puntuació total de la Prova Expressió Escrita en funció de h
variable sexe-curs de 7è

n

NOMBRE BB

VALOR í

MITJANA

NOIA

66

78,47

NOI

59

69,27

2,38

<3»A£F$ PB
UIBKRTAt

123

F

0,019

Taula 59: Prova t. Puntuació total de la Prova Expressió Escrita en funció de b
variable sexe-curs de 8è
VAtOlU

MITJANA

8è

CASOS

NOIA

75

81,45

NOI

76

74,24

2,26

0&AVS Í>Ü
LLIBERTAT

149

PftOl
0,025

Ens fixem, en cadascuna de les tres taules presentades, en el valor de la darrera
columna (F Prob,), que, tal com hern comentat, ens indica la probabilitat que les
diferències entre les mitjanes siguin atribuïbles a l'atzar. En aquest cas, en els tres
casos, la probabilitat és inferior al marge d'error del 0,05_ en el cas de la variable
sexe i la variable curs actuant per separat, la probabilitat ha estat inferior al marge
d'error del 0,0!_,.
creiem que obtindríem informació valuosa, però potser excessivament específica i un pèl allunyada
dels objectius que ens hem marcat en aquesta primera fuse de la recerca.

391

Per tant, espot afirmar, amb una probabilitat del 95%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació total de la Prova enfundó de la variable sexecurs de 6è, de 7è i de 8è, són estadísticament significatives, i que no poden ser
degudes a l'atzar. És a dir, que tant a 6è, com a 7è i a 8è, la mitjana de la puntuació
total de la Prova és, en les noies, estadísticament superior a la dels nois.
És evident, doncs, que l'anàlisi descriptiva i diferencial realitzada en funció de la
variable sexe-curs, no ha fet res més que reafirmar la contundencia amb què les
noies de l'estudi obtenen puntuacions mitjanes, tant en la puntuació total com en les
puntuacions parcials de la Prova d'Expressió Escrita, clarament superiors a les dels
nois. En la variable sexe, aplicada per separat, ho havíem comprovat per a la
puntuació total i també per a les puntuacions parcials de la Prova. Ara hi afegim
que, tant si tenim en compte el curs de 6è, el de 7è, com el de 8è, l'estadística toma
a ratificar la superioritat de les noies^respecte els nois_ en la mitjana de la puntuació
total de la Prova

^ ^ j } ^ ^
dlEjçgressió_Esçrita
Variables implicades: curs, Jfe^^^^^
Taula de resultats de referència: I.e. de l'Annex 12

Enfundo de la variable curs
Ens remetem a les consideracions que hem exposat en l'anàlisi de la primera taula de
resultats analitzada (Taula l.a.), en concret quan hem pres com a variable de
referència, el curs.
En funció de la variable llengua familiar
Comencem, ara, l'anàlisi descriptiva de les dades aparegudes en la taula de
resultats, seleccionant-hi la variable llengua familiar.
Elegim les dades més significatives de les diverses distribucions obtingudes a partir
de la variable llengua familiar i les presentem en la taula 60. Veiem-la.
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Taula 60: Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundó de la variable llengua familiar
fttOVA

VALORS

Puntuació

x
S
N

mvmm&

Puntuació

Puntuació

Puntuació
total

17,95
4,53

UJ&SQVA

15,49
4,76

TOTAL

17,22
4,61

273,00

115,00

S

18,88
4,85

15,84
5,17

17,98
5,13

N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

_______273100
21,95
7,03
273,00
18,97
7,05
273,00
77,77
20,07
________27MO

18,09
7,43

20,80
7,36
388,00
18,15
7,10
388,00
74,18
21,19

K

Puntuació

LLENGUA

115,00
16,19
7,10
115,00
65,64
21,43
115,00

A partir de l'observació d'aquesta taula, el primer que es pot percebre és una darn
superioritat dels nois i noies amb llengua familiar catalana_ en relació ah nois i
noies amb llengua familiar castellana _ en les mitjanes de les puntuacions de les 4
preguntes i de la puntuació total. Feí que està en absoluta consonància amb el que ja
tantes vegades hem repetit en les diverses distribucions de freqüències analitzades
en funció de la llengua familiar (apartat 4.2.3.).
En la la pregunta, la mitjana en la llengua familiar catalana es trobaren relació a la
de la llengua familiar castellana., a més de 2 punts per sobre; en la 2a pregunta, a 3
punts per sobre; en la 3apregunta, a gairebé 4 punts per sobre; en la 4a pregunta, a
més de 2 punts per sobre i, en conseqüència, a més de 12 punts per sobre en la
puntuació total.
Si comparem el valor de la diferència de mitjanes de la puntuació total de la Prova
que acabem de veure en la llengua familiar (+ de 12 punts superior en el cas de la
llengua familiar catalana), i el valor de la mateixa diferència en el cas del sexe (+ de
8 punts per damunt en les noies), comprovem com la llengua familiar influeix de
foma encara més significativa que el sexe en les puntuacions obtingudes pels nois i
noies en la Prova.
En aquest sentit, però, volem fer una consideració important: en el cas de la llengua
familiar la diferència entre el percentatge de casos en els dos grups que aquesta
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variable genera (llengua familiar catalana i llengua familiar castellana) és d'amplitud
altament considerable (un 70,4% de nois i noies tenen com a llengua familiar la
catalana i un 29,6% tenen la llengua castellana). No passa el mateix en el cas de la
variable sexe, en la qual aquesta diferència és molt poc significativa (un 52,1% dels
casos són noies i un 47,9% són nois). En conseqüència, l'evident inferioritat de les
puntuacions en els nois i noies de llengua familiar castellana té una incidència
notablement inferior, en les puntuacions de la població (100% dels casos), que la
que té la inferioritat de les puntuacions obtingudes pels nois de l'estudi.

Ara, per comprovar si aquestes diferències observades entre les mitjanes de les
puntuacions de les noies í els nois amb llengua familiar catalana i les dels nois i
noies amb llengua familiar castellana, són o no són estadísticament significatives, és
adequatjgual que en la variable sexe_ utilitzar la prova í per a grups independents,
ja que solament pretenem comparar les mitjanes de dos grups (el de la llengua
familiar catalana i el de la castellana). Observem la taula 61.
Taula 61: Prova t. Puntuació total de la Prova Expressió Escrita en funció de h
variable llengua familiar
ÍAMILÍA»

WWA

VAMMttt

CASOS

CATALANA

273

77,77

CASTELLANA

115

65,64

5,33

ÍJUAtlS ïrf£
LLIBERTAT
386

F
FRQB
0,000

Prenem el valor de la darrera columna (F Prob.), ja que és aquest el valor que
informa de la probabilitat que les diferències entre les mijanes sigui atribuïble a
l'atzar. En aquest cas, aquesta probabilitat és inferior al marge d'error del 0,01.

Per tant, es pot afirmar, amb una probabilitat del 99%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació total de la Prova en funció de la variable
llengua familiar, són estadísticament significatives, i que no poden ser degudes a
l'atzar.

Si analitzem els resultats deia prova t, en cadascuna de les puntuacions parcials de
les quatre preguntes de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable llengua
familiar, constatem el següent:
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« En les puntuacions de la la pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob.= 0,000). La
prova t, doncs, confirma la superioritat estadística de la puntuació mitjana dels
nois i les noies amb llengua familiar catalana en la la pregunta.
• En les puntuacions de la 2a pregunta: les diferències ente mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,000). La
prova t, doncs, ratifica altra vegada la superioritat estadística de la puntuació
mitjana dels nois i les noies amb llengua familiar catalana en la 2a pregunta.
• En les puntuacions de la 3a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,000). La
prova t, marca, novament, que la puntuació mitjana dels nois i les noies amb
llengua familiar catalana és estadísticament superior en la 3a pregunta.
• En les puntuacions de la 4a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,000). La
prova t, doncs, prova també, per a h 4a pregunta, la superioritat estadística de h
puntuació mitjana dels nois i les noies amb llengua familiar catalana,
En aquesta variable llengua familiar., els valors de les probabiltats que ens mostra la
prova t per a la diferència de mitjanes en la puntuació total i en les puntuacions de
les 4 preguntes, se situen tots ells en el 0,000. La força, doncs, amb què es pot
parlar de diferències entre mitjanes és molt alta, ja que la probabilitat que aquestes
diferències siguin atribuïbles a l'atzar és pràcticament inexistent.
Si establim la comparació amb la variable sexe, simplement volem fer notar que la
diferència de mitjanes entre les nois i els nois, en la primera pregunta, és
estadísticament significativa però no amb el 99% de probabilitat sinó amb el 95%.
Aquesta és Túnica distinció que, des de l'estadística, es pot constatar de manera
certa en la comparació de mitjanes entre la variable llengua familiar i la varibale
sexe.

A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial, podem considerar, des d'una perspectiva general, que:
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* El domini general de les Iwbilitats i coneixements de Vexpressió escrita en
llengua catalana, concretament en relació al text produït, que presenten els nois i
noies de Cicle Superior d'EGB de Girona214, es mostra estadísticament superior
en els nois i les noies amb llengua familiar catalana en relació als que tenen com a
llmgua familiar la castellana,
9

El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari poc
conegut, nombrós i variat (la pregunta), es mostra estadísticatnent superior en
els nois i les noies amb llengua familiar catalana en relació als que tenen coma
llengua familiar la castellana,

» El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari conegut i
concret (2a pregunta), és en els nois i noies amb llengua familiar catalana
estadísticament superior als que tenen com a llengua familiar la castellana,
* El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3a pregunta), es mostra
estadísticament superior en els nois i les noies amb llengua familiar catalana en
relació als que tenen com a llengua familiar la castellana.
* El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text descriptiu amb estructura de missatge publicitari (4a
pregunta), és en els nois i noies amb llengua familiar catalana estadísticament
superior als que tenen com a llengua familiar la castellana.

Comprovar estadísticament que, en la puntuació total i també en les puntuacions
parcials de les 4 preguntes de la Prova d'Expressió Escrita, les puntuacions mitjanes
obtingudes pels nois i les noies amb llengua familiar catalana són superiors a les
obtingudes pels nois i les noies amb llengua familiar castellana, tampoc_com en el
214

Aquest enunciat no és altre que l'objectiu general de la Prova d'Expressió Escrita, al qual la
puntuació total serveix per a la seva comprovació.
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cas de la variable sexe^ens sorprèn gens. Quan hem presentat i analitzat les diverses
distribucions de freqüències en runció de la variable llengua familiar (apartat
4.2.3.), ja ho hem observat i comentat ben clarament. Ara, per mitjà del càlcul de
les puntuacions mitjanes i de la prova t, l'estadística ens ho confirma amb
rotunditat.
També, en l'apartat 4.2.3., hem ja introduïu ara I'ampliem_un comentari explicatiu
en relació al menor domini de les habilitats i coneixements implicats en l'expressió
escrita per paït dels nois i les noies amb llengua familiar castellana. En un principi,
pot semblar que una de les principals raons, que justificaria la inferioritat en les
puntuacions de la Prova del nois i noies de llengua familiar castellana, pot ser el fet
que la llengua que cal emprar en la Prova sigui la catalana. No obstant, amb la
informació que ens han proporcionat, a través de l'anàlisi de les seves distribucions
de freqüènciesjes qualificacions acadèmiques de llengua catalana i llengua
castellana dels 388 nois de l'estudi, hem pogut constatar que, també en l'assignatura
de llengua castellana, els nois que tenen aquesta llengua com a familiar, obtenen en
una proporció significativament més elevada qualificacions considerablement més
baixes.
Per tant, sense la intenció d'afirmar-ho amb radicalitat, ens inclinem a pensar que un
probable motiu_que ens pot ajudar a explicar l'esmentada inferioritat dels nois i les
noies amb llengua familiar castellana.., pot ser una certa associació, en la majoria
dels casos, entre llengua familiar castellana i diverses circumstàncies contextuáis215:
entorn socio-economic precari, unitats familiars més o menys desestructurades,
nivell de convenciment baix en relació a la importància de la cultura i l'educació en
la dinàmica de relacions vitals i laborals de la nostra societat... Tots aquests són,
evidentment, factors que repercuteixen negativament en la predisposició i en k
implicació d'aquests nois i noies en el procés d'ensenyament-aprenentatge que
viuen a l'escola.
És evident que, pel que fa a aquesta temàtica, cal afinar molt més. Però, com que
aquesta no és una finalitat prioritaria del nostre estudi, deixem constància del que
ens mostren les dades obtingudes, i la via oberta per a nous treballs.
Un cop feta l'anàlisi de les puntuacions en funció de les variable curs i llengua
familiar, volom afegiï-hi l'anàlisi de la variable llengua familiar-curs. Bàsicament,
per la mateixa raó que hem també introduït la variable sexe-curs:
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Hem d'aclarir que aquesta associació de què parlem, té sentit solament si ens situem en un
entorn com és, primer, Catalunya i, després, la ciutat de Girona. Vegeu nota a peu de pàgina 172.
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Perquè la seva anàlisi ens pot completar la informació en relació a les distribucions
de puntuacions que, per a cada curs, es donen en funció de la llengua familiar.
Coneixerem, així, les distribucions de puntuacions del 6è de llengua familiar
catalana, el 6è de llengua familiar castellana, el 7è de llengua familiar catalana, el 7è
de llengua familiar castellana, el 8è de llengua familiar catalana i el 8è de llengua
familiar castellana. És possible que, per mitjà d'aquesta anàlisi més específica,
poguem detallar amb més precisió certes diferències entre puntuacions mitjanes, que
ja hem constatat en les distribucions en funció de les variables curs i llengua familiar
aplicades separadament.

Enfundo de la variable llenguafamiliar-curs
Centrem-nos primer en la variable llengua familiar-curs de 6è
Taula 62: Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundó de h variable llengua familiar-curs de 6è
íftOVA
EXÏ*SJE$$tÓ

_JÍÈSSa_
Puntuació
la pregunta
Puntuació
2a pregunta
Puntuació
3a pregunta
Puntuació
^_4u^regunta_
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x

s

N
x

s

N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

6t uuBWQA
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& U&WÜA
£$MM&1.. JE¿ÜH£MM _J£^ak_
16,98
14,60
16,30
3,73
4,73
4,58
_________JO¿00 ____™__3M2 _____JJlí2P_
13,91
17,98
16,75
4,70
5,42
5,21
80;00 ________J2jOO
112^00
20,93
16,88
19,77
7,00
7,69
7,40
80,00
32,00
112,00
17,35
14,06
16,41
7,25
6,68
7,22
80,00
32,00
112,00
59,44
73,28
69,32
20,30
20,22
21,11
SOjQO _______J2^0 ________m!oo_

En observar aquesta taula 62, el primer que es pot constatar és la superioritat dels
nois i les noies amb llengua familiar catalana de 6è_ en relació als nois i les noies
amb llengua familiar castellana de 6è_ en les mitjanes de les puntuacions de les 4
preguntes i de la puntuació total.
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En la la pregunta, la mitjana de la distribució de la llengua familiar catalana, en
relació a la de la llengua familiar castellana_es troba una mica més d'2 punts per
sobre; en la 2a pregunta, a 4 punts per sobre; en la 3a pregunta, a una mica més de 4
punís per sobre; en la 4a pregunta, a una mica més de 3 punts per sobre i, en
conseqüència, a més de 13 punts per sobre en la puntuado total.
Fixem-nos ara en állengua familiar-curs de 7e.
Taula 63: Puntuado total i puntuacions pardals de les 4 preguntes de Ja Prova
d'Expressió Escrita enfundó de la variable llengua familiar-curs de 7è
PE0VA
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19,22
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A simple vista, tornem a constatarjgual que hem fet en analitzar la variable llengua
familiar i la variable llengua familiar-curs de 6è_ la superioritat de la distribució de h
llenguafamiliar catalana de 7è_ en relació a la de la llenguafamiliar castellana de 7è_
en les mitjanes de les puntuacions de les 4 preguntes i de la puntuació total.
En la la pregunta, la mitjana de la distribució de la llengua familiar catalana_en
relació a la de la llengua familiar castellana__es troba una mica més d'3 punts per
sobre; en la 2a pregunta, a una mica niés de 2 punts per sobre; en la 3a pregunta, a
gairebé 3 punts per sobre; en la 4a pregunta, a més d'l punt per sobre i, en
conseqüència, a més de 9 punts per sobre en la puntuació total.

Prenem ara, com a variable de referència, el llengua familiar-curs de 8è.
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Taula 64: Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundó de la variable llengua familiar-curs de 8è
FS0VÀ
BgPRttSSKÓ
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7,28
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4,24
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4,48
151,00
21,33
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19,39
7,12
151,00
77,82
19,94
151,00

Amb la mateixa facilitat que ho hem fet en analitzar la variable sexe i la variable
llengua familiar-curs de 6è i de 7è, reiterem per la llengua familiat-curs de 8è, la
superioritat de la distribució de la llengua familiar catalana de 8è_ en relació a la de
la llengua familiar castellana de 8è _ en les mitjanes de les puntuacions de les 4
preguntes i de la puntuació total.
En la la pregunta, la mitjana de la distribució de la llengua familiar catalana_en
relació a la de la llengua familiar castellana_es troba gairebé a 2 punts per sobre; en
la 2a pregunta, a gairebé 3 punts per sobre; en la 3a pregunta, a gairebé 5 punts per
sobre; en la 4a pregunta, a més de 3 punts per sobre i, en conseqüència, a més de
12 punts per sobre en \& puntuació total.
La superioritat, que presenten les mitjanes de la puntuació total de la Prova
d'Expressió Escrita de la distribució de la llengua familiar catalana, és bastant
semblant en la variable llengua familiar-curs de 6è i en la de 8è (a 6é, la superioritat
és de més de 13 punts i a 8è de més de 12 punts). En canvi, en la variable llengua
familiar-curs de 7è, aquesta superioritat és clarament més baixa.
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Anem ara a comprovar, per mitjà de h prova t, si aquestes diferències observades
entre les mitjanes de les puntuació total216 de la distribució de la llengua familiar
catalana i la de la distribució de la llengua familiar castellana, a 6è, a 7è i a 8è, són o
no són estadísticament significatives.
Taula 65: Prova t. Puntuació total de la Prova Expressió Escrita en funció de h
variable llengua familiar-curs de 6è

NOM» m
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LLENGUA

CASOS
<N« W)

MlfJANA

VAL.0» i

80

73,28

32

59,44

3,27
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Taula 66: Prova t. Puntuació total de h Prova Expressió Escrita en funció de h
variable llengua familiar-curs de 7è
MITJANA
FAMIUAtt-

motu

CASOS
( *
)

f

IXÍ1MTAT

mm .

7è
LLENGUA

83

77,45

42

67,57

2,42
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CATALANA
LLENGUA
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En aquesta variable sexe-curs_igual que en el cas de valuable curs-escola_, no presentem el
resultat de la prova t-test aplicada en cadascuna de les 4 preguntes, I exactament per la mateixa raó:
creiem que obtindríem informació valuosa, però potser excessivament específica i un pèl allunyada
dels objectius que ens hem marcat en aquesta primera fase de la recerca.
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Taula 67: Prova t. Puntuació total de la Prova Expressió Escrita en Junció de b
variable llengua familiar-curs de 8è
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Ens fixem, en cadascuna de les tres taules presentades, en el valor de la darrera
columna (F Prob,), que, tal com hem comentat, ens indica la probabilitat que les
diferències entre les mitjanes siguin atribuïbles a l'atzar. Observem que a 6è (F
Prob. = 0,001) i a 8è (F Prob. = 0,000), la probabilitat és inferior al marge d'error
del 0,01 i que, a 7è (F Prob. = 0,017), la probabilitat és inferior al marge d'error
del 0,05. Ja amb la simple observació de la diferència de punts entre les mitjanes de
la puntuació total en les tres variables (llengua familiar-curs de 6è, curs de 7è i curs
de 8è), hem pogut veure com a 7è aquesta diferència és menys marcada, ara ha
quedat comfirmat amb el resultat de la prova t.
Per tant, espot afirmar, amb una probabilitat del 99%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació total de la Prova en Junció de la variable
llengua familiar-curs de 6è i de 8è, són estadísticament significatives: En la variable
llengua familiar-curs de 7è, les diferències són també estadísticament significatives,
però amb una probabilitat del 95%.
Amb tot, i malgrat la diferència en el percentatge de probabilitat, podem dir que tant
a 6è, corn a 7è i a 8è, la mitjana de la puntuació total de h Prova és, en h
distribució de la llengua familiar catalana, estadísticament superior a la de h
distribució de la llenguafamiliar castellana.

L'anàlisi descriptiva i diferencial realitzada en funció de la variable llengua familiarcurs, ha confirmat la contundencia amb què els nois i noies amb llengua familiar
catalana de l'estudi obtenen puntuacions mitjanes, tant en la puntuació total com en
les puntuacions parcials de la Prova d'Expressió Escrita, clarament superiors als
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nois i les noies amb llengua familiar castellana. A més, però, ha afegit una
informació complementària: aquesta superioritat en les puntuacions de la distribució
de la llengua familial' catalana, queda estadísticament ratificada en els tres cursos de
l'estudi (a 6è, a 7è i a 8è), però la probabilitat estadística que confirma aquesta
superioritat és, a 7è, inferior (95%) que a 6è i a 8è (99%).

Variable imgljcadai edat
12

Comencem l'anàlisi descriptiva de les dades aparegudes en la taula de resultats
l.d., en la qual l'edat ha estat la variable que ha descomposat en grups la població
d'estudi.
Escollim les dades més significatives de les diverses distribucions obtingudes a
partir de la variable edat i les exposem en la taula 68.
Taula 68: Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundó de la variable edat
PROVA
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20,63
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6,97
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74,74
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16,20

7,58
66,00

19,11
6,96

TOTAL

17,22
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En observar aquesta taula 68, el primer que es pot constatar és la gran distància
existent entre els nois i noies de 15 anys i ¡a resta de nois i noies, pel que fa a les
mitjanes de les puntuacions parcials de les 4 preguntes i de h puntuació total de h
Prova d'Expressió Escrita. En aquest sentit, si ens fixem en els valors concrets de
cadascuna de les mitjanes, veiem que:
• en la la pregunta, els nois i noies de 15 anys obtenen una puntuació mitjana que
es troba, com a mínim, a més de 2 punts de la de qualsevol altra edat,
• en la 2a pregunta, la puntuació mitjana es troba, com a mínim, també a més de 2
punts de la qualsevol altra edat,
9

en la 3a pregunta, la puntuació mitjana es troba, com a mínim, a més de 6 punts
de la de qualsevol altra edat,

9

en la 4apregunta, la puntuació mitjana es troba, com a mínim, a més de 8 punts
de la de qualsevol altra edat,

• i, en conseqüència, en la puntuació total, la mitjana es troba, com a mínim, a més
de 18 punts de la de qualsevol altra edat.
Aquesta mitjana de la puntuació total (52,44), situa els nois i noies de 15 anys a
un nivell de domini general en expressió escrita francament baix en relació a la
resta.
Creiem, però, que la disttibució de les diferents puntuacions en l'edat de 75 anys es
pot qualificar à'atípica o peculiar211 bàsicament per dues raons:
1. Pel percentatge insignificatiu de casos que inclou: en el conjunt dels 388 nois i
noies de l'estudi, solament 9 casos tenen 15 anys i, lògicament el percentatge
que, sobre la població respresenta, és mínim, un 2,3%.
2. Per la tipologia dels nois i noies que la componen: a 8è curs, el més alt del nostre
estudi, els nois i noies habitualment tenen 13 i 14 anys. Els nois i noies que
tenen 15 anys és per alguna circumstància especial; de forma general, sol tractarse de nois i noies que han "repetit" algun curs al llarg de la seva trajectòria
escolar, per motius diversos: dificultat en assolir els objectius d'una o més àrees
del curriculum, canvis de ciutat o de centre, absència a l'escola...
D'altra banda, aquesta segona raó que particularitza la distribució dels 15 anys, és la
que, en certa manera, cneiem que ens explica la clara inferioritat en les puntuacions
217

Aquesta consideració de peculiaritat i atipisme de la distribució dels 15 anys, ja l'hem expressada
i comentada en l'anàlisi de les distribucions de freqüències que, en funció de l'edat, hem presentat en
l'apartat 4.2.3.
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de la Prova que aquests nois i noies obtenen. Pensem que aquestes circumstàncies
especials que han provocat que als 15 anys estiguin fent 8è d'EGB estan fortament
relacionades., no sempre, però sí en la majoria dels casos__ amb un nivell en el
domini en alguna o algunes àrees del currículum, clarament inferior al nivell dels
seus companys de Cicle Superior.

En segon lloc, volem referir-nos a les distribucions de les altres 4 edats (11, 12, 13

i 14 anys).
Constatem, primerament que, en la puntuació total de la Prova, les puntuacions
mitjanes de les 4 edats no segueixen un ritme de progressiu augment a mesura que
s'avança en anys. Fem aquesta observació perquè, a priori, la lògica del nostre
pensament així ens ho pot fer pensar.
En aquest sentit, doncs, veiem:
• que la mitjana de la puntuació total de la distribució dels 11 anys, és inferior a a
qualsevol de les altres 3 (12, 13 i 14 anys),
8

que la mitjana de la puntuació total de la distribució dels 14 anys és superior a
qualsevol de les altres 3 (11, 12 i 13 anys),

9

i, que la mitjana de la puntuació total de la distribució dels 12 anys és
lleugerament superior a la dels 13 anys.

És, doncs, aquesta darrera afirmació la que distorsiona una possible progressió, a
mesura que els nois i noies tenen més edat, en el valor de les mitjanes de la
puntuació total. De totes maneres, som conscients que la diferència entre ambdues
mitjanes de la puntuació total (la dels 12 i la dels 13 anys) és petita en amplitud
(75,12 la dels 13 anys i 74,74, la dels 13 anys). Caldrà veure què diu l'estadística
en relació a la significació o no significació d'aquesta diferència.
Abans, però, de recórrer a la resposta de l'estadística, volem apuntar dues
observacions:
» En la distribució dels 13 anys, existeix una puntuació mitjana parcial que provoca
que la seva corresponent mitjana en la puntuació total sigui lleugerament inferior,
concretament és la de la 3a pregunta, la qual es troba pràcticament a 1 punt per
sota (20,63) de la mitjana de la 3a pregunta en la distribució dels 12 anys
(21,63). Les puntuacions mitjanes de la resta de les preguntes (la, 2a i 3a )
són_encara que tímidament., superiors en la distribució dels 13 anys.
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Les dues distribucions de què tractem (la dels 12 i la dels 13 anys), contenen en
ambdós casos un percentatge gairebé idèntic de casos sobre el conjunt de la
població (un 33,5 % la dels 12 anys i un 33,4% la dels 13 anys) i, a més,
ambdós percentatges són clarament superiors als que presenten les altres dues
distribucions (un 12,4% la dels 11 anys i un 17% la dels 14 anys).
El nombre de casos notablement més alt en aquestes dues distribucions, fa que
les seves respectives distribucions de puntuacions, í especialment la de la
puntuació total, estiguin molt poc allunyades de la distribució "normal". Sí
donem un cop d'ull a la taula de resultats de referència (taula 1 .d.), i ens fixem
en els coeficients d'asimetria i curtosi de la puntuació total d'ambdues
distribucions (12 i 13 anys), trobem uns valors molt propers a O (valor propi de
la corba normal), i amb certa diferència en relació a les altres dos distribucions
(11 i 14 anys).

Anem ara a comprovar, per mitjà de l'anàlisi de variança simple, si aquestes
diferències observades entre les mitjanes de les puntuacions de les diferents edats
són o no són estadísticament significatives. Observem la taula 69.
Taula 69: Anàlisi de la variança simple. Puntuació total de la Prova Expressió
Escrita enfundo de h variable edat
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Prenem el valor de la darrera columna (F Prob.), ja que és el que ens indica la
probabilitat que les diferències entre les mitjanes siguin atribuïble a l'atzar. En
aquest cas, la probabilitat és 0,0245 i, per tant, inferior al marge d'error del 0,05.
Així doncs, espotafimiar, amb una probabilitat del 95%, que les diferències entre
les puntuacions mitjanes en la puntuació total de ¡a Prova enfundó de h variable
edat, són estadísticament significatives, i que no poden ser degudes a l'atzar.
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Apliquem, ara el Test de Duncan, d procediment de comparació múltiple que permet
determinar entre quines dues de les mitjanes comparades existeixen diferències
estadísticament significatives. El resultat que obtenim prova que les diferències
estadísticament significatives es troben solament entre la dsitribució dels 15 anys i
les altres quatre distribucions d'edats (la dels 11, 12, 13 i 14 anys).
Per tant, es confirma la significació estadística de la inferioritat de la mitjana de la
puntuació total de la distribució dels nois i noies de 15 anys en relació a les
distribucions de la resta d'edats. En canvi, la diferència entre mitjanes de la
puntuació total entre qualsevol dels altres grups d'edat (11, 12, 13 i 14 anys), no
pot considerar-se estadísticament significativa, pot perfectament ser atribuïble al
mateix atzar.

Si analitzem els resultats de l'anàlisi de la variança simple i del test de Duncan, en
cadascuna de les puntuacions parcials de les quatre preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita enfundó de la variable edat, constatem el següent:
• En les puntuacions de la la pregunta: les diferències entre mitjanes no són
estadísticament significatives ja que la probabilitat que aquestes siguin atribuïbles
a l'atzar és superior a 0,05 (F Prob.= 0,331).
• En les puntuacions de la 2apregunta: succeeix exactament el mateix que en la la
pregunta. Les diferències entre mitjanes no són estadísticament significatives,
la probabilitat que aquestes siguin degudes a l'atzar és superior al 0,05 (F Prob =
0,2307).
9

En les puntuacions de la 3a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 95% de probabilitat (F Prob = 0,0425). El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre el grup dels 15 anys i la resta dels grups d'edats (11, 12, 13 i 14
anys). Queda confirmada... igual que en la puntuació total_ únicament la
significació estadística de la inferioritat de la mitjana dels nois i noies de 15 anys
en relació a la resta de nois i noies d'edats entre 11 i 14 anys.

• En les puntuacions de la 4a pregunta: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,0005). El
test de Duncan torna a provar que solament pot parlar-se de significació
estadística en la diferència de mitjanes entre el grup dels 15 anys i la resta dels
grups d'edats (11, 12, 13, i 14 anys).
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En aquests cas, la probabilitat amb què la puntuació mitjana de la 4a pregunta en
el nois i noies de 15 anys és significativament superior a les mitjanes de les altres
edats, és del 99 % i, en canvi, en la puntuació total i la 3a pregunta la
probabilitat és del 95%. L'origen d'aquest fet no té massa secret: la inferioritat en
la puntuació mitjana de la 4a pregunta del nois i noies de 15 anys és d'una gran
amplitud (+ de 8 punts per sota de la de qualsevol altra grup d'edat) i, a més,
superior amb claredat a la de la 3a pregunta (+ de 6 punts)218.

A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial, podem, des d'un punt de vista general, considerar que:
» El domini general de les habilitats i coneixements de l'expressió escrita en
llengua catalana, concretament en relació al text produït, que presenten els nois i
noies de Cicle Superior d'EGB de Girona219, es mostra en els nois i noies de 15
anys estadísticament inferior als nois i noies d'li, 12, 13 i 14 anys. En nivell de
domini que presenten els nois i noies de 15 any s pot considerar-se baix.
Estadísticament, entre els nois i noies d'11, 12, 13 i 14 anys , no es pot parlar
de diferències significatives en el seu nivell de domini.
• En el domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari, poc
conegut, nombrós i variat (la pregunta), no es pot parlar de diferències
estadístiques enfundó de l'edat.
• En el domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text comunicatiu breu tipus nota, amb un destinatari conegut i
concret (2a pregunta), tampoc es pot parlar de diferències estadístiques enfundo
de V edat.
9

El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3apregunta), es mostra en els nois
i noies de 15 anys estadísticament inferior al dels nois i noies de les altres edats
de l'estudi (11,12, 13 i 14 anys).

218

No podem establir comparació, pel que fa a distància en punts, entre les diferències de mitjanes
de la 3a i 4a preguntes i la puntuació total, ja que l'amplitud total de la distribució de la puntuació
total (132), no coincideix amb la de les distribucions de la 3a i a 4a preguntes (40).
219
Aquest enunciat no és altre que l'objectiu general de la Prova d'Expressió Escrita, al qual la
puntuació total serveix per a la seva comprovació.
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El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text descriptiu amb estructura de missatge publicitari (4a
pregunta), es mostra en els nois i noies de 15 anys estadísticament inferior al dels
nois i noies de les altres edats de l'estudi (11,12,13 i 14 anys)
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Iniciem, ara, l'anàlisi descriptiva i diferencial del segon grup de taules de resultats,
és a dir, aquelles 4 taules que es refereixen a la puntuació parcial de la 3a pregunta
de la Prova d'Expressió Escrita i a les puntuacions específiques de les cinc
propietats textuals que, en aquesta 3a pregunta, hi hem considerat: adequació,
coherència, cohesió, correcció gramatical i variació220.
Seguint el mateix procediment emprat en el primer grup de taules, prèviament a
l'anàlisi concreta de cadascuna de les taules de resultats d'aquest segon grup,
presentem la descripció de les distribucionsde lapoblació (els 388 nois i noies), pel
que fa a la puntuació de la 3a pregunta i les puntuacions específiques de les cinc
propietats textuals. Pensem que és un marc de referència imprescindible per a la
comprensió posterior de l'anàlisi de cadascuna de les taules de resultats. Fixem-nos,
doncs, en la taula 70,
Si observem la puntuació total de la 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita,
identifiquem una puntuació màxima de 40 punts i una mínima d'O punts221, una
mitjana de 20,80 punts i una desviació típica de 7,36 punts.
Aquesta puntuació mitjana (20,80) reflecteix un valor molt proper al que "a priori"
seria la puntuació central (20 punts222). En un principi, doncs, podem considerar
que, des d'una perspectiva general, el domini en les habilitats i coneixements
d'expressió escrita que presenten els nois i noies, a través de V elaborado d'un text
narratiu tipus historieta, se situa a un nivell mig,
El coeficient d'asimetria (0,01) se situa còmodament dins dels marges d'acceptació
d'una distribució simètrica (-0,05 / +0,05). A més, malgrat que el valor del
coeficient és positivament superior a O, aquesta diferència és poc significativa.
Podem parlar, doncs, d'una distribució gairebé perfecta.
Pel que fa al coeficient de curtosi (-0,24), hem de dir que es troba lleugerament per
sota dels límits d'una distribució mesocúrtica (0). La identifiquem, doncs, com una
distribució lleugerament aplatada o platicúrtica, és a dir, amb els valors menys
agrupats que el que és propi d'una distribució normal.

220

En les primeres pàgines d'aquest apartat 4.4., ja hem explicat el perquè d'aquest segon grup de
taules i el perquè de la selecció de la 3a pregunta.
221
Si recordem el marge d'oscil·lació de les puntuacions possibles en la puntuació de la 3a pregunta
és des d'un valor mínim de O a un valor màxim de 40 punts.
222
ídem nota anterior
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Taula 70: La població i lapuntuació de la 3a pregunta i les puntuacions específiques
de les 5 propietats textuals
U t-RfiOTNTA
Puntuado ADEQUACIÓ

Puntuació COHERÈNCIA

Puntuació COHESIÓ

Puntuació CORRECCIÓ
GRAMATICAL

Puntuació VARIACIÓ

Puntuació total de la
3a PREGUNTA

VALORS CALCULATS ^LA JPOBIACKT^^SC
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi
Màxim
Mínim
Mitjana
Desviació típica
Asimetria
Curtosi

6,00
0,00
4,79
1,04
-1,19
____TO____jyi
6,00
0,00
3,44
1,42
-0,10
-0,59
8,00
0,00
2,93
1,68
0,05
-0,70
14,00
0,00
8,22
2,87
-0,55
-___________MZ
8,00
0,00
1,52
2,16
1,34
0,91
40,00
0,00
20,80
7,36
0,01

_________-_______d^

De totes maneres, aquest coeficient de curtosi no s'allunya en excés del valor O i,
tenint en compte la simeria gairebé perfecta, no és agosarat afirmar que ens trobem
davant d'una distribució normal lleugerament aplatada (platicúrtica).
Amb el Gràfic-Histograma 4 de l'Annex 13, se'ns confirmen visualment les
característiques de la distribució de la puntuació de 3a pregunta de la Prova
d'Expressió Escrita en els 388 nois i noies.
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Ens fixem ara en cadascuna de les distribucions de les puntuacions de les cinc
propietats textuals en particular.
Comencem per la propietat textual Adequació,
Recordem que, en la 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita, aquesta propietat
fa referència a:
• la correcció i la claredat en la presentació del text i la disposició formal de h
historieta en el full (marges, parts del text diferenciades..,),
9

l'ús adequat de la varietat estàndard de la llengua i del registre lingüístic formal,

• i, a l'adequació del text escrit a la situació comunicativa que planteja l'enunciat de
la pregunta (imaginar-se una historieta relacionant dos dibuixos presentats),
Pel que fa al valor màxim i mínim coincideixen amb les puntuacions màxima i
mínima que els nois i noies poden obtenir en aquesta pregunta (6 i O
respectivament).
La desviació típica és el valor 1,04223.
El coeficient d'asimetria és el valor -1,19, per tant s'allunya clarament dels marges
d'acceptació d'una distribució simètrica (-0,50, +0,50). En ser un valor inferior a O,
es pot parlar d'una distribució amb asimetria negativa, la qual cosa ens indica que la
majoria dels nois i noies han obtingut puntuacions altes_així ho reflecteix la
mitjana_ però que n'hi ha també alguns que les han obtingudes bastant baixes
(concretament, un 3,6% de casos han obtingut entre O i 2 punts).
El coeficient de curtosi és el valor 2,19, el qual també es distancia bastant del valor
O propi d'una distribució mesocmtica (característica de la distribució normal). Ens
trobem, doncs, amb una distribució de puntuacions leptocúrtica, és a dir, amb un
apuntament considerable que reflecteix una major agrupació de les puntuacions que
si es tractés d'una distribució normal.
Ambdós coeficients, el d'asirnetria i el de curtosi, són els que més s'allunyen del
valor O, i amb diferència, dels que s'observen en qualsevol dels distribucions de les
altres 4 propietats textuals, Uevat_com ja veurem més endavant_del coeficient
d'asimetria de la propietat variació. En conseqüència, aquesta distribució es troba
bastant lluny de poder ser considerada com una distribució normal.

223

En aquesta anàlisi de les diferents puntuacions de les propietats textuals de la 3a pregunta, és
difícil interpretar el valor de la desviació típica, ja que ens trobem amb varietat d'escales de valors
en les diverses distribucions. Solament és possible en cas que l'escala de valors sigui la mateixa:
entre Adequació i Coherència i entre Cohesió i Variació.
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La mitjana és la puntuació 4,79. Aquest valor ens porta a considerar que, en
general, el domini, que presenten els 388 nois i noies de l'estudi, de les habilitats i
coneixements inclosos en la propietat textual Adequació del text narratiu tipus
historieta224, se situa a un nivell moderadamení-alt225.
Queda, doncs, ratificada l'apreciació que, en analitzar les distribucions de
freqüències d'aquesta propietat en la 3a pregunta (apartat 4.3.2.), hem apuntat: la
majoria dels nois i noies de l'estudi obtenen unes puntuacions mitges-altes i altes.
Podem veure dibuixades en el Gràfic-Histograma 6 de l'Annex 13, les
característiques de la distribució, en els 388 nois i noies, de la puntuació de la
propietat textual Adequació.

Fixem-nos ara en la propietat textual Coherència,
Aquesta propietat, en la 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita, fa referència a:
9

la claredat, comprensibilitat,rellevància, etc., de la informació (idees) que conté
la narració,

9

l'estructuració i ordenació lògica i clara de les idees en el text (ordre cronològic,
parts de la narració:plantejament, nus i desenllaç...),

* i, ala construcció adequada dels paràgrafs.
Pel que fa al valor màxim i mínim coincideixenjgual que en la propietat
Adequació_amb les puntuacions màxima i mínima que els nois i noies poden obtenir
en aquesta pregunta (6 i O respectivament).
La desviació típica és el valor 1,42. En comparació amb el valor de la desviació
típica de la propietat Adequació (1,04), aquest de la propietat Coherència és
lleugerament més alt. Per tant, és evident que, en la Coherència, les puntuacions
que han obtingut els nois i noies varien més unes amb les altres i són més disperses,
que no pas les de la distribució de l'Adequació.
El coeficient d'asimetria és el valor -0,10, un valor força proper a O que ens permet
parlar d'una distribució de puntuacions de simetria gairebé perfecta, amb una
lleugera asimetria negativa.
224

Aquestes habilitats i coneixements els acabem d'especificar en l'inici de l'anàlisi d'aquesta
propietat adequació.
225
La puntuació que "a priori" reflectiria una resposta de nivell mig en aquesta propietat és la de 3
punts (6 és la puntuació màxima i O la mínima).
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El coeficient de curtosi és el valor -0,59, ens trobem, doncs, amb una distribució
de puntuacions amb un moderat aplatament (platicúrtica), amb les puntuacions
menys agrupades que el que és propi d'una distribució distribució normal.
La mitjana és la puntuació 3,44. Aquesta puntuació ens indica que, des d'un punt
de vista general, els 388 nois i noies de l'estudi, presenten un domini de nivell migatí226 de les habilitats i coneixements relacionats amb la propietat textual coherència
del text narratiu, tipus historieta227.
Si tenim en compte que l'escala de valors que la propietats Adequació i Coherència
és la mateixa (0-6), lapuntuació mitjana de lapropietat Adequació pot considerar-se
lleugerament superior ala de lapropietat Coherència,
També en aquesta propietat, ens queda confirmat el que hem observat i comentat en
l'anàlisi de les distribucions de freqüències (apartat 4.2.3.): gran part dels nois i
noies de l'estudi obtenen puntuacions mitges i mitges-altes.
En el Gràfic-Histograma 7 de l'Annex 13, observem visualment les característiques
de la distribució, en els 388 nois i noies, de la puntuació de la propietat textual
Coherència.
Toca el torn a la propietat textual Cohesió.
Quan, en aquesta 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita, parlem d'un text
cohesionat, ho relacionem amb:
9

/ 'ús correcte dels signes de puntuació i les majúscules,

9

l'ús adequat d'enllaços i connectors textuals (conjuncions, adverbis i locucions
adverbials...)

9

i, amb l'ús adequat de l'anàfora o repetició (pronominalitzadó, ellipsi,
sinònims...).

Pel que fa al valor màxim i mínim segueixen^de la mateixa manera que en les
propietats Adequació i Coherència_corresponent-se amb les puntuacions màxima i
mínima que els nois i noies poden obtenir en aquesta pregunta (8 i O
respectivament).
226

La puntuació que Ka priori" reflectiria una resposta de nivell mig en aquesta propietat és la de 3
punts (6 és la puntuació màxima i O la mínima).
227
Aquestes habilitats i coneixements els acabem d'especificar en l'inici de l'anàlisi d'aquesta
propietat coherència.
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La desviació típica és el valor 1,68.
El coeficient d'asimetria és un valor molt proper a O, concretament 0,05. La qual
cosa, ens indica que aquesta distribució de puntuacions pot qualificar-se, gairebé,
de simètrica perfecta, amb una lleugeríssima asimetria positiva.
El coeficient de curtosi és el valor -0,70. Igual que en el cas de la propietat
Coherència, hem de parlar d'una distribució de puntuacions moderadament
platicúrtica, és a dir, amb un moderat aplatament. Les puntuacions són, doncs,
menys agrupades que el que és propi d'una distribució normal.

La mitjana és la puntuació 2,93. Aquesta puntuació ens porta a considerar que, en
general, el domini, que presenten els 388 nois i noies de l'estudi, de les Viabilitats i
coneixements inclosos en la propietat textual Cohesió del text narratiu tipus
historieta228, se situa a un nivell moderadament baix.229
En no coincidir l'escala de valors d'aquesta propietat amb les dues anteriors
(Adequació i Coherència), no és possible intentar cap tipus de comparació entre les
puntuacions mitjanes.
Com en les altres propietats, el que les mesures estadístiques ens acaben d'indicar,
coincideix, en gran mesura, amb el que els distribucions de freqüències també ens
han mostrat: un gran nombre de nois i noies (aproximadament un 60%) obtenen
puntuacions mitges-baixes i baixes.
En el Gràfic-Histograma 8 de l'Annex 13, podem veure resumits els trets
característics de la distribució de la puntuació de la propietat textual Cohesió.

Ens centrem, ara, en la propietat textual Correcció Gramatical.
En aquesta 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita, aquesta propietat fa
referència a:
• la correcció de l'ortografia natural i de l'ortografia arbitrària bàsica,
9

la correcció en h formació de les paraules (morfologia),

9

l'ús adequat a l'edat de les categories morfològiques,

• la correció en l'ús de les frases simples (sintaxi),
228

En l'inici de l'anàlisi d'aquesta propietat, hem especificat quines són aquestes habilitats i
coneixements.
229
La puntuació que "a priori" reflectiria una resposta de nivell mig en aquesta propietat és 1»
punts (8 és la puntuació màxima i O la mínima).
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• / 'ús adequat a l'edat de les frases complexes (sintaxi),
9

i, a la precisió del lèxic.

El valor màxim i mínim continuen_en línia amb les altres propietats textuals
comentades ^coincidint amb les puntuacions màxima i mínima que els nois i noies
poden obtenir en aquesta pregunta, en aquest cas, l'amplitud total de la distribució
és la més gran de la de les diverses propietats textuals: 14 és el valor màxim i O el
mínim.
La desviació típica és el valor 2,87.
El coeficient d'asimetria és -0,55. Un valor que sobrepassa per molt poc el límit
negatiu dels marges d'acceptació d'una distribució simètrica (-0,5; +0,5). Es tracta,
doncs, d'una distribució que es troba en el llindar de l'asimetria negativa. La qual

cosa, ens informa que, malgrat el gran nombre de nois i noies que han obtingut
puntuacions altes, alguns d'ells les han obtingudes considerablement baixes.
El coeficient de curtosi és 0,07. És el més proper a O de les distribucions de
puntuacions de les diferents propietats textuals. Aquesta, és, doncs, una distribució
pràcticament mesocúrticca, amb un agrupament de les puntuacions molt semblant a
una distribució normal.
La mitjana és 8,22. Ens indica que, des d'una perspectiva general, els nois i les
noies de l'estudi presenten un nivell de domini mig-alí230 en les habilitats i
coneixements inclosos en la propietat textual Correcció Gramatical del text narratiu
tipus historieta231.
En aquesta propietat Correcció Gramatical, també constatem la forta
correspondència entre el que acabem d'exposar i el que l'anàlisi de la distribució de
freqüències, d'aquesta propietat en la 3a pregunta, ens ha presentat: la meitat dels
nois i noies obtenen puntuacions mitges-altes i un 25% bastant altes.
El Gràfic-Histograma 9 de l'Annex 13, dibuixa les particularitats que defineixen la
distribució de la puntuació de la propietat textual Correcció Gramatical.

230

La puntuació que "a priori" reflectiria una resposta de nivell mig en aquesta propietat és la de 7
punts (14 és la puntuació màxima i O la mínima).
231
En l'inici de l'anàlisi d'aquesta propietat, hem especificat quines són aquestes habilitats i
coneixements.
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I passem a la darrera de les propietats textuals considerades en aquesta 3a pregunta,
la Variació.
La propietat textual Variació considerada, en aquesta 3a pregunta de la Prova
d'Expressió Escrita, els següents aspectes comunicativo-lingüístics:
• / 'ús d'una sintaxi precisa i variada.
• l'ús d'un lèxic ric i variat,
• la presència de recursos retòrics (figures retòriques, recursos literaris, to i veu
del text...),
» i, la fluïdesa i gràcia en l'estil de la redacció.
Com en totes les altres propietats analitzades, el valor màxim i mínim d'aquesta
distribució de puntuacions, coincideixen amb les puntuacions màxima i mínima que
els nois i noies poden obtenir en aquesta pregunta (8 i O respectivament).
La desviació típica és 2,16. La qual, si la comparem amb la distribució de
puntuacions de la propietat Cohesió232, mostra una variabilitat moderadament més
alta. És a dir, que les puntuacions que hi obtenen els nois i noies difereixen més
unes de les altres que en el cas de la propietat Cohesió.
El coeficient d'asimetria és 1,34.Es tracta, doncs, del valor que niés s'allunya de O
(simetria perfecta) de totes les distribucions de puntuacions de les diferents
propietats. En aquest cas, el valor és positiu i, per tant, l'asimetria és positiva. Això
ens indica que la majoria de nois i noies obtenen puntuacions baixes_ tal i com ho
mostra la puntuació mitjana^., però n'hi ha també alguns que les obtenen bastant
altes (concretament trobem un 6,7% de casos que puntuen entre 6 i 8 punts).
El coeficient de curtosi és 0,91. Un valor també considerablement distant del O
(distribució normal). En conseqüència, la distribució pot qualificar-se de
leptocúrtica o de notablement apuntada. L'agrupació de les seves puntuacions és
superior a la que correspondria si es tractés d'una distribució normal.
Aquests dos coeficients, asimetria i curtosi, ens informem_de manera semblant al
cas de la propietat textual Adequació^ d'una distribució que difícilment pot ser
considerada com a normal.
La mitjana és 1,52. Si pensem que l'escala de valors d'aquesta distribució és 0-8,
el que aquesta puntuació mitjana ens mostra és contundent: des d'un punt de vista
general, els nois i noies de l'estudi presenten un nivell notablement baix en el domin
232

Podem establir aquesta comparació, ja que la seves respectives escales de valors són idèntiques
(8-0).
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i de les habilitats i coneixements relacionats amb lapropietat textual Variado del text
narratiu, tipus historieta233.
Aquesta constatació que acabem de fer confirma, per mitjà de les noves mesures
estadístiques aplicades, el que ja hem observat i comentat en l'anàlisi de la
distribució de freqüències d'aquesta propietat Variació en la 3a pregunta: més de la
meitat dels casos (57,2%) obtenen una puntuació de O, i prop d'un 80% obtenen
puntuacions entre O i 3 punts. Puntuacions notablement baixes si tenim en compte
l'escala de valors de la distribució (0-8).
El Gràflc-Hístograma 10 de l'Annex 13, sintetitza els trets característics de la
distribució de puntuacions, en els 388 nois i noies, de la propietat textual Variació.

Fins ara hem presentat i analitzat descripíivament la distribució de les puntuacions
dels 388 nois i noies en relació a fa puntuació de la 3a pregunta i a les puntuacions
específiques de les 5 propietats textuals. Comencem, ara, l'anàlisi descriptiva i
diferencial de cadascuna de les 4 taules de resultats en particular.

^

Taula deresyjtats¡de referència: 2.a. de V Annex 12

Enfundó de h variable escola
Comencem l'anàlisi descriptiva de les dades aparegudes en la taula de resultats

2.a., centrant-nos en la variable escola.
Seleccionem les dades més significatives de les diverses distribucions obtingudes a

partir de la variable escola i les exposem en la taula 71.
FÍxem-nos-hi.

233

En l'inici de l'anàlisi d'aquesta propietat, hem especificat quines són aquestes habilitats i
coneixements.
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Taula 71: Puntuació 3a pregunta i puntuacions específiques de les 5 propietats
textuals enfundó de h variable escola

pumvAciO

VALORS

• 3*
CLMUWfcAf»
?3*
J!SyigM£k»
x

Puntuació

_AnE2yAçtó_
Puntuació
COHERÈNCIA
Puntuació
COHESIÓ
Puntuació
CORRECCIÓ
GRAMATICAL
Puntuació
VARIACIÓ
Puntuació
3a PREGUNTA

s

N
x

s
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

SSCOtA 1
4,74
1,18

SSCOM 2

MSCOIA 3

TOTAL
(PQKItACld)

4,49
1,19

5,01
4,79
0,79
1,04
____J25_jOJ),
388,00
_J«2M2.
3,30
3,34
3,58
3,44
1,51
1,39
1,37
1,42
____J05
00
J
_„___ Í2MÍ
_^_l2Íí22, »»__«_!§JL2£
2,76
2,80
3,11
2,93
1,70
1,78
1,59
1,68
108,00
105,00
175,00
388,00
7,70
8,06
8,63
8,22
2,65
3,14
2,87
2,87
105,00 ____J_75,00
388,00
_-t___108100
0,71
1,65
1,52
2,11
2,25
1,36
2,45
2,16
1
______ns
op_
105,00
388,00
a
PJb°J·L
20,72
21,84
20,80
19,20
6,96
7,36
8,32
6,74
108,00
105,00
175,00 _____388200

__™_jjiy>o

En observar aquesta taula 71, el primer que es pot constatar és la inferioritat de
l'escola 1_ en relació a les escoles 2 i 3__ en les mitjanes de la puntuació de la 3a
pregunta i de 4 de les 5propietats textuals (l'excepció és l'Adequació), així com h
superioritat de l'escola 3~ en relació a les escoles 1 i 2__ en les mitjanes de b
puntuació de ¡a 3a pregunta i de 4 de les 5 propiets textuals (l'excepció és b
Variació).
En la puntuació de la 3a pregunta, la de de l'escola 1 (19,20) es troba, en relació a
l'escola 2 (20,72), amés d'l punt per sota i, en relació a l'escola 3 (21,34), a més
de 2 punts per sota.
Per mitjà de l'anàlisi de varíança simple, aplicada ja en l'anàlisi de la taula 1 .a., hem
comprovat que aquestes diferències observades entre les mitjanes de les tres escoles
en la puntuació de la 3a pregunta són estadísticament significatives amb un 95% de
probabilitat (F Prob = 0,0133)235. I, a més, el test de Duncan ens ha concretat que
les diferències estadísticament significatives es troben entre l'escola 1 i l'escola 3, i
no entre l'escola 1 i la 2 ni tampoc entre la 2 i la 3.
234

La x simbolitza la mitjana, la S la desviació típica i la N el nombre de nois i noies
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Si tenim en compte que el percentatge de nois i noies que l'escola 3 aporta al conjunt
de la població (45 %) és el més elevat de les tres escoles, i queden aquesta 3a
pregunta_l'escola 3 és la que mostra una puntuació mitjana superior, és lògic
comprovar com la puntuació mitjana de la 3a pregunta rep una influència
considerable de la superioritat de la puntuació mitjana que els nois i noies de l'escola
3 han obtingut en la 3a pregunta. Observem, doncs, una puntuació mitjana de la 3a
pregunta (20,80) que se situa a més d'l punt i mig de la de l'escola 1(19,20) i, en
canvi, a menys d'l punt de la de l'escola 3 (21,84).
Pel que fa als valors de la desviado típica, volem fer notar_ de la mateixa manera
que succeeix en les puntuacions parcials de les quatres preguntes de la Prova_ la
lleugera superioritat d'aquest valor que l'escola 2 presenta en 4 de les 5 propietats
textuals (l'excepció és la Coherència) i, per tant, en la puntuació de la 3a pregunta.
En l'escola 2, doncs, els nois i noies mostren, en general, unes puntuacions en les
propietats específiques de la 3a pregunta més disperses, que varien més entre unes i
altres, que no pas els nois i noies de l'escola 1 i de l'escola 3.
Si analitzem els resultats de l'anàlisi de la variança simple i del test de Duncan, en
cadascuna de les puntuacions especifiques de les cinc propietats textuals enfundó
de la variable escola236, constatem el següent:
• En les puntuacions de ta propietat Adequació: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob.= 0,0002) El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre l'escola 1 i l'escola 3 i entre l'escola 2 i l'escola 3. Així doncs, la
superioritat de la mitjana de l'escola 3 (5,01), en relació a la de l'escola 1(4,74) i
la de l'escola 2 (4,49), és estadísticament significativa.
• En les puntuacions de la propietat Coherència: les diferències entre mitjanes no
són estadísticament significatives. La lleugera superioritat de la mitjana de
l'escola 3 (3,8) en relació a les mitjanes de les escoles 1 i 2 (3,30 i 3,40
respectivament) no es pot considerar significativa des d'un punt de vista
estadístic.
235

Vegeu pàgina 370 de la tesi.
Aquesta anàlisi la realitzem_de la mateixa manera que ho hem fet amb la puntuació de la 3a
pregunta_ consultant els llistats de sortida que obtenim per mitjà del procediment ONE-WAY
ANOVA del paquet estadístic SPSS. No els exposem en el text per no carregar-lo en excés amb la
presentació d'infinitat de taules.
236
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« En les puntuacions de la propietat Cohesió: les diferències ente mitjanes_igual
que en la propietat Coherència., no són estadísticament significatives. També, en
aquest cas, la superioritat observada en la mitjana de l'escola 3 (3,11), respecte
les mitjanes de les escoles 1 i 2 (2,76 i 2,80) pot ser estadísticament atribuïble a
l'atzar.
* En les puntuacions de la propietat Correcció Gramatical : les diferències entre
mitjanes són estadísticament significatives amb un 95% de probabilitat (F Prob =
0,0234). El test de Duncan concreta que les diferències estadísticament
significatives es troben entre l'escola 1 i l'escola 3. En aquesta propietat, doncs,
es pot parlar de la superioritat estadística de la mitjana de l'escola 3 (8,63) en
relació a la mitjana de l'escola 1 (7,70), o igualment de la inferioritat de la mitjana
de l'escola 1 en relació a la de l'escola 3.
* En les puntuacions de la propietat Variació: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,000). El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticament significatives es
troben entre l'escola 1 i l'escola 2, i entre l'escola 1 i l'escola 3. Ja hem insinuat
que aquesta propietat és l'única en la qual l'escola 3 (1,65) no mostra la
puntuació mitjana més alta. En aquest cas, és l'escola 2 la que sobresurt en
superioritat (2,11). De tota manera, el que en realitat marca les diferències és la
inferioritat clara de la mitjana de l'escola 1(0,71). És lògic, doncs, que fins i tot
amb una probabilitat del 99% la mitjana de l'escola 1 es presenti estadísticament
inferior respecte de la de les altres dues escoles.
A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial, podem, des d'un punt de vista general, considerar que:
* El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3a pregunta), es mostra
estadísticament inferior en l'escola 1 en relació a l'escola 3, o el que és el mateix,
estadísticament superior en l'escola 3 respecte de l'escola 1.
8

El domini dels coneixements i habilitats relacionats amb la propietat textual
Adequació, considerada en la 3a pregunta, es mostra en l'escola 3
estadísticament superior en relació a les escoles J i 2.

* El domini dels coneixements i habilitats relacionats amb les propietats textuals
Coherència i Cohesió, considerades en la 3a pregunta, es presenta a un nivell
semblant en les tres escoles de l'estudi.
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El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escuta implicats en h
propietat textual Correcció Gramatical, considerada en la 3a pregunta, es mostra
en I 'escola 3 estadísticament superior en relació solament a I' escola 2.
El domini dels coneixements i habilitats amb la propietat textual Variació,
considerada en la 3apregunta, es mostra en l'escola 1 estadísticament inferior en
relació a les escoles 1 i 2.

Enfundó de la variable curs
Prenem ara, com a variable de referència, el curs.

Taula 72: Puntuació 3a pregunta i puntuacions específiques de les 5 propietats
textuals enfundó de h variable curs.
VALORS
WíNttMOO'
CALCULAT»
3a
Jgfiig&ü&au.
Puntuació
ADEQUACIÓ
Puntuació
COHERÈNCIA
Puntuació
COHESIÓ
Puntuació
CORRECCIÓ
GRAMATICAL
Puntuació
VARIACIÓ
Puntuació
3a PREGUNTA

%
s

N
x
S
N
x
S
N
x
S
N
x

S
N
x
S
N

«* evita
4,63
1,27
. 112,00
3,17
1,39
112,00
2,87
1,75
HgjOO
7,84
3,05
112,00

1,38

n tms

M CWit

4,72
4,98
0,96
0,91
151,00
125,00
3,47
3,6»
1,51
1,34
125,00
151,00
3,00
2,91
1,69
1,63
125,00 __J1M°_
8,37
8,38
2,67
3,14
125jOO
151,00
1,67
1,48
2,45
2,15
ÜSjOO _____jl5jjl0p_

2,03
_____U2JOp_
19,77
21,10
21,33
7,40
7,64
7,06
______U2iS00 -_™__J¿M2, __™-JlLsO£

tOtAt
(POBLACIÓ)
4,79
1,04
388,00
3,44
1,42
388,00
2,93
1,68
388^00
8,22
2,87
388jOO^

1,52
2,16
388,00
20,80
7,36
388jOO

Observant aquesta taula 72, el primer que es pot constatar són unes lleugeres
diferències entre les diferents mitjanes que hi apareixen, tant les que fan referència a
la puntuació de la 3a pregunta com a la de les 5 propietats textuals.
En la puntuació de la 3a pregunta, podem apreciar una lleugera superioritat de la
puntuació mitjana de 7è en relació a la de 6è (una mica més d'una punt per sobre),
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així com una líeugeríssima superioritat de la de 8è en relació a la 7è (0,20 punts per
sobre).
Quan hem analitzat estadísticament les diferències ente les puntuacions mitjanes de
les 4 preguntes de la Prova en funció de la variable curs (Taula l.a.), la prova de
l'anàlisi de la variança simple ens ha provat que aquestes lleugeres diferències entre
les mitjanes de la 3a pregunta no són estadísticament significatives ni amb una
probabilitat del 95% (FProb -• 0,2040). En la 3a pregunta, clones, el test de Duncan
simplement ratifica que les diferències entre les puntuacions mitjanes dels tres
cursos (6è, 7è i 8è) no són estadísticament significatives, i que poden ser
perfectament atribuïbles a l'atzar.
Si recordem, de les 4 preguntes de la Prova d'Expressió Escrita, la 3a pregunta és
l'única que no ha presentat diferències estadísticament significatives entre les
puntuacions mitjanes en funció del curs. Contràriament, en la puntuació total de la
Prova i en la de les altres 3 preguntes, s'ha posat de manifest la significació
estadística de la superioritat de la mitjana de 8è en relació a la de 6è. A més, encara
que sense significació estadística, hem osbservat també un augment progressiu en
les mitjanes a mesura que s'avança en el curs.
Aquesta 3a pregunta, doncs, encara que a mesura que es puja de curs presenta una
puntuació mitjana lleugerament superior, l'estadística confirma que les diferències
observades poden ser perfectament atribuïbles a l'atzar i, per tant, que no són
significatives.

Si analitzem els resultats de l'anàlisi de la variança simple i del test de Duncan, en
cadascuna de Its puntuacions específiques de les cinc propietats textuals enfundó
de la variable curs, constatem el següent:
• En les puntuacions de la propietat Adequació: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 95% de probabilitat (F Prob.= 0,0244) El
test de Duncan concreta que les diferències estadísticatnent significatives es
troben entre 6è i 8è, En aquest cas, a diferència del que acabem de comentar per a
la puntuació de la 3a pregunta, la superioritat de la mitjana de 8è (4,98), en
relació a la de 6è (4,63), és estadísticament significativa.
• En les puntuacions de la propietat Coherència: les diferències entre mitjanes
són_de la mateixa manera que succeeix amb la propietat anterior., estadísticament
significatives amb un 95% de probabilitat (F Prob.= 0,0464) El test de Duncan
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concreta que les diferències estadísticament significatives es troben entre 6è i 8è.
Igualment que en la propietat Adequació, doncs, en aquesta propietat
Coherència, la superioritat de la mitjana de 8è (3,60), en relació a la de 6è (3,17),
és estadísticament significativa.
• En les puntuacions de la propietat Cohesió: les diferències entre mitjanes_igual
que en la puntuació de la 3a pregunta_ no són estadísticament significatives, la
probabilitat que siguin atribuïbles a l'atzar és notablement alta (F Prob.=
0,8235). Si les observem, constatem, a simple vista, les lleugeríssimes
diferències que s'aprecien ( a 6è, la mitjana és 2,87; a 7è, 3,00; i a 8è, 2,91).
Fins i tot la puntuació mitjana de 7è, i no la de 8è, és la més alta, això sí, de
forma pràcticament insignificant.
8

En les puntuacions de la propietat Correcció Gramàtica', les diferències entre
mitjanes_jgual que en la puntuació de la 3a pregunta i de la propietat Cohesió_ no
són estadísticament significatives, la probabilitat que aquestes diferències siguin
degudes a l'atzar no és tan alta com en la propietat Cohesió, però se situa
clarament fora del marge d'error del 0,05 (F Prob.= 0,2525). Si ens fixem amb
els valors concrets d'aquestes puntuacions mitjanes, veiem clarament que la de
7è i la de 8è són pràcticament idèntiques (8,38 i 8,37). La de 6è (7,84), és
inferior a les altres dues, però sense allunyar-se'n massa.

9

En les puntuacions de la propietat Variació: les diferències_en línia amb la
puntuació de la 3a pregunta, de la propietat Cohesió i de la propietat Correcció
Gramatical_ no són estadísticament significatives. En aquest cas, la probabilitat
que aquestes diferències puguin atribuir-se a l'atzar és considerable (F Prob.=
0,5780), no tan alia com en la propietat Cohesió però sí superior a la de la
propietat Correcció Gramatical. Mirant els valors de la taula, veiem com la
puntuació mitjana més alta és la 7è curs (1,67), la segueix a menys de 0,20 punts
per sota la de 8è (1,48), i per últim trobem la de 6è, a solament 0,10 punts per
sota de la de 8è i a menys de 0,30 punts de la de 7è.
Les diferències, doncs, són perceptiblement insignificants.

De les distribucions de puntuacions analitzades (puntuació 3a pregunta i
puntuacions específiques de les 5 propietats textuals en funció del curs), solament
en dues de propietats textuals, en Adequació i en Coherència, es pot parlar de
diferències significatives en les puntacions mitjanes. Diferències significatives que
es concreten en la superioritat de 8è en relació a 6è.
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Des d'una perspectiva general, un cop feta l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi diferencial
en funció de la variable curs, podem considerar que:
• El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3a pregunta), es mostra
estadísticament semblant en els ires cursos de l'estudi (6è, 7è i 8è).
• El domini dels coneixements i habilitats relacionats amb la propietat textual
Adequació, considerada en la 3a pregunta, es mostra a 8è estadísticament
superior en relació a 6è.
• El domini dels coneixements i habilitats relacionats amb la propietat textual
Coherència, considerada en la 3a pregunta, es presenta estadísticament més alt a
8è que a 6è.
• El domini dels coneixements i halnlitaís de l'expressió escrita implicats en h
propietat textual Cohesió, considerada en la 3a pregunta, es mostra a un nivell
semblant en les tres escoles de l'estudi.
o El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en b
propietat textual Correcció Gramatical, considerada en la 3a pregunta, es presenta
a un nivell semblant en les tres escoles de l'estudi.
° El domini dels coneixements i habilitats amb la propietat textual Variació,
considerada en la 3a pregunta, es mostra a un nivell semblant en les tres escoles
de l'estudi.

Analitzades les puntuacions en funció de les variable escola i curs, introduirn la
variable curs-escola.
Enfundo de la variable curs-escola
Prenem ara, com a variable de referència, el curs-escola de 6è.
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Taula 73: Puntuació 3a pregunta i puntuacions específiques de les 5 propietats
textuals enfundó de la variable curs-escola de 6è
FUNtUAOÓ

3*
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4&C0M ^

fe

WCOtA í

6è
TQTAfc
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N
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_______n2jQ^
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2,72
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2,75
2,97
54,00
25,00
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1,30
2,38
2,06
25,00 _____™_1M°_
Ü!i22.
20,83
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7,33
6,95
7,40
25,00 —_JM°_ ___1ÍMP.

A partir de les dades que ens aporta aquesta taula 73, el primer que observem és la
inferioritat del 6è de l'escola 1_ en relació als 6ès de les escoles 2 i 3_ en les
mitjanes de la puntuació de la 3a pregunta i de 3 de les 5 propietats textuals
(Cohesió, Correcció Gramatical i Variació).
En segon lloc, veiem que, en el 6è de l'escola 3, la mitjana de la puntuació de la 3a
pregunta és lleugerament superior (20,83) a la que apareix en el 6è de l'escola 2
(19,89).
Aquesta lleugera superioritat ve determinada perquè, llevat de la puntuació mitjana
de les propietats textuals Correcció Gramatical i Variació, les puntuacions mitjanes
de les altes tres propietats (Adequació, Coherència i Cohesió) són lleugerament
superiors en el 6è de l'escola 3: la més significativa és la diferència de mitjanes en
Adequació, que es troba a 1 punt per sobre, en les altres dues es mou al voltant del
0,30 punts per sobre.
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Fixern-nos ara en el curs-escola de 7e.
Taula 74; Puntuació 3a pregunta i puntuacions específiques de les 5 propietats
textuals enfundó de la variable curs-escola de 7e
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A partir de l'observació d'aquesta taula 74, el primer que s'evidencia és la
inferioritat del 7è de l'escola 7_ en relació als 7ès de les escoles 2 i 3_ en les
mitjanes de h puntuació de la 3a pregunta i de 4 de les 5 propietats textuals
(l'excepció és la propietat Adequació). Així com també, la superioritat del 7è de
l'escola 3_ en relació als 7ès de les escoles 1 i 2_ en les mitjanes de h puntuació de
la 3a pregunta i de 4 de les 5 propietats textuals (ara l'excepció és h propietat
Variació).
Tornem, doncs, a trobar a 7è curs, encara més contundentment que en el cas de 6è
curs, la inferioritat clara de les mitjanes de les puntuacions de l'escola I.
Pel que fa a la inferioritat observada en el 7è de l'escola 1, ressaltem que, en la
puntuació de la 3a pregunta, la mitjana de l'escola 1 es troba a més de 3 punts per
sota de la mitjana de l'escola 2 i a gairebé 5 punts de la mitjana de l'escola 3.
Per a la superioritat observada en el 7è de l'escola 3, ens serveix haver constatat que
la seva mitjana en la puntuació de la 3 pregunta es troba a gairebé 5 punts per sobre
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de la mitjana del 7è de l'escola 1 i, a més, hi acompanya el fet que aquesta puntuació
de l'escola 3 es troba a prop de 2 punts per sobre de la del 7è de l'escola 2.
Prenem ara, com a variable de referència, el curs-escola de 8è.
Taula 75: Puntuació 3a pregunta i puntuacions específiques de les 5 propietats
textuals enfundó de la variable curs-escola de 8è
WWriíÀCtó
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En observar aquesta taula 75, el primer que es pot constatar és una certa inferioritat
del 8è de l'escola 2_ en relació als 8ès de les escoles 1 i 3_ en la mitjana de h
puntuació de la 3a pregunta i en 4 de les 5 propietats textuals (l'excepció és b
propietat Variació),
En segon lloc, com en els altres dos cursos-escola (el de 6è i el de 7è), es manté h
superioritat de la puntuació mitjana de ¡a 3a pregunta obtinguda per l'escola 3. De
totes maneres, en relació al 8è de l'escola 2, aquesta superioritat és molt lleugera
(encara no 1 punt de diferència). En les puntuacions específiques de les propietats
textuals, el 8è de l'escola 3, solament es mostra lleugerament superior en la mitjana
de la Correcció Gramatical.
I, en tercer lloc, volem fer notar que, en aquest curs-escola de 8è, l'escola 1 no es
distingeix, com ho ha fet en els altres cursos-escola, per mostrar les puntuacions
mitjanes més baixes. Ben al contrari, els valors més alts en la mitjana de la
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puntuació de la 3a pregunta i en les mitjanes de 3 de les 5 propietats textuals
(Adequació, Coherència i Cohesió), s'observen en el 8è de l'escola 1.
Anem ara a comprovar, per mitjà de l'anàlisi de variança simple, si aquestes
diferències observades, entre les mitjanes de la puntuació de la 3a pregunta237 dels
6ès, 7ès i 8ès de les tres escoles, són o no són estadísticament significatives.
Observem la taula 76.
Taula 76: Anàlisi de la variança simple. Puntuació 3a pregunta de la Prova
Expressió Escrita enfundo de la variable curs-escola238
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Ens fixem en el valor de la darrera columna (F Prob.), que, tal com hem comentat,
ens indica la probabilitat que les diferències entre les mitjanes siguin atribuïbles a
l'atzar. En aquest cas, la probabilitat és inferior al marge d'error del 0,05_ igual que
en el cas de la variable escola actuant per separat_.
Per tant, es pot afirmar, amb una probabilitat del 95%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació de la 3a pregunta de la Prova en funció de h
variable curs-escola, són estadísticament significatives, i que no poden ser degudes
a l'atzar.
Apliquem, ara el Test de Duncan, i el resultat que obtenim prova que les diferències
estadísticament significatives es troben:
* entre el 6è de l'escola 1 i el 7è i el 8è de l'escola 3 i,
• entre el 7è de l'escola 1 i el 7è i el 8è de l'escola 3.

237

En la variable curs-escola, no presentem el resultat del Test de Duncan aplicat en cadascuna de
les 5 propietats, seguint la mateixa línia que hem emprat en l'anàlisi del primer grup de taules.
238
Hem de tenir en compte que, en l'obtenció d'aquest llistat de sortida de l'anàlisi de variança
simple, la variable curs-escola crea 9 grups diferents en la població: 6è escola 1, 6è escola 2, 6è
escola 3, 7è escola 1, 7è escola 2, 7è escola 3, 8è escola 1, 8è escola 2 i 8è escola 3. Així podem
entendre els valors que apareixen en la casella dels graus de llibertat.
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Per tant, el que ens confirma el Test de Duncan és que, estadísticament, les
diferències significatives entre les mitjanes de la puntuació de la 3a pregunta de h
Prova d'Expressió Escrita, pel que f a a la variable escola, vénen determinades
bàsicament per h inferioritat clam de les puntuacions mitjanes del 6è i del 7è de
l'escola 1.
El Test de Duncan indica tainbé que:
9

entre els tres cursos-escola de 6è no es pot parlar de diferències estadísticament
significatives,

• que, entre el 6è i el 7è de l'escola 1 tampoc podem considerar que les diferències
entre mitjanes siguin estadísticament significatives,
• que, entre els tres cursos-escola de 7è (el de l'escola 1, el de l'escola 2 i el de
l'escola 3), solament es pot parlar de diferències estadísticament significatives
entre h mitjana de la 3a pregunta del 7è de l'escola l_claranwnt inferior J la del
7è de l'escola 3,
0

que, entre els tres cursos-escola de 8è (el de l'escola 1, el de l'escola 2 i el de
l'escola 3) tampoc podem considerar que les diferències observades entre
mitjanes siguin estadísticament significatives, i finalment

• que, les mitjanes de la 3apregunta del 6è de l'escola 1 i del 7è de l'escola 1 són
estadísticament inferiors en relació al 7è i el 8è de l'escola 3.
Quan hem analitzat, per mitjà de l'anàlisi de la variança simple, la puntuació total de
la Prova en funció de la variable curs-escola (taula l.a.), hem constatat gairebé el
mateix que el que acabem d'exposar per a la 3a pregunta. Hem de destacar, però,
una diferència important: en la puntuació total les mitjanes del 6è i 7è de l'escolà 1
són estadísticament significatives en relació a qualsevol de les mitjanes de h
puntuació total del cursos-escola de 8è (el de l'escola 1, el de l'escola 2 i el de
l'escola 3). En la 3apregunta, solament ho són en relació amb el 8è de l'escola 3. Si
recordem, en la puntuació total de la Prova, les diferències de mitjanes entre 6è i 8è
són estadísticament significatives i, en canvi, en la 3a pregunta, la variable curs no
origina diferències de mitjanes significatives des del punt de vista estadístic.

Des d'una perspectiva general, d'acord amb les dades proporcionades per l'anàlisi
descriptiva i l'anàlisi diferencial, podem considerar que:
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El domini dels coneixements i fmbUitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historíela (3a pregunta), es mostra
estadísticament inferior en el 6è d'escola 1, en relació al 7è i el 8è de l'escola 3, així
com estadísticament inferior en el 7è de l'escola 1, en relació al 7è i al 8 de l'escola
3.
En primer lloc, doncs, comprovem que la ittferíoritat que, tal com hem provat en
l'anàlisi en funció de la variable escola, presenten els nois i noies de l'escola 1 en
relació als de les escoles 2 i 3, pel que fa als coneixements i habilitats de l'expressió
escrita implicats en l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3a pregunta),
venen essencialment causades per la inferioritat dels cursos de 6è i de 7è d'aquesta
escola 1 i no, en canvi pel curs de 8è.
I, en segon lloc, queda corroborat que, en funció de la variabk curs, no es pot
parlar de diferències significatives entre les mitjanes de la 3a pregunta de 6è, 7è i 8è.
Per mitjà de l'anàlisi de la puntuació de la 3a pregunta en funció de la variable cursescola, únicament podem introduir-hi un matís més específic: les diferències entre
les mitjanes del 6è i del 7è de l'escola 1 respecte a les del 7è i el 8è de l'escola 3, sí
són estadísticament significatives.

Puntuació cle_la 3a pregunta i puntuacions especifiques

de les cinc ropietats

Enfundó de la variabk curs
Ens remetem a les consideracions que acabem d'exposar en l'anàlisi de la taula de
resultats anterior (Taula 2, a.), en concret quan hem pres com a variable de
referència, el curs.
Enfundó de la variable sexe
Iniciem, ara, l'anàlisi descriptiva de les dades aparegudes en la taula de resultats
2.b., centrant-nos en la variable sexe.
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Seleccionem les dades més significatives de les diverses distribucions obtingudes a
partir de la variable sexe i les exposem en la taula. Fixem-nos-hi.
Taula 77: Puntuació de la 3a pregunta i de les puntuacions específiques de les 5
propietats textuals enfundó de la variable sexe
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En observar aquesta taula 77, el primer que es pot constatar és el que ja tantes
vegades hem repetit en les diverses distribucions de freqüències analitzades en
funció del sexe (apartat 4.2.3.) i també en l'anàlisi del primer grup de taules de
resultats (4.4): h superioritat de les noies_en relació als noisjen les mitjanes de les
puntuacions de la 3a pregunta, així com en les mijanes de les 5 propietats textuals.
En la propietat Adequació, la mitjana de les noies es troba_en relació a la dels nois_a
0,60 punts per sobre; en la propietat Coherència, a 0,49 punts per sobre; en la
propietat Cohesió també a 0,49 punts per sobre; en la propietat Correcció
Gramatical, a 0,86 punts per sobre; en la propietat Variació, a 0,57 punts per sobre
i, en conseqüència, a més de 3 punts per sobre en la puntuació de la 3a pregunta.
En analitzar estadísticament les diferències entre les puntuacions mitjanes de les 4
preguntes de la Prova en funció de la variable sexe (Taula l.b.), la prova t per a
grups independents ens ha confirmat que, en les puntuacions de la 3a pregunta, les
diferències entre mitjanes són estadísticament significatives amb un 99% de
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probabilitat (F Prob = 0,000). Aquesta prova t ha marcat, doncs, que la puntuació
mitjana de les noies és estadísticament superior a la dels nois en la 3a pregunta,
Si analitzem els resultats de la prova t-test, en cadascuna de les puntuacions
específiques de les 5 propietats textuals enfundó de la variable sexe, constatem el
següent:
9

En les puntuacions de la propietat Adequació: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob.= 0,000). La
prova /, confirma, doncs, la superioritat estadística de la mitjana de les noies
(5,08)_ en relació a la dels nois (4,48)_ en la propietat textual Adequació.

8

En les puntuacions de la propietat Coherència: les diferències entre mitjanes
són_de la mateixa manera que succeeix amb la propietat anterior_ estadísticament
significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob.= 0,001). La prova / marca
novament la superioritat estadística de la nútjana de les noies (3,67)_ en relació a
la dels nois (3,18)_ en la propietat textual Coherència.
/

• En les puntuacions de la propietat Cohesió: les diferències entre mitjanes sónjal
i com ocorre en les dues propietats anteriors_estadísíicament significatives amb
un 99% de probabilitat (F Prob.= 0,000). La prova í ratifica altra vegada h
superioritat estadística de la mitjana de les noies (3,Ó6)_ en relació a la dels nois
(2,57)_ en la propietat textual Cohesió.
9

En les puntuacions de la propietat Correcció Gramatical: les diferències entre
mitjanes són_jgual com acabem de veure en les tres propietats
anteriors_estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob.=
0,003). La prova t confirma la superioritat estadística de la mitjana de les noies
(8,63)_ en relació a la dels nois (7,77)_ en la propietat textual Correcció
Gramatical.

* En les puntuacions de la propietat Variació: les diferències entre mitjanes són_de
la mateixa manera que hem comprovat en les quatre propietats ja comentades^
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob.= 0,009). La
prova t marca novament la superioritat estadística de la mitjana de les noies
(l,79)_en relació a la dels nois (l,22)_en la propietat textual Variació.
De les distribucions de puntuacions analitzades (puntuació 3a pregunta i
puntuacions específiques de les 5 propietats textuals en funció del sexe), en totes les
cinc propietats textuals, es pot parlar de diferències significatives en les puntacions
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mitjanes. Diferències significatives que es concreten en la superioritat de les noies
en relació als nois.
A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial, podem considerar, des d'un punt de vista general, que:
9

El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3a pregunta), es mostra
estadísticcanent superior en les noies que en els nois,

9

El domini dels coneixements i habilitats relacionats amb la propietat textual
Adequació, considerada en la 3a pregunta, es mostra estadísticament superior en
les noies en relació ah nois.

9

El domini dels coneixements i habilitats relacionats amb la propietat textual
Coherència, considerada en la 3a pregunta, es presenta estadísticament més alt en
les noies que en els nois,

• El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en h
propietat textual Cohesió, considerada en la 3a pregunta, es mostra
estadísticament superior en els noies en relació als nois.
9

El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en h
propietat textual Correcció Gramatical, considerada en h 3a pregunta, és en les
noies estadísticament superior als nois

* El domini dels coneixements i habilitats amb la propietat textual Variació,
considerada en la 3a pregunta, és en les noies estadísticament superior als nois.
Quan, en la taula l.b., hem analitzat la puntuació total i també en les puntuacions
parcials de les 4 preguntes de la Prova d'Expressió Escrita en funció de la variable
sexe, ja hem constatat amb rotunditat que les puntuacions mitjanes obtingudes per
les noies són estadísticament superiors a les obtingudes pels nois. Ara, simplement
hi afegim que, també en les puntuacions específiques de les propietats textuals
considerades en la 3a pregunta, les noies es distancien dels nois en presentar unes
puntuacions mitjanes estadísticament superiors.

Un cop feta l'anàlisi de les puntuacions en funció de les variable curs i sexe, la
completemjal i com ho hem fet en la taula l.b._amb la variable sexe-curs.
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Enfundó de h variable sexe-curs
Prenem ara, com a variable de referència, el sexe-curs de 6è
Taula 78: Puntuado de la 3a pregunta i de les puntuacions especifiques de les 5
propietats textuals enfundó de ki variable sexe-curs de 6e
WNTÜACIÓ

3*

JSIfiMffia-.
Puntuació
_AMQUAOÓ_
Puntuació
JCJ3«ERJ^£JA_
Puntuació
COHESIÓ
Puntuació
CORRECCIÓ
GRAMATICAL
Puntuació
VARIACIÓ
Puntuació
3a PREGUNTA

VAL0»$
CAtOUtATS

x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

6è

w mt$

NQffiS

4,95
4,26
1,06
1,40
______6jA00_ _______51J0£
3,33
3,00
1,37
1,40

«è
TOTAL
4,63
1,27

_-____JLL2¿PJl
3,17
1,39

_____JLL22, ____1L22. ___,____UM2,
3,08
1,68
61jOO
8,16
2,88
61,00
_____^
2,11

üiPJL
21,03
7,40
61,00

2,61
1,82
51,00
7,49
3,23

2,87
1,75
112,00
7,84
3,05
5
LS£ ____ÜM2.
1,38
1,90
2,03
112,00
_JM°19,77
18,26
7,88
7,40

l'To"?

51,00

_____Ulí22.

Si mirem la taula, fàcilment podem percebre la superioritat de les noies de 6è _ en
relació als nois de 6è_ en les mitjanes de les puntuacions de la 3a pregunta i en les
puntuacions específiques de les 5 propietats textuals.
En la propietat Adequació, la mitjana de les noies es troba_en relació a la dels nois__a
0,69 punts per sobre; en la propietat Coherència, a 0,31 punts per sobre; en la
propietat Cohesió a 0,47 punts per sobre; en la propietat Correcció Gramatical, a
0,71 punts
OJ1
PUI .. per
, . sobre;
.
, en
. la propietat Variació a 0,60 punts per sobre i, en
•™*- ~-~
conseqüència, a més de 2 punts
per sobre en la puntuació de la 3a pregunta.
Fixem-nos ara en el sexe-curs de 7è.
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Taula 79: Puntuació de la 3a pregunta i de les puntuacions específiques de les 5
propietats textuals enfundó de la variable sexe-curs de 7è
WNfÜACM)

3*
JffilüMM^
Puntuació
_ADEQUAgÓ_
Puntuació
COHERÈNCIA
Puntuació
COHESIÓ
Puntuació
CORRECCIÓ
GRAMATICAL
Puntuació
VARIACIÓ
Puntuació
3a PREGUNTA

VALONS
CAMflJtAtS

x
S
N
s
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

n NQWS

7é N01S

7*

TOTAt

4,37
4,72
5,03
1,07
0,96
0,72
_____JL25jOO_
66,00
59,00
3,14
3,47
3,77
1,40
1,58
1,51
™-~_^JÍM9L -^^^JJLSfi. »«-»—J2M2,
2,71
3,26
3,00
1,69
1,53
1,81
125,00
66,00
59,00
8,80
7,88
8,37
2,86
2,94
3,14
66,00
59,00
125,00
1,24
1,67
2,06
2,50
1,99
2,45
125,00
66^00 _______59JOiO
19,17
21,10
22,83
7,64
7,70
7,22
6
^__125_
_
_
_
_
_
5
9
j
O
O
S 02
___~™™_ JL££L

També de fornia ràpida, tornem a constatarjgual que hem fet en analitzar la variable
sexe i la variable sexe-curs de 6è_ la superioritat de les noies de 7è _ en relació a¿$
nois de 7è_ en les mitjanes de les puntuacions de la 3a pregunta i en les puntuacions
especifiques de les 5 propietats textuals.
En la propietat Adequació, la mitjana de les noies es troba_en relació a la dels nois_a
0,66 punts per sobre; en la propietat Coherència, a 0,63 punts per sobre; en la
propietat Cohesió, a 0,55 punts per sobre; en la propietat Correcció Gramatical, a
0,92 punts per sobre; en la propietat Variació, a 0,82 punts per sobre i, en
conseqüència, a més de 4 punts per sobre en la puntuació de la 3a pregunta.
La superioritat en les puntuacions mitjanes de les noies en la variable sexe-curs de
7è, és_respecte la variable sexe-curs de 6è_ lleugerament més alta en 4 de les 5
propietats textuals (l'excepció és la propietat Adequació) i, en conseqüència, també
més alta en la puntuació de la 3a pregunta (més de 4 punts per damunt al sexe-curs
de 7è i ,en canvi, més de 2 punts en el sexe-curs de 6è).
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Prenem ara, com a variable de referència, el sexe-curs de 8è.
Taula 80: Puntuació de la 3a pregunta i de les puntuacions específiques de les 5
propietats textuals enfundó de h variable sexe-curs de 8e
FÜTOWCIÒ

mots

9è mm

i* mts

aè
TOTAL

3a

CALCULATS

Puntuació
_ADEj2yjKCJÓ_

x
S
N

JTSjOO

x
S

3,88
1,30

' 3,32
1,32

3,60
1,34

x

3,40
1,47
75,00

2,43
1,64
76,00
7,91
2,76
76,00
1,30
2,21

2,91
1,63
151,00
8,38
2,67

Puntuació
COHERÈNCIA

Puntuació
COHESIÓ
Puntuació
CORRECCIÓ
GRAMATICAL

Puntuació
VARIACIÓ
Puntuació
3a PREGUNTA

S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

4,71
0,86

5,23
0,88

76jOQ L_____i51íPJL

8,85
2,51
___75iOO_

1,67
2,10

_______7óT

4,98
0,91

TsCóT

6,48
75,00

7,25
76,00

______J!LPJL
1,48
2,15
21,33
7,06
151^00

Amb la mateixa facilitat que ho hem fet en analitzar la variable sexe i la variable

sexe-curs de 6è i de 7è, reiterem en la variable sexe-curs de 8è, la superioritat de les
noies de 8è _ en relació als nois de &L en les mitjanes de les puntuacions delaSa
pregunta i en les puntuacions específiques de les 5 propietats textuals.
En la propietat Adequació, la miljana de les noies es troba_en relació a la dels nois_a
0,52 punts per sobre; en la propietat Coherència, a 0,56 punts per sobre; en la
propietat Cohesió, a 0,93 punts per sobre; en la propietat Correcció Gramatical, a
0,94 punts per sobre; en la propietat Variació, a 0,37 punts per sobre i, en
conseqüència, a més de 3 punts per sobre en la puntuació de la 3a pregunta.
La superioritat en les puntuacions mitjanes de les noies, en la variable sexe-curs de
8è_respecte la variable sexe-curs de 6è i de 7è_ és:
8

en la propietat Adequació, lleugerament més baixa,

• en la propietat Coherència, lleugerament més baixa respecte a 7è i moderadament
més alta respecte a 6è,
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• en la propietat Cohesió, moderadament més alta,
• en la propietat Correcció Gramatical, pràcticament igual que a 7è i lleugerament
més alta que a 6è,
• i, en la propietat Variació, moderadament més baixa.
En conjunt, pel que fa la puntuació de la 3a pregunta, la superioritat de la mitjana de
les noies de 8è (3 punts per sobre de la dels nois) se situa en un punt intermig entre
la de les les noies de 6è (2 punts per damunt dels nois) i les noies de 7è (4 punts per
damunt dels nois).
Anem ara a comprovar, per mi^jà de la prova t, si aquestes diferències observades
entre les mitjanes de la puntuació de la 3a pregunta239 de les noies i els nois de 6è,
de les noies i els nois de 7è, i de les noies i els nois de 8è, són o no són
estadísticament significatives.
Taula 81: Prova t. Puntuació de la 3a pregunta de la Prova Expressió Escrita en
fitnció de la variable sexe-curs de 6è

$K3W**m»
<»è

NOMBRE D»

MÏTJANA

YAM)lt. t

CàSOS
<N* 111)

NOIA

61

21,03

NOI

51

18,25

2,01

GEAV$ m
m«w
110

F

mo»
0,047

Taula 82 : Prova t. Puntuació de la 3a pregunta de la Prova Expressió Escrita en
funció de la variable sexe-curs de 7è

mx&ww»
n

MITJANA
ffOMPRK
m
CMOS
ÇNfï» «§)

VAL0I* t

a*Aw m

LtlRSRtAt

NOIA

66

22,83

NOI

59

19,17

239

2,74

123

. í? •
ï»0»
0,007

En aquesta variable sexe-curs_Jgual que en el cas de variable curs-escola_, no presentem el
resultat de h prova t-test aplicada en cadascuna de les 5 propietats textuals. La raó que ho justifica
és la mateixa.
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Taula 83: Prova t. Puntuació de la 3a pregunta de la Prova Expressió Escrita en
funció de la variable sexe-curs de 8è
$B»CV»$
8è

"mmmm

MfJTJAtfA

VAt0& t

CASOS

OÍAOS m
LLÏBEKTAT

F
PROB

_J&~MÍL_
NOIA

75

23,01

NOI

76

19,66

3,00

149

0,003

Ens fixem, en cadascuna de les tres taules presentades, en el valor de la darrera
columna (F Prob.), que, tal com hem comentat, ens indica la probabilitat que les
diferències entre les mitjanes siguin atribuïbles a l'atzar. En la variable sexe-curs de
6è, la probabilitat és inferior al marge d'error del 0,05 (F Prob. = 0,047) i en les
variable sexe-curs de 7è i de 8è, inferior al 0,01 (F Prob. = 0,007 i F Prob. =
0,003). En el cas de la variable sexe, actuant per separat, la probabilitat és també
inferior al marge d'error del 0,01, Í en el cas de la variable curs, les diferències entre
mitjanes no són estadísticament significatives.

Per tant, espot afirmar, amb una probabilitat del 95%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació de la 3a pregunta de la Prova enfundó de h
variable sexe-curs de 6è, són estadísticament significatives, i que no poden ser
degudes a l'atzar. I que, amb una probabilitat del 99%, són significatives les
diferències entre les mitjanes de la puntuació de la 3a pregunta en les variables sexecurs de 7è i de 8è. És a dir, que tant a 6è, com a 7è i a 8è, la mitjana de la puntuació
total de la Prova és, en les noies, estadísticament superior a la dels nois, essent-ho a
7è i a 8è amb una probabilitat encara més alta.
En la variable sexe, aplicada per separat, ja hem comprovat la superioritat estadística
de les noies en les mitjanes de la 3a pregunta i en les de les cinc propietats textuals.
Ara hi afegim que, tant si tenim en compte el curs de 6è, el de 7è, com el de 8è,
l'estadística torna a ratificar la superioritat de les noies__respecte els nois_ en la
mitjana de la puntuació de la 3a pregunta de la Prova
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de les cinc roietats
Variables implicades: curs, llengwjàntíliar i llengua familiar -curs
Taula de resultats de referència^ Zc^dej'Annex 12
Enfundó de la variable curs
Ens remetem a les consideracions que hem exposat en l'anàlisi de la primera taula de
resultats analitzada (Taula 2.a.), en concret quan hem pres com a variable de
referència, el curs.

En funció de la variable llengua familiar
Comencem, ara, l'anàlisi descriptiva dels resultats apareguts en la taula de resultats
2.c., seleccionant-hi la variable llengua familiar.
Elegim les dades més significatives de les diverses distribucions obtingudes a partir
de la variable llengua familiar i les presentem en la taula 84.
Veiem-la.
Taula 84: Puntuació de la 3a pregunta i de les puntuacions específiques de les 5
propietats textuals enfundó de la variable llengua familiar

VALOitò

PtTNTOACíO
3»
ÇALÇOl/ATS
^SSMMÍ^
Puntuació
ADEQUACIÓ

s
S
N
K

Puntuació
COHERÈNCIA
Puntuació
COHESIÓ
Puntuació
CORRECCIÓ
GRAMATICAL
Puntuació
VARIACIÓ
Puntuació
3a PREGUNTA

S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N
x
S
N

ngmvA

ÇATAIAWA
4,94
0,92
273,00
3,60
1,34
273,00
3,10
1,69
273,00
8,63
2,68
273,00
1,80
2,28
273,00
21,95
7,03
________273iOO
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tàfimVA
ÇASTÈLtAMA
4,44
1,22
115,00
3,04
1,52
115,00
2,52
1,58
115,00
7,24
3,08
115,00
0,85
1,69
115,00
18,09
7,43

,______n5j,o2

ttWAt
(POBLACIÓ
4,79
1,04
388,00
3,44
1,42
388;00
2,93
1,68
_______388jOO_

8,22
2,87
388,00

1,52
2,16
388,00
20,80
7,36
______388,0p_

A partir de l'observació d'aquesta taula, el primer que es pot percebre és una clam
superioritat dels nois i noies amb llengua familiar catalana_ en relació als nois i
noies amb llengua familiar castellana _en les mitjanes de les puntuacions de la 3a
pregunta i de les 5 propietats textuals. Fet que està en absoluta consonància amb el
queja tantes vegades hem repetit i repetit.
En la propietat Adequació, la mitjana dels nois i noies amb llengua familiar catalana
es íroba_en relació als nois i noies amb llengua familiar castellana_a 0,50 punts per
sobre; en la propietat Coherència, a 0,56 punts per sobre; en la propietat Cohesió, a
0,58 punts per sobre; en la propietat Correcció Gramatical, a 1,39 punts per sobre;
en la propietat Variació a 0,90 punts per sobre i, en conseqüència, a gairebé 4 punts
per sobre en la puntuació de la 3a pregunta.
Criden, doncs, especialment l'atenció, pel seu elevat valor, les diferències entre
mitjanes que es donen en la propietat Correcció Gramatical i també en la propietat
Variació.
Ara, per comprovar si aquestes diferències observades entre les mitjanes de les
puntuacions de les noies i els nois amb llengua familiar catalana i les dels nois i
noies amb llengua familiar castellana, són o no són estadísticament significatives, és
adequatjgual que en la variable sexe_ utilitzar la prova t per a grups independents.
Observem la taula 85.
Taula 85: Prova t. Puntuació de la 3a pregunta de la Prova Expressió Escrita en
funció de la variable llengua familiar

LjuBwotA
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NOMftftB D»
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_Jl£aítL-_

MITIANA
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273

21,95
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386

F.
PH00

0,000

Prenem el valor de la dan'era columna (F Prob.), ja que és aquest el valor que
informa de la probabilitat que les diferències entre les mijanes sigui atribuïble a
l'atzar. En aquest cas, aquesta probabilitat és inferior al marge d'error del 0,01.
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Per tant, es pot afirmar, amb una probabilitat del 99%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació de la 3a pregunta de la Prova enfundo de h
variable llengua familiar, són estadísticament significatives, i que no poden ser
degudes a l'atzar.

Si analitzem els resultats de la prova t, en cadascuna de les puntuacions
específiques de les propietats textuals de la 3a pregunta en funció de la variable
llengua familiar, constatem el següent:
• En la propietat Adequació: les diferències entre mitjanes són estadísticament
significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob.= 0,000). La prova t, doncs,
confirma la superioritat estadística de la puntuació mitjana dels nois i les noies
amb llenguafamiliar catalana en la propietat Adequació.
9

En h propietat Coherència: les diferències entre mitjanes són estadísticament
significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,000). La prova í, doncs,
ratifica altra vegada la superioritat estadística de la puntuació mitjana dels nois i
les noies amb llenguafamiliar catalana en lapropietat Coherència,

• En la propietat Cohesió: les diferències entre mitjanes són estadísticament
significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,002). La prova t, marca,
novament, que la puntuació mitjana dels nois i les noies amb llengua familiar
catalana és estadísticament superior en lapropietat Cohesió.
* En la propietat Correcció Granmtical: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob = 0,000). La
prova í, doncs, prova també, per a la propietat Correcció Gramatical, la
superioritat estadística de la puntuació mitjana dels nois i les noies amb llengua
familiar catalana,
* En h propietat Variació: les diferències entre mitjanes són estadísticament
significatives amb un 99% de probabilitat (F Prob.- 0,000). La prova t
confirma, altra vegada, la superioritat estadística de la puntuació mitjana dels nois
i les noies amb llenguafamiliar catalana en lapropietat Variació.
Com en el cas de la variable llengua familiar i la puntuació total i les puntuacions
parcials de les 4 preguntes de la Prova, en relació amb la 3a pregunta i les seves 5
propietats textuals, també els valors de les probabilitats, que ens mostra la prova t
per a la diferència de mitjanes, se situen tots ells en el 0,000. La força, doncs, amb
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què es pot parlar de diferències entre mitjanes és molt alta, ja que la probabilitat que
aquestes diferències siguin atribuïbles a l'atzar és pràcticament inexistent.
A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial,podem considerar, des d'una perspectiva general, que:
» El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3a pregunta), es mostra
estadísticament superior en els nois i les noies amb llengua familiar catalana en
relació als que tenen com a llengua familiar la castellana,
• El domini dels coneixements i habilitats relacionáis amb la propietat textual
Adequació, considerada en la Sapregimta, es mostra estadísticament superior en
els nois i les noies amb llengua familiar catalana en relació als que tenen coma
llengua familiar la castellana.
• El domini dels coneixements i habilitats relacionats amb la propietat textual
Coherència, considerada en la 3apregunta, es presenta estadísticament més alt en
els nois i les noies de llengua familiar catalana que en els nois amb llengua
familiar castellana,
• El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en b
propietat textual Cohesió, considerada en la 3a pregunta, es mostra
estadísticatnent superior en els nois i les noies amb llengua familiar catalana en
relació als que tenen com a llengua familiar la castellana,
• El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en la
propietat textual Correcció Gramatical, considerada en la 3a pregunta, és en els
nois i noies amb llengua familiar catalana estadísticatnent superior als que tenen
com a llengua familiar la castellana,
• El domini dels coneixements i habilitats amb la propietat textual Variació,
considerada en la 3apregunta, és en els nois i noies amb llengua familiar catalana
estadísticament superior als que tenen com a llengua familiar la castellana.

Ja quan hem presentat i analitzat les diverses distribucions de freqüències en funció
de la variable llengua familiar (apartat 4.2.3.) i també quan hem analitzat la taula
I.e., hem observat i comentat ben clarament com en la puntuació total i en les
puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova d'Expressió Escrita, les
puntuacions mitjanes obtingudes pels nois i les noies amb llengua familiar catalana
són superiors a les obtingudes pels nois i les noies amb llengua familiar castellana.
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Ara, per mitjà del càlcul de les puntuacions mitjanes i de l'aplicació de la provaí, en
les propietats textuals de la 3a pregunta, ampliem el camp d'aquesta constatació a un
nivell, encara més específic, és a dir a les propietats textuals considerades en la 3a
pregunta.

Un cop feta l'anàlisi de les puntuacions en funció de les variable curs i llengua
familiar, volem afegir-hi l'anàlisi de la variable llengua familiar-curs.

Enfundó de la variable llengua familiar-curs
Centrem-nos primer en la variable llengua familiar-curs de 6è
Taula 86: Puntuació de la 3a pregunta i de les puntuacions específiques de les 5
propietats textuals enfundo de la variable llengua familiar-curs 6è
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En observar aquesta taula 86, el primer que es pot constatar és la superioritat dels
nois i les noies de 6è amb llengua familiar catalana^ en relació als nois i les noies
amb llengua familiar castellana^ en les mitjanes de les puntuacions de la 3a pregunta
i de les 5 propietats textuals.
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En la propietat Adequació, la mitjana dels nois i noies amb llengua familiar catalana
de 6è es íroba_en relació ala nois i noies amb llengua familiar castellana de 6è_a
O 50 punts per sobre; en la propietat Coherencia, a 0,67 punts per sobre; en la
propietat Cohesió, a 0,82 punts per sobre; en h propietat Correcció Gramatical, a
1,22 punts per sobre; en la propietat Variació a 1,06 punts per sobre i, en
conseqüència, a més de 4 punts per sobre en la puntuació de la 3a pregunta.
De forma semblant al que hem comentat en la variable llengua familiar, criden
especialment l'atenció, pel seu elevat valor, les diferències entre mitjanes que es
donen en la propietat Correcció Gramatical (1,22) i també en la propietat Variació
(1,06).
Fixem-nos ara en la llengua familiar -curs de 7è.
Taula 87: Puntuació de la 3a pregunta i de les puntuacions específiques de les 5
propietats textuals enfundó de fa variable llenguafamiliar-curs 7è
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A simple vista, tomem a constatarjgual que hem fet en analitzar la variable llengua
familiar i la variable llengua familiar-curs de 6è_ la superioritat de la distribució de ¡a
llengua familiar catalana de 7è_ en relació a la de la llengua familiar castellana de
7è__en les milanès de les puntuacions de fa 3a pregunta i de les 5 propietats textuals.
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En la propietat Adequació, la mitjana dels nois i noies amb llengua familiar catalana
de 7è es troba_en relació ala nois i noies amb llengua familiar castellana de 7è_a
0,41 punts per sobre; en la propietat Coherència, a 0,42 punts per sobre; en la
propietat Cohesió, a 0,21 punts per sobre; en la propietat Correcció Gramatical, a
1,16 punts per sobre; en la propietat Variació a 0,83 punts per sobre i, en
conseqüència, a gairebé 3 punts per sobre en la puntuació de la 3a pregunta.
Igual com ho hem expressat en la variable llengua familiar i en la variable llengua
familiar-curs de 6è, la propietat Correcció Gramatical i la propietat Variació
presenten també__en la variable llengua familiar-curs de 7è_ unes diferències
notablement més elevades que les altres tres propietats (1,16 i 0,83 respectivament).
La superioritat en les puntuacions mitjanes dels nois i noies amb llengua familiar
catalana en la variable llengua familiar-curs de 7è, ésjrespecte la variable llengua
familiar-curs de 6è_ lleugerament més baixa en 4 de les 5 propietats textuals
(l'excepció és la propietat Cohesió) i, en conseqüència, també més baixa en la
puntuació de la 3a pregunta (més de 4 punts per damunt a la llengua familiar-curs de
6è i a encara no 3 punts en el llengua familiar-curs de 7è).

Prenem ara, com a variable de referència, la llengua familiar-curs de 8è.
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Taula 88: Puntuació de h 3a pregunta i de les puntuacions específiques de les 5
propietats textuals enfundó de h variable llengua familiar-curs 8è
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Amb la mateixa rapidesa que ho hem fet en analitzar la variable sexe i la variable
llengua familiar-curs de 6è i de 7è, reiterem per a la llengua familiar-curs de 8è, la
superioritat de la distribució de la llenguafamiliar catalana de Sèjen relació a la de h
llengua familiar castellana de 8è ^en les mitjanes de les puntuacions de la 3a
pregunta i de les 5 propietats textuals.
En la propietat Adequació, la mitjana dels nois i noies amb llengua familiar catalana
de 7è es troba_en relació a la dels nois i noies amb llengua familiar castellana de
7è__a 0,56 punts per sobre; en la propietat Coherència, a 0,62 punts per sobre; en la
propietat Cohesió, a 0,75 punts per sobre; en la propietat Correcció Gramatical, a
1,76 punts per sobre; en la propietat Variació a 1,00 punts per sobre i, en
conseqüència, a gairebé 5 punts per sobre en la puntuació de la 3a pregunta.
En la variable llengua familiar-curs de 8è, la superioritat en les puntuacions mitjanes
dels nois i noies amb llengua familiar catalana es presenta amb una orientació molt
semblant a la variable llengua familiar-curs de 6è. Per tant, lleugerament superior a
la superioritat observada en la variable llengua familiar-curs de 7è.
Si en la llengua familiar-curs de 6è i de 7è, hem fet esment de les particularment
significatives diferències en les propietats Correcció Gramatical i Variació, en les
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distribucions de la variable llengua familiar-curs de 8è aquest fet es manté, alhora
que s'incrementa encara més la diferència entre les puntuacions mitjanes d'un i altre
grup (llengua familiar catalana i llengua familiar castellana) en la propietat Correcció
Gramatical (1,76).
Anem ara a comprovar, per mitjà de h prova t, si aquestes diferències observades
entre les mitjanes de la puntuació de la 3a pregunta de la distribució de la llengua
familiar catalana i de la distribució de la llengua familiar castellana, a 6è, a 7è í a 8è,
són o no són estadísticament significatives.
Taula 89: Prova t. Puntuació 3a pregunta de la Prova Expressió Escrita enfundó de
la variable llengua familiar-curs de 6è

tmmm Nacuma m WMNA
CASOS
(N* \m
cims
6è

VAM» t

PAMKUA1U

LLENGUA
CATALANA

80

20,96

LLENGUA
CASTELLANA

32

16,88

2,69

$»AÍ)£ m

F

LLIBERTAT.

FROB

110

0,OOS

Taula 90: Prova t. Puntuació 3a pregunta de h Prova Expressió Escrita enfundó de
la variable llenguaJwniliar-cttrs de 7è
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Taula 91: Prova t. Puntuació 3a pregunta de la Prova Expressió Escrita enjunció de
la variable llengua familiar-curs de 8è
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Si ens fixem, en cadascuna de les tres taules presentades, en el valor de la darrera
columna (F Prob), observem que a 6è (F Prob. = 0,008) i a 8è (F Prob. = 0,000),
la probabilitat és inferior al marge d'error del 0,01 i que, a 7è (í7 Prob. = 0,049), la
probabilitat és inferior,, per molt poc_al marge d'error del 0,05. Ja amb la simple
observació de la diferència de punts entre les mitjanes de la puntuació de la 3a
pregunta en les tres variables (llengua familiar-curs de 6è, curs de 7è i curs de 8è),
hem pogut constatar com a 7è aquesta diferència és menys marcada, ara ha quedat
confirmat amb el resultat de la prova t.. En el cas de la puntuació total (taula I.e.),
també hem constatat el mateix fenomen: a 7è l'amplitud numèrica de la diferència
entre les mitjanes dels nois i noies de llengua familiar catalana i els de llengua
familiar castellana és inferior que la que s'observa a 6è i a 7è.

Per tant, es pot afirmar, amb una probabilitat del 99%, que les diferències entre les
puntuacions mitjanes en la puntuació de la 3a pregunta de la Prova en funció de h
variable llengua familiar-curs de 6è i de 8è, són estadísticament significatives. En ki
variable llengua familiar-curs de 7è, les diferències són també estadísticament
significatives, però amb una probabilitat del 95 %.
Amb tot, i malgrat la diferència en el percentatge de probabilitat, podem dir que tant
a 6è, com a 7è i a 8è, la mitjana de ¡a puntuació de la 3a pregunta de la Prova és,
en h distribució de h llengua familiar catalana, estadísticament superior a la de la
distribució de la llengua familiar castellana.
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Acabem, doncs, de confirmar la contundencia amb què els nois i noies amb llengua
familiar catalana de l'estudi obtenen puntuacions mitjanes, tant en la puntuació de la
3a pregunta com en les puntuacions específiques de les 5 propietats textuals,
clarament superiors als nois i les noies amb llengua familiar castellana. I,
concretant-ho encara més: aquesta superioritat en les puntuacions de la distribució
de la llengua familiar catalana, queda estadísticament ratificada en els tres cursos de
l'estudi (a 6è, a 7è i a 8è), però la probabilitat estadística que confirma aquesta
superioritat és, a 7è, inferior (95%) que a 6è i a 8è (99%).

a^&>JIS£S^ gramatical iyariació.
Taula de resultats^dejeferencia: 2A- del ''Annexl2

En funció de la variable edat
Comencem l'anàlisi descriptiva dels resultats apareguts en la taula de resultats, en la
qual, Vedat ha estat la variable que ha descomposat en grups la població d'estudi.
Escollim les dades més significatives de les diverses distribucions obtingudes a
partir de la variable edat i les exposem en la taula 92.

En observar aquesta taula, el primer que es pot constatar és la gran distància existent
entre els nois i noies de 15 anys i la resta de nois i noies, pel que fa a les mitjanes de
la puntuació de la 3a pregunta i de les puntuacions específiques de 4 de les 5
propietats textuals (amb la puntuació Adequació la distància també hi és, però
clarament inferior).

450

faula 92: Puntuació de la 3a pregunta i de les puntuacions específiques de les 5
propietats textuals enfundó de la variable edat
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En aquest sentit, si ens fixem en els valors concrets de cadascuna de les mitjanes,
veiem que:
* en la propietat Adequació, els nois i noies de 15 anys obtenen una puntuació
mitjana que es troba, com a mínim, a 0,54 punts de la de qualsevol altra edat,
9

en la propietat Coherència, la puntuació mitjana es troba, com a mínim, també a
1,16 punts de la qualsevol alto edat,

* en la propietat Cohesió, la puntuació mitjana es troba, com a mínim, 1,01 punts
de la de qualsevol altra edat,
* en la propietat Correcció Gramatical, la puntuació mitjana es troba, com a mínim,
a 2,12 punts de la de qualsevol altra edat,
9

en la propietat Variació, la puntuació mitjana es troba, com a mínim, a 0,95 punts
de la de qualsevol altra edat,

9

i, en conseqüència, en la puntuació total, la mitjana es troba, com a mínim, a més
de apunts de la de qualsevol altra edat.

451

Aquesta mitjana de la puntuació de la 3a pregunta (14,44), situa els nois i noies
de 15 anys_en relació a la resta d'edats_a un nivell de domini francament baix de
les habilitats i coneixements relacionats amb l'elaboració d'un text narratiu. Les
puntuacions mitjanes de les altres edats (11, 12, 13 i 14 anys), oscil·len enre
20,58 i 21,49.
De totes maneres, ja en l'anàlisi de la taula l.d., hem parlat d'aquesta distribució
dels nois i noies de 15 anys, com a peculiar o atípica. Les mateixes consderacions
fetes aleshores, són perfectament extrapolables en l'anàlisi específica de la 3a
pregunta que ara estem realitzant.
En segon lloc, volem referir-nos a les distribucions de les altres 4 edats (11, 12, 13

i 14 anys).
En consonància amb el queja hem observat en la taula l.d., constatem que, en la
puntuació de la 3a pregunta, les puntuacions mitjanes de les 4 edats no segueixen un

ritme de progressiu augment a mesura que s'avança en anys.
En aquest sentit, doncs, veiem:
9

que la mitjana de la puntuació de la 3a pregunta de la distribució dels 11 anys, és
inferior a a qualsevol de les altres 3 (12, 13 i 14 anys),

• que la mitjana de la puntuació de la 3a pregunta de la distribució dels 12 anys és
superior a qualsevol de les altres 3(11, 13 i 14 anys),
* i, que la mitjana de la puntuació de la 3a pregunta de la distribució dels 13 anys
és lleugerament inferior a la dels 14 anys.
És, doncs, la puntuació mitjana de la distribució dels 12 anys la que distorsiona una
possible progressió, a mesura que els nois i noies tenen més edat, en el valor de les
mitjanes de la puntuació de la 3a pregunta.
Quan hem analitzat la puntuació total (taula l.d.) , hem vist que la puntuació mitjana
de la distribució dels 12 anys també és superior de la dels 13 anys, però, en canvi,
no ho és en relació a la dels 14 anys, tal i com acabem de verure que ocorre en la 3a
pregunta.
En aquesta 3a pregunta, el que origina que la puntuació mitjana de la dels nois i
noies de 12 anys sobresurti per damunt de les de les altres tres edats (11, 13 i 14
anys), són les puntuacions mitjanes de tres de les cinc propietats textuals.
Concretament, ens referim a Cohesió, Correcció Gramatical i Variació, en les quaís,
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Íes puntuacions mitjanes que obtenen els nois i noies de 12 anys són moderadament
superiors a les obtingudes pel nois i noies d'U, 13 i 14 anys. En les altres dues
propietats textuals (Adequació i Coherència), els nois i noies de 12 anys
curiosament obtenen la mitjana més baixa; no obstant, no creiem que aquest fet
pugui considerar-se significatiu, ja que_en aquestes dues propietats^ les diferències
entre les mitjanes de les 4 edats (11, 12, 13 i 14 anys) són realment molt petites: en
l'Adequació, la màxima diferència entre mitjanes se situa a 0,25 punts i en la
Coherència a 0,18 punts.

Anem ara a comprovar, per mitjà de l'anàlisi de variança simple, si aquestes
diferències observades entre les mitjanes de les puntuacions de les diferents edats
són o no són estadísticament significatives.
Observem la taula 93.
Taula 93: Anàlisi de la variança simple. Puntuació 3a pregunta de la Prova
Expressió Escrita enfundó de h variable edat
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Prenem el valor de la darrera columna (F Prob.), i observem que és superior al 0,05
(F Prob. = 0,0925). Això ens indica, doncs, que les diferències entre les mitjanes
de la 3a pregunta en funció de l'edat poden ser atribuïdes a l'atzar.
Així doncs, es pot afirmar que les diferències entre les puntuacions mitjanes en h
puntuació de la 3a pregunta de la Prova en funció de ¡a variable edat, no són
estadísticament significatives, i que poden ser degudes a l'atzar.
De totes maneres, malgrat que la probabilitat superi el marge d'error del 0,05,
provem d'aplicar1 el Test de Duncan perquè tenim curiositat per saber si tampoc
entre la mitjana de la 3a pregunta de la distribució dels 15 anys Í la de les altres edats
(11, 12, 13 i 14 anys) existeixen diferències estadísticament significatives. De
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moment, no hem tingut clar si el procediment One-Way podia ser aplicat ja que la
probabilitat ha estat superior a 0,05; no obstant, ho hem intentat i n'hem obtingut la
següent respota: el resultat que obtenim prova que les diferències estadísticament
significatives es troben solament entre la distribució dels 15 anys i les altres quatre
distribucions d'edats (la dels 11, 12, 13 i 14 anys).
Per tant, es confirma la significació estadística de la inferioritat de la mitjana de la
puntuació de la 3a pregunta de la distribució dels nois i noies de 15 anys en relació a
les distribucions de la resta d'edats. En canvi, la diferència entre mitjanes de la
puntuació total entre qualsevol dels altres grups d'edat (11, 12, 13 i 14 anys), no
pot considerar-se estadísticament significativa, pot perfectament ser atribuïble al
mateix atzar.
Si analitzem els resultats de l'anàlisi de la varíança simple i del test de Duncan, en
cadascuna de les puntuacions específiques de les cinc propietats de la Sapregunta en
funció de la variable edat, constatem el següent:
* En la propietat Adequació: les diferències entre mitjanes no són estadísticament
significatives, ja que la probabilitat que aquestes siguin atribuïbles a l'atzar és
superior a 0,05 (F Prob.= 0,1540). El test de Duncan no admet aplicació.
* En la propietat Coherència', succeeix exactament el mateix que en la propietat
Adequació. Les diferències entre mitjanes no són estadísticament significatives,
la probabilitat que aquestes siguin degudes a l'atzar és superior al 0,05 (F Prob =
0,0983).
El test de Duncanjal com hem vist en la 3a pregunta_ sí accepta ser aplicat, i ens
confirma la diferència estadísticament significativa entre les mitjanes de la
puntuació de la Coherència dels nois i noies de 15 anys i la resta.
* En lapropietat Cohesió: les diferències entre mitjanes tampoc són estadísticament
significatives (F Prob = 0,0935). El test de Duncan, admet ser aplicat, i concreta
que existeixen diferències estadísticament significatives entre el grup dels 15
anys i el dels 12 anys.
Queda així, confirmada estadísticament, la superioritat que hem observat en la
mitjana de la puntuació de la propietat Cohesió en els nois i noies de 12 anys,
encara que sigui solament en relació als nois i noies de 15 anys. Aquesta
superioritat també l'hem observada per a les propietats Correcció Gramatical i
Variació, però ja veurem tot seguit que: en el cas de la Variació, l'estadística no
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ho ratifica, i en el cas de la Correcció Gramatical, tampoc apareix específicament
destacada.
• En la propietat Correcció Gramatical: les diferències entre mitjanes són
estadísticament significatives amb un 95% de probabilitat (F Prob - 0,0492). El
test de Duncan, ara sí rigurosament aplicat, constata que solament pot parlar-se
de significació estadísitica en la diferència de mitjanes entre el grup dels 15 anys i
la resta dels grups d'edats (11, 12, 13, i 14 anys).
• En la propi&t&tVariació: les diferències entre mitjanes no són estadísticament
significatives (F Prob = 0,3967). La probabilitat, doncs, supera amb molt el
marge d'error del 0505. En aquest cas, és absolutament impensable l'aplicació
del test de Duncan.
A partir, doncs, de les dades proporcionades per l'anàlisi descriptiva i l'anàlisi
diferencial, podem, des d'un punt de vista general, considerar que:
* £7 domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en
l'elaboració d'un text narratiu tipus historieta (3apregunta), es mostra en els nois
i noies de 15 anys estadísticament inferior al dels nois i noies de les altres edats
de Vestudi (11, 12, 13 i 14 anys). En nivell de domini que presenten els nois i
noies de 15 anys pot considerar-se baix.
Estadísticament, entre els nois i noies d'11, 12,13 i 14 anys, no es pot parlar de
diferències significatives en el seu nivell de domini.
* En el domini dels coneixements i habilitats relacionats amb la propietat textual
Adequació, considerada en la 3a pregunta, no es pot parlar de diferències
estadístiques enfundó de l'edat.
* El domini dels coneixements i habilitats relacionats amb ¡a propietat textual
Coherència, consiikrada en la 3a pregunta, es mostra en els nois i noies de 15
anys estadísticament inferior al dels nois i noies de les altres edats de l'estudi
(11, 12, 13 i 14 anys).
• El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en b
propietat textual Cohesió, considerada en la 3a pregunta, es mostra en els nois i
noies de 15 anys estadísticament inferior als nois i noies de l'edat de 12 anys
9

El domini dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita implicats en ¡a
propietat textual Correcció Gramatical, considerada en la 3a pregunta, es presenta
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en els nois i noies de 15 anys estadísticament inferior al dels nois i noies de les
altres edats de l'estudi (11,12,13 i 14 anys).
I, en el domini dels coneixements i habilitats amb la propietat textual Variació,
considerada en ¡a 3a pregunta, no es pot parlar de diferències significatives en el
seu nivell de domini.
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5. CONCLUSIONS
L'objectiu general d'aquesta primera fase de l'estudi consisteix a conèixer el domini
general de les habilitats i coneixements de l'expressió escrita en llengua catalana,
concretament en relació al text produït (codi escrit), que presenten els nois i noies de
Cicle Superior de Girona. Els subobjectius d'aquesta primera fase concreten els
coneixements i habilitats de l'expressió escrita de les quals en volem conèixer el seu
domini, tot agrupant-les en les anomenades propietats textuals. Els instruments
emprats en l'obtenció de la informació (Prova d'Expressió Escrita i Full de
Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor), així com les dades
d'obtenció directa recollides, han protagonitzat el procés d'aproximació cap a la
consecució de l'esmentat objectiu general i, per tant, també cap als subobjectius.
A partir de
_p instrument bàsic en l'obtenció
d 'informació.,, que hem elaborat expressament per a l'estudi, les conclusions que
en podem extreure són múltiples i riques. En aquest sentit, creim convenient
delimitar dos grans grups de conclusions:
a) Les que qualifiquem de globals, que es refereixen a l'anàlisi dels resultats de la
Prova concebuda des d'una perspectiva holística, és a dir, entesa des d'una visió
de conjunt. Són, doncs, les que serveixen a la comprovació de l'objectiu general
d'aquesta primera fase de l'estudi.
b) Les que anomenem específiques, que es deriven de l'anàlisi dels resultats
obtinguts a partir de les 4 preguntes de la Prova i de les diverses propietats
textuals contemplades en les preguntes. Aquestes són, per tant, les que serveixen
a la comprovació dels subobjectius d'aquest estudi descriptiu.

Cpjicjusjonsjlobals
1. Els nois i noies de l'estudi mostren, en general, un domini de nivell mig-alt en
les següents habilitats i coneixements relatius al codi escrit240:
1. Domini de l'ortografia, la gramàtica i oi lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies (11-15
anys)
2. Ús adequat de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals.
240

Aquestes habilitats i coneixements del codi escrit són les que la Prova Expressió Escrita avalua
concretament i, a més, es constitueixen com els seus propis objectius específics. Per a més detalls,
vegeu apartat 5,2.2.2. Elaboració de la Prova d'Expressió Escrita, d'aquest mateix Capítol III.
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3. Coneixement de l'estructura de diferents textos comunicatius: cartes, notes, avisos, missatges
publicitaris...
4. Domini dels signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a paït, admiració,
interrogació, dos punts..., així com també d'altres formes de cohesió d'un text (anàfora,
connexió, marcadors textuals...).
5. Expressar per escrit un relat seguint les parts fonamentals d'una història (presentació, nus i
desenllaç).
6. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit.
7. Descriure (llocs, objectes, personatges) utilitzant diferents recursos descriptius.
8. Disposició formal dels textos escrits en el full: marges, distribució de les diferents parts,
cal·ligrafia...

2. Aquest domini general mig-alt de les habilitats i coneixements que_com acabem
d'exposar., són avaluats per mitjà de la Prova d'Expressió Escrita, el podem matisar
en funció de les diverses variables que hem considerat en l'anàlisi i interpretació
dels resultats:
2.1. En funció de Y escola a la qual pertanyen els nois i noies de l'estudi,
aquest nivell de domini general és significativament més baix en els nois i noies de
l'escola 1 que en els de les escoles 2 i 3.
L'escola 1 presenta, en general, un domini de nivell nivell mig i no mig-alt com les
altres dues escoles.
Les peculiaritats contextuáis de l'escola 1 (ubicació en una zona sense entitat com a
barri, status socio-economic de les famílies dels alumnes mig-baix,..,) expliquen,
en gran paït, el fet diferencial d'aquesta escola de l'estudi.
2.2. Segons el cufs, hem constatat que a mesura que s'avança de curs, el
nivell de domini s'incrementa lleugerament. Les mesures estadístiques aplicades,
ens proven, però, que solament en els nois i noies de 6è el nivell de domini general
és significativament inferior al dels que cursen 8è. Mentre que a 6è hem de parlar
d'un nivell mig, a 8è cal considerar un nivell mig-alt241.
La utilització de la mateixa Prova d'Expressió Escrita en els tres cursos (6è, 7è i
8è), ens fa comprendre, des del sentit comú i la lògica, la major complexitat que les
preguntes de la Prova han pogut suposar per als nois i noies de 6è.
2.3. En relació al sexe, hem evidenciat una clara superioritat en el nivell
de domini que presenten les noies respecte els nois. En les noies, es constata un
nivell mig-alt, i en els nois simplement mig.
Aquest fenomen, popularment ja conegut, ha quedat absolutament ratificat a través
dels resultats obtinguts en la Prova. Amb tot, la seva interpretació encara avui està
plena d'incògnites i incerteses. El per què, en general, les noies solen_en relació als
241

De totes maneres, cal precisar que són els 6ès i 7è de l'escola 1 els que determinen gran part de
la inferioritat en el nivell de domini de l'escola 1 i de 6è curs.
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nois_, demostrar un rendiment acadèmic millor, unes habilitats i coneixements
lingüístics superiors..., ha estat i és un tema estudiat. Cal, però, continuar
treballant-hi; alguns dubtes encara no semblen trobar resposta.
2.4. Pel que fa a la llengua familiar, hem de dir que les dades que la
Prova ens ha proporcionat posen de manifest que, en relació al nivell de domini de
les habilitats i coneixements de què estem tractant, els nois i noies que tenen corn a
llengua familiar la catalana presenten una superioritat clara (nivell de domini mig~alf)
respecte aquells que tenen com a llengua familiar la castellana, (nivell mig).
Ja hem comentat en l'apartat anterior, que l'explicació a aquest fet no pot atribuir-se
únicament a la no coincidència entre la llengua de la Prova (la catalana) i la llengua
d'ús familiar. Aquest pot ser, sens dubte, un factor que hi contribueixi, però no de
forma exclusiva. I ho diem així convençuts perquè, en analitzar les qualificacions de
l'àrea de llengua (dades complementàries), una dada ha esdevingut reveladora: de
forma semblant al que succeeix en l'assignatura de llengua catalana, en les
qualificacions de llengua castellana, la proporció de nois i noies que obtenen
puntuacions mitges-baixes i baixes és superior en el cas que la llengua familiar sigui
la castellana. Quan la llengua familiar és la catalana, tant en les qualificacions de
llengua catalana com de castellana, la proporció de nois i noies que obtenen
puntuacions mitges-baixes i baixes disminueix i la dels que les obtenen mitges-altes
i altes augmenta.
Per això, creiem que cal considerar d'altres factors com a possibles corresponsables
del fet, bàsicament tots aquells que, a Caíalanuya i a Girona, vanja majoria de les
ocasions_associats a tenir com a llengua d'ús familiar la castellana. Parlem, per
exemple, de nivell socio-econòmico-cultural baix i mig-baix, unitats familiars
inestables, precarietat laboral dels pares, etc.
2.5. En funció de l'edat, destaca una evident inferioritat en el nivell de
domini dels coneixements i habilitats del codi escrit per part dels nois i noies de 15
anys. En aquesta edat, cal parlar amb claredat d'un nivell mig-baíx,
considerablement per sota del nivell general de la població d'estudi.
L'excepcionalitat de les circumstàncies que determinen que un noi o noia de 15 anys
estigui encara fent 8è curs (permanència un curs més en algun dels cicles escolars,
trajectòria escolar amb absències llarges, amb canvis de centre, de ciutat..,), són les
que configuren la peculiaritat d'aquests nois i noies, generalment amb certes
dificultats en alguna o algunes àrees del currículum escolar.
Respecte a la resta d'edats (11, 12, 13 i 14 anys), no es demostra amb contundencia
que el nivell de domini augmenti amb l'edat. SÍ bé és cert que els nois i noies d'l 1,
12 i 13 anys presenten un nivell lleugerament inferior als nois i noies de 14 anys, en
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les edats de 12 i 13 anys no es pot parlar de diferències en l'esmentat nivell de
domini.

1. En h primera pregunta de la Prova d'Expressió Escrita es demana als nois i noies
que elaborin un text comunicatiu breu, tipus notà, amb un destinatari variat,
nombrós i poc conegut.
Serveix a la comprovació dels següents objectius específics de la Prova:
1. Domini de l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies (11-15
anys)
2. Ús adequat de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals.
3. Coneixement de l'estructura de diferents textos comunicatius: cartes, notes, avisos, missatges
publicitaris...
4.. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit.

Doncs bé, en relació a les habilitats i coneixements definits en aquests objectius
específics, els 388 nois i noies de l'estudi mostren, en general, un nivell de domini
mig-alt. Especialment alt en relació als objectius 1, 2 i 3 i, en canvi,
considerablement baix en relació a l'objectiu 6.
L'objectiu 6 fa referència a les habilitats i coneixements propis de la propietat textual
Variació: riquesa i varietat lèxica i sintàctica, ús de recursos retòrics, fluïdesa i
gràcia en l'estil... Es tracta, doncs, d'un grups d'habilitats i coneixements que
requereixen dels nois i noies un grau notable de perfeccionament en l'elaboració de
text escrit. D'aquí que no sigui estrany que, en relació aquestes habilitats i
coneixements en la la pregunta de la Prova, els nois Í noies de l'estudi demostrin
aquest nivell mig-baix.
2. En la segona pregunta de la Prova, es sol·licita als nois i noies que construeixin
també un text comunicatiu curt, tipus nota. A diferència, però de la la pregunta,
aquesta vegada el destinatari és específic i conegut, en concret un amic.
Els objectius específics de referència són els mateixos que per a la la pregunta, però
amb una distinció important: en aquest cas, el registre lingüístic que cal emprar
d'acord amb el nou tipus de destinatari, és l'informal, el col·loquial... i no el formal
que caracteritzava la nota de la la pregunta.
Doncs bé, en aquesta segona pregunta, els nois i noies de l'estudi continuen_com
en la la pregunta_ presentant un nivell general de domini mig-alt en les habilitats i
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coneixements del codi escrit considerats, i també amb una distinció de nivells també
molt semblant en cadascun dels diversos objectius específics. Cal, però, afegir que,
per mitjà de les diverses tècniques d'estadística descriptiva que hem emprat
(distribucions de freqüències i representacions gràfiques, càlcul de la mitjana i la
desviació típica...), hem comprovat que en aquesta segona pregunta, el nivell de
domini és fins i tot lleugerament superior al de la la pregunta. Creiem que els nois i
noies segurament se senten més còmodes escrivint una nota a un amic, amb un to
distès i un llenguatge col·loquial, que no pas escrivint una nota a un destinatari
inconcret i que precisa d'un registre lingüístic amb cert grau de formalitat. També
pensem que els nois i noies d'aquesta edat (11-15 anys), escriuen amb més
freqüència notes als amics que no pas notes d'estructura i contingut més formal.
3. De la tercera pregunta n'hem fet una anàlisi descriptiva més completa i
exhaustiva, per això les conclusions que en podem extreure són també
qualitativament i quantitativament més significatives.
Aquesta pregunta demana als nois i noies que escriguin un text narratiu, en concret
se'ls proposa que relacionin dos dibuixos, s'imaginin una historieta i l'escriguin. El
text ja no és breu, cal que tingui una extensió entre mitja i una pàgina.
Les habilitats i coneixements del codi escrit que es valoren vénen definits en els
següents objectius específics:
1. Domini de l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies (ü-15
anys)
2. Us adequat de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals.
3. Domini dels signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a part, admiració,
interrogació, dos punts..., així com també d'altres formes de cohesió d'un text (anàfora,
connexió, marcadors textuals...).
4. Expressar per escrit un relat seguint les parts fonamentals d'una història (presentació, nus i
desenllaç).
5. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit.
6. Disposició formal dels textos escrits en el full: marges, distribució de les diferents parts,
cal·ligrafia...

Com en les altres preguntes de la Prova, el procediment concret emprat per a avaluar
els esmentats coneixements i habilitats ha partit de la definició exhaustiva de
diversos aspectes comunicativo-lingüístics derivats dels objectius específics,
agrupant-los en les anomenades de les propietats textuals242, en congruència amb els
subobjectius plantejats per a la la fase de l'estudi. Específicament, per aquesta 3a
pregunta, hem establert les següents cinc propietats textuals: Adequació (objectius
específics de referència 2 i 8), Coherència (objectiu específic de referencia 5),
242

Per a més informació, vegeu l'apartat 3.2.2.2. L'avaluació: Full de Valoració de la Prova
d'Expressió Escrita.
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Cohesió (objectiu específic de referència 4), Correcció Gramatical (objectiu
específic de referència 1) i Variació (objectiu específic de referència 8).
L'anàlisi dels resultats obtinguts en aquesta 3a pregunta ens mostra que:
3.1. En general, els 388 nois Í noies de l'estudi, presenten un nivell mig
en el domini de les habilitats i coneixements implicats en l'elaboració de la
historieta. Aquest nivell de domini mig el podem matisar en funció de les diferents
propietats textuals. Així:
3.1.1. En les habilitats coneixements implicats en la propietat textual
Adequació (presentació i disposició formal del text, ús de la varietat estàndard de la
llengua i registre lingüístic formal i adequació del text escrit a la situació
comunicativa que planteja l'enunciat), el nivell de domini es mostra moderadament
alt.
3.1.2. El nivell de domini apareix mig-alt, pel que fa a les habilitats i
coneixements relacionats amb la propietat textual Coherència: claredat i rellevància
de la informació del text, estructuració lògica de les idees i construcció adequada
dels paràgrafs.
3.1.3. Els resultats canvien significativament en les habilitats i
coneixements implicats en la propietat textual Cohesió; ús conecte dels signes de
puntuació bàsics i de les majúscules, ús adequat dels enllaços, connectors textuals i
de l'anàfora. En aquets cas, els nois i noies de l'estudi mostren un domini de nivell
moderadament baix.
3.1.4. Com en la propietat Coherència, tornem a parlar d'un nivell de
domini mig-alt quan ens referim als coneixements i habilitats relatius a la propietat
Correcció Gramatical', correcció de l'ortografia natural, de l'ortografia arbitrària
bàsica, en la formació de les paraules i en l'ús de frases simples, ús adequat a l'edat
de les categories morfològiques i de les frases complexes i precisió del lèxic243.
3.1.5. De notablement baix, podem qualificar el nivell de domini que els
nois i noies presenten en les habilitats i coneixements implicats en la propietat
Variació: riquesa i precisió lèxica i sintàctica, presència de recursos retòrics i
fluïdesa i gràcia en la redacció.

243

Per entendre adequadament el que ens constato la informació obtinguda en relació a la Correcció
Gramatical (nivell de domini mig-alt), cal no oblidar que eJ punt de partida dels aspectes gramaticals
avaluats en la Prova d'Expressió Escrita (com de tots els de les altres propietats) són els objectius
que, en expressió escrita, s'estableixen com a assolits en acabar el Cicle Mitjà. Vegeu apartat
3.2.2.2. Elaboració de la Prova d'Expressió Escrita.
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En aquest sentit, podem deduir que els nois i noies de l'estudi tenen les seves
principals dificultats a l'hora d'elaborar un text narratiu, en la utilització dels
diveros mecanismes de cohesió textual: signes de puntuació; conjuncions, adverbis i
locucions adverbials; formes anafòriques com la pronominalització, l'el.lipsi, els
sinònims... I també, fins i tot de forma encara més acusada, en els aspectes
comunicativo-lingüístics propis de la propietat Variació, circumstància que
coincideix amb la la i 2a preguntes.
3.2. En aquesta 3a pregunta, en funció de la informació que ens han
proporcionat les diferents variables, que hem utilitzat per descomposar en diversos
grups al conjunt dels 388 nois i noies, podem dir que:
3.2.1. En relació a V escola de què provenen els nois i noies, els de
l'escola 1 mostren un nivell de domini lleugerament inferiorjal i com succeeix en la
Prova considerada en el seu conjunt_ però, en aquest cas, no en relació amb els nois
i noies de l'escola 2 i de la 3, sinó solament respecte els de l'escola 3.
3.2.2. Pel que fa al curs, en aquesta 3a pregunta s'evidencia un lleuger
augment en el nivell de domini a mesura que el curs avança. De totes maneres,
aquesta 3a pregunta és l'única de les quatre de la Prova en la qual l'estadística no
confirma la presència de diferències sgnificatives entre els tres cursos, ni tan sols
entre 6è i 8è.
3.2.3. Quant al sexe, a la llengua familiar i a l'edat, solament dir que, en
essència, els resultats en la 3a pregunta coincideixen amb el queja acabem d'afirmar
per a la Prova considerada globalment.
Únicament, volem matisar que, en relació a la variable edat, trobem curiosament en
aquesta 3a pregunta una lleugera superioritat, no significativa des del punt de vsita
estadístic, en el nivell de domini dels nois i noies de 12 anys, respecte els nois i
noies d'11, 13 i 14 anys.
4. En la quarta pregunta de la Prova d'Expressió Escrita es demana als nois i noies
que descriguin un objecte que se'ls presenta fotografiat. Simultàniament en
l'enunciat de la pregunta se'ls suggereix la possibiliats d'imaginar-se que han rebut
un encàrrec d'una revista per anunciar-hi l'esmentat objecte. Donat que la pràctica
totalitat dels nois i noies assumeixen aquest suggeriment, el text resultant és un text
descriptiu amb una estructura clara de missatge publicitari.
Serveix a la comprovació dels següents objectius específics de la Prova:
1. Domini de l'ortografia, la gramàtica i el lèxic que es correspon l'edat dels nois i noies (11-15
anys)
2. Ús adequat de la modalitat estàndard de la llengua i dels registres formals i informals.
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3. Coneixement de l'estructura de diferente textos comunicatius: caites, notes, avisos, missatges
publicitaris...
4. Domini dels signes de puntuació bàsics: coma, punt i seguit, punt i a part, admiració,
interrogació, dos punts..., així com també d'altres formes de cohesió d'un text (anàfora,
connexió, marcadors textuals...).
5. Grau de maduració i complexitat sintàctica i lèxica en el text escrit.
6. Descriure (llocs, objectes, personatges) utilitzant diferents recursos descriptius.
7. Disposició formal dels textos escrits en el full: marges, distribució de les diferents parts,
cal·ligrafia...

Pel que fa, doncs, a les habilitats i coneixements del codi escrit que es deriven
directament d'aquests objectius específics, els 388 nois i noies de l'estudi mostren,
en general, un nivell de domini mig~baix. Especialment baix en els objectius 3 i 7
(propietat textual Coherència ), i molt baix en el 8 (propietat textual Variació). En
canvi, en nivell de domini de l'objectiu específic 1 (aspectes lingüísticor
gramaticals), destaca per ser moderadament alt.
De les quatre preguntes de la Prova, aquesta és la que, en general, mostra un nivell
de domini inferior. Creiem que la justificació cal trobar-la bàsicament en la tipologia
del text. És a dir, pensem que, tant si ens referim a un tipus de text descriptiu com a
un tipus de text amb estructura de missatge publicitari, és evident que a l'escola fa
menys temps que es treballen i, a més, amb menys freqüència i intensitat que com
és habitual fer-ho, per exemple, amb els textos narratius. El nivell de domini
especialment baix en les habilitats i coneixements de les formes de coherència
textual (coneixement de l'estructura del text tipus missatge publicitari i utilització de
varietat de recursos descriptius) reforcen aquesta explicació.
El nivell molt baix en el domini dels aspectes comunicativo-lingüístics relacionats
amb la propietat Variació, pot comprendre's per mitjà de le mateixes consideracions
que hem exposat per a la resta de preguntes de la Prova.
D'altres factors, però, poden també haver contribuït a aquesta inferioritat que
demostren els nois i noies en el text elaborat coma resposta a la 4a pregunta: d'una
banda, el fet de tractar-se de la darrera pregunta de la Prova pot haver creat cert
cansament en els nois i noies i, per tant, cert relaxament en la seva bona
predisposició; i de l'altra, el fet que quasi tots els nois i noies optessin per elaborar
un text publicitari, possiblement ha provocat una disminució excessiva en la intenció
descriptiva pròpiament dita, la qual cosa pot haver restat_des d'una perspectiva
rigurosa_certa adequació qualitativa als criteris d'èxits ja preestablerts per avaluar el
text.
Per últim, volem expressar quina és la nostra interpretació al nivell moderadament
alt de domini en els aspectes gramaticals, fins i tot superior al que mostren els nois i
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noies en la 3a pregunta. Creiem que la brevetat amb que gairebé tots els nois i noies
han respost a la pregunta (entre 4 i 15 línies) ens ha sorprès força i, en
conseqüència, el barem de puntuació, definit prèviament en el Full deValoració de la
Prova, pot haver quedat afectat pel que fa a la seva pertinença en relació a l'extensió
det text a valorar.

Fins ara hem exposat les conclusions fonamentals originades a partir de les dades
obtingudes de la Prova d'Expressió Escrita, parlarem ara de les principals
aportacions a l'objectiu general de l'estudi del Full de Valoració de l'Expressió
Escrita per part del Professor (instrument complementari) i de les qualificacions de
l'àrea de llengua (dades complementàries).
Ja hem explicat sobradamení que el propòsit essencial de la informació obtinguda a
través de l'instrument i les dades complementaris, és posseir informació dinectamnet
relacionada amb l'expressió escrita dels nois i noies de l'estudi que, provinent de
vies diferents a la Prova, configuri una dimensió informativa addicional i molt
interessant com a element de constrast.

Aquest instrument, preparat a posta per a l'estudi, està adreçat als diferents
professors de llengua catalana dels diferents grups-classe participants en la recerca.
Cada professor ha de valorar un llistat d'aspectes comunicativo-lingüístics de
l'expressió escrita de tots i cadascun dels seus alumnes. Diversos aspectes que són
agrupats en tres blocs d'anàlisi, les tres grans dimensions que teòricament creiem
que formen part d'un veritable procés d'avaluació de l'expressió escrita: Producte
Escrit, Procés de Composició i Actituds. En el bloc d'anàlisi del Producte Escrit hi
hem considerat els mateixos aspectes comunicativo-lingüísíics establerts per al
Prova d'Expressió Escrita.
Per a l'anàlisi de la informació recollida hem tingut en compte les puntuacions
específiques del Producte Escrit, i del Procés de Composició, així com la Puntuació
Total del Full, en la qual hi queden reflectits els tres blocs d'anàlisi, amb un pes
doblement significatiu de les puntuacions provinents del Producte Escrit.
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A partir de l'anàlisi de les distribucions de freqüències i les representacions
gràfiques de les diverses puntuacions, hem constatat el següent:
1. Els 388 nois i noies de l'estudi es distribueixen de forma irregular en totes i
cadascuna de les puntuacions derivades del Full de Valoració del Professor. Quan
parlem d'irregularitat ens referim a una distribució de les puntuacions que no
segueix les pautes d'una corba normal, pròpia, d'altra banda, de la majoria de les
distribucions de característiques quantitatives de grups grans. Concretament, es fa
evident una destacada concentració de nois i noies en les puntuacions de l'extrem
superior i inferior, així com en la zona de les puntuacions mitges.
Aquesta irregularitat creiem que pot explicar-se, essencialment, en funció del
procediment valoratiu que els professors han d'utilitzar en l'esmentat Full. Cada un
dels aspectes a valorar són formulats en forma de frase afirmativa i el professor té
l'opció de respondre-hi amb un "sí", un "no" o un "a mitges". El "sí" el reconvertim
amb una puntuació de 2 punts, el "no" amb una de O punts i F "a mitges" amb una
d' 1 punt. Aquest fet és el que segurament provoca que les puntuacions obtingudes
tendeixin a polaritzar-se, bé en l'extrem superior, bé en l'inferior, bé en la zona de
les puntuacions mitges.
2. Un altre aspecte que caracteritza les tres puntuacions del Full analitzades és la
influència de la variable escola en la manera com els nois i noies s'hi distribueixen:
sempre de forma irregular, però amb més concentració de casos en la zona de les
puntuacions mitges en l'escola I i 3 i menys a l'escola 2.
3. Pel que fa la variable curs, continua manifestant-se la irregularitat en les
distribucions de les puntuacions en els tres cursos, però amb matisos diferencials: a
6è i a 8è s'observa molta concentració de nois i noies en la zona de les puntuacions
mitges i de l'extrem superior, a 7è l'acumulació se situa igualment en les
puntuacions mitges, però també, en canvi, en les de l'extrem inferior... De tot
plegat, es fa difícil deduir que a mesura que el curs avança els nois i noies són
valorats de manera superior.
Pensem que pot haver-hi una raó que explica les diferències esmentades entre
escoles i cursos: en general i en l'expressió escrita també, cada professor té un estil
personal i propi a l'hora de valorar si determinats coneixements i habilitats poden o
no poden ser considerats com a assolits. La rigurositat i l'exigència avaluativa fornia

466

part de la peculiar manera d'entendre el procés d'ensenyament-aprenentatge de cada
professor. Alguns posen el llistó molt amunt, i d'altres no tant.
4. Volem ressaltar també, amb sorpresa, la gran proporció de nois i noies que, en
relació a les habilitats i estratègies referides al Procés de Composició són valorats
amb puntuacions mitges-altes i altes. Com hem dit en el seu moment, ens costa de
creure. De totes maneres, tampoc tenim arguments suficients per relativitzar a la
lleugera les dades que realment hem obtingut. Veure'm, en la segona fase de la
recerca, quines són les nostres conclusions en relació a aquest procés, i si s'adiuen
o no, d'alguna o cap manera, amb aquesta valoració_.seimlla, però no per això no
significativa^ que ha realizat cada professor de cadascun dels seus alumnes.
5. La peculiar irregularitat de les distribucions de les puntuacions d'aquest Full de
Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor, dificulta la possibilitat
d'establir el volgut constrast de la informació obtinguda entre els resultats de la
Prova d'Expressió Escrita i els del Full244.
Si ens referim als 388 nois i noies, sí que es fa evident certa analogia entre els
resultats del Full i els de la Prova entesos des d'wn punt de vista global: en ambdós
casos, les puntuacions mitges-altes són les que concentren major nombre de nois i
noies. També en les variables sexe i llengua familiar, la Prova i el Full
comparteixen l'orientació fonamental: moltes més noies que nois obtenen
puntuacions mitges-altes i altes, i molts més nois i noies amb llengua familiar
catalana que amb llengua familiar castellana obtenen puntuacions mitges-altes i altes.
6. Per últim, recordar que davant els dubtes importants que ens ha generat el
contrast entre les dades obtingudes a partir del Full de Valoració del Professor i de
la Prova d'Expressió Escrita, hem recorregut a l'estadística. Hem aplicat els
coeficients de correlació de Pearson per comprovar si es pot parlar de relació
estadística entre puntuacions, és a dir, de variació conjunta, de si quan unes
augmenten, augmenten o disminueixen també les altres. Els resultats ens han provat
que entre la Puntuació Total de la Prova d'Expressió Escrita (o tal com hi hem fet
referència poques pàgines enrera, la Prova entesa globalment) / les tres puntuacions
derivades de la Full de Valoració del Professor, es pot parlar d'una relació lineal
positiva moderada-alta. O sigui, que a mesura que augmenten les puntuacions de la
244

Hem de tenir en compte que el Full de Valoració per part del Professor ha estat solament
analitzat descriptivament a través de les distribucions de freqüències i de les representacions
gràfiques.

467

Prova, augmenten també les del Full. No és que la intensitat de la relació sigui molí
forta, però sí que es pot considerar acceptable.

Les qiwlificacion s de l'àrea deUengua
Quan parlem de les qualificacions de l'àrea de llengua, o de dades complementàries
en la denominació específica de l'estudi, ens referim a les qualificacions de les
assignatures de llengua catalana, castellana i estrangera obtingudes el 388 nois i
noies de l'estudi el juny de 1995.
De la seva anàlisi descriptiva, per mitjà de les distribucions de freqüències i
d'algunes representacions gràfiques, en deduïm que:
1. En general, en les tres assignatures, la proporció de nois i noies que obtenen
puntuacions de bé, notable i excellent és superior a la dels que les obtenen
d'insuficient i suficient.
2. També és comú en les tres assignatures un altre tret característic: a 6è curs i a les
edats d'11 i 12 anys, Va proporció de nois i noies que obtenen qualificacions altes
(sobretot excel·lent) és superior a les dels altres dos cursos (7è i 8è) i a la de les
altres edats, així com inferior la proporció de nois i noies que obtenen la qualificació
d'insuficient.
Hem expressat, ja en el seu moment, que són diverses les circumstàncies que,
actuant de forma interrelacionada, contribueixen a explicar aquest fet: la inestabilitat
pròpia de la personalitat adolescent (viscuda amb més intensitat als 13 i 14 anys), la
major complexitat en els objectius i continguts de l'àrea de llengua com més elevat
és el curs, la diversitat en la manera d'entendre i enfocar l'avaluació dels diferents
professors,..
3. Un altre aspecte que crida l'atenció, és la notable superioritat en el nombre de
nois i noies que, en l'escola 2, obtenen la qualificació d'insuficient, en especial en
les assignatures de llengua catalana i estrangera.
Pensem que la varietat en els nivells d'exigència i rigurositat avaluativa dels
professors, pot explicar, en gran part, aquest fet.
4. La contrastació entre la informació obtinguda per mitjà de la Prova d'Expressió
Escrita i de les qualificacions de l'àrea de llengua, cal enfocar-la des d'una
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perspectiva metodològica extremadamant prudent, ja que hem de tenir en compte
que en el cas de la Prova les puntuacions són recollides en forma de valor numèric i
en les qualificacions de llengua les hem recollides en cinc categories: insuficient,
suficient, bé, notable i excel·lent. De totes maneres, amb una dosi d'agosarament
per la nostra part, pensem que podem establir certes analogies: si en la Prova
d'Expressió Escrita, la major proporció de nois i noies obtenen puntuacions mitges i
mitges-altes, en les qualificacions de llengua, la proporció que obtenen bé, notable i
excel·lent és superior als que obtenen insuficient i suficient.
La superioritat, que hem constatat en la Prova d'Expressió Escrita, pel que fa a la
major proporció de noies i també de nois i noies amb llengua familiar catalana que
obtenen puntuacions mitges-altes i altes, es mostra també de forma clara en les
qualificacions de l'àrea de llengua.
Més difícil ens resulta, però, trobar paral·lelismes entre una i altra informació quan
s'utilitzen les variables escola, curs i edat.
5. Per últim, encara que a simple vista la complexitat de l'esmentada contrastació de
la informació entre la Prova i les qualificacions de llengua sigui inferior al que se'ns
ha presentat amb el Full de Valoració per part del Professor, per motius de
rigurositat_derivats essencialment de la prudència metodològica que acabem de
mencionar_, també hem cregut imprescindible comprovar estadísticament si entre la
Prova d'Expressió Escrita (entesa des de la globalitat) i les qualificacions de l'àrea
de llengua existeix o no existeix correlació estadística.
Hem aplicat el coeficient de correlació de Pearson i el resultat ens confirma que entre
la Puntuació Total de la Prova i les qualificacions de l'assignatura de llengua
catalana la relació és positiva i moderadament alta. I entre la Puntuació Total de la
Prova i les qualificacions de les assignatures de llengua castellana i estrangera és
positiva i moderada-alta. En general, doncs, la intensitat de la relació és
lleugerament superior a la que hem constatat en relació al Full de Valoració del
Professor. I, a més, el fet que respecte l'assignatura de llengua catalana la intensitat
de la relació es mostri una mica més alta que en les altres dues assignatures, creiem
que té una explicació senzilla i fonamentalment lògica: la Prova d'Expresisó Escrita
és pensada, elaborada i contestada únicament i exclusiva en funció de la llengua
catalana.

469

470

CAPITOL IV: EL PROCÉS DE COMPOSICIÓ ESCRITA EN NOIS I
NOIES DE CICLE SUPERIOR D'EGB A GIRONA. UN ESTUDI DE
CASOS

1. INTRODUCCIÓ

Al llarg d'aquest Capítol IV, exposem àmpliament i pas a pas el desenvolupament
de la que hem anomenat 2afase de la recerca i que es constitueix com un Estudi de
Casos en relació al procés de composició escrita, realitzat a la ciutat de Girona, en
nois i noies de Cicle Superior d'EGB245.
Comencem, en l'apartat 2, anunciant la hipòtesi de treball que origina l'inici
d'aquest estudi, així com la justificació i definició concreta dels objectius generals i
específics, els quals són, en definitiva, els que determinen i fonamenten l'estudi,
tant en la seva planificació, el seu desenrotllament, l'anàlisi i interpretació de les
dades, l'elaboració de l'informe, així com també l'establiment de les conclusions.
Segueix l'apartat 3, en el qual exposem les característiques metodològiques que
regeixen la recerca. Dins d'una opció metodològica qualitativa, ens decidim
justificadament per realitzar un Estudi de Casos, expliquem el procés seguit en la
selecció dels 12 casos de l'estudi, i precisem quins han estat els instruments
emprats en l'obtenció de la informació. Els 12 casos seleccionats, formen part de
dos grups de sís casos cadascun: el Grup A, o casos que en la primera fase de la
recerca han presentat un nivell de domini francament baix en la seva producció
escrita i el Grup B, o casos que, en canvi, l'han mostrat clarament alt. De
l'observació i l'entrevista, instruments escollits, en fem una àmplia explicació que
va des de l'argumentació de la seva tria, fins als trets que defineixen el context de la
seva aplicació, passant per les diferents passes seguides en la seva planificació i
elaboració.
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És molt important que tinguem en compte que, encara que mantinguem aquesta especificació de
nois i noies de Cicle Superior d'EGB, per motius de teniporització de la recerca, en el moment en
què aquest Estudi de Casos va ser portat a la pràctica, 4 dels 12 casos ja havien acabat el 8è curs i,
0 bé cursaven ja Ir de BUP, o bé tenien d'altres ocupacions. De tota manera, hem mantingut
aquesta denominació, tant al títol com als objectius, perquè l'origen pel qual han estat seleccionats,
per formar part d'aquest estudi, és la valoració de les seves produccions escrites realitzades durant la
primera fase de la recerca, moment en què aquests 4 casos estaven cursant 8è d'EGB. Això no vol
dir que no sigui un fet que haguem de considerar, especialment quan analitzem les dades obtingudes
1 quan esteblim les conclusions.
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En l'apartat 4, plantegem el procés dut a terme per a l'anàlisi de les dades, que hem
obtingut a través de l'observació i l'entrevista. Anàlisi que estructurem en dos grans
moments: l'anomenada primera anàlisi, en la qual reduïm i sintetitzem les dades
d'acord amb les exigències que generen els objectius definits per a l'Estudi, i un
segon moment, on classifiquem les dades en funció de l'establiment de categories
d'anàlisi, que són els que ens han de facilititar la seva interpretació posterior.
Un cop analitzades les dades, és el moment de passar a informar-ne. Ho fem en
l'apartat 5, en el qual diferenciem la informació referent als 6 casos del Grup A i als
6 casos del Grup B. La base que estructura aquest informe són els diferents
subprocessos implicats en el model teòric de composició escrita pel qual hem fet
opció en l'apartat 2: anàlisi de la situació comunicativa, planificació de les idees,
textualització, revisió i control. Presentem també un informe comparatiu entre
ambdós grups, de necessària realització d'acord amb l'objectiu general formulat per
a l'Estudi,
I per últim, en consonància amb els propòsits generals d'aquesta segona fase de la
recerca i amb l'informe presentat, exposem, en l'apartat 6, les principals
conclusions que creiem es poden extreure de tot l'estudi realitzat, tant les que es
refereixen al contingut específic de la recerca com les relacionades amb les
característiques metodològiques que han marcat el seu desenvolupament.

472

2. OBJECTIUS
Com ja hem assenyalat en l'apartat 2.3. (Capítol I), en la majoria de literatura
especialitzada en la temàtica del procés de la composició escrita, s'atribueix a les
recerques que, a partir del anys 70, investigadors nord-americans van realitzar
analitzant el comportament dels estudiants mentre estaven escrivint, com el punt de
partida de l'interès actual vers els processos implicats en l'escriptura, així com per
l'elaboració de diversos models teòrics sobre aquest procés de composició escrita.
Els resultats obtinguts confirmaven que aquells alumnes que obtenien bones
qualificacions en proves estandaritzades d'expressió escrita, en les quals es valorava
el text produït, utilitzaven una sèrie d'estratègies de composició que, d'altra banda,
semblaven desconèixer els alumnes que tenien dificultats en l'elaboració de textos
escrits i que treien males qualificacions en les mateixes proves. Es posaven de
manifest, doncs, "diferències essencials en el procés que segueixen els escriptors
competents versus el dels escriptors poc experts" (Castelló, 1995: 22).
Aquesta constatació teòrica, doncs, és la que genera la hipòtesi de treball de la qual
arranca, el plantejament i el desenvolupament d'aquesta segona fase de recerca.
Volem obtenir informació que ens permeti comprovar si, en el nostre context més
pròxim (Cicle Superior d'EGB de l'escola pública de Girona), es mostren clares
diferències en el procés que segueixen en el moment d'escriure aquells nois i noies
que, per mitjà de fa primera f ase de la recerca, seleccionem pel seu alt domini en b
producció del text escrít i aquells que, en canvi, seleccionem per tenir-lo baix.
D'aquesta hipòtesi de treball, se'n deriva directament l'objectiu general de l'Estudi
de Casos:
Constatar si es presenten diferències clares, pel que fa d procés de composició
seguit en l'elaboració i construcció del text escrit, entre els nois i noies de Cicle
Superior d'EGB que mostren un nivell elevat en el domini dels coneixements i
habilitats del codi escrit, i els que en mostren un nivell de domini baix.
Objectiu general que, simultàniament, pressuposa l'establiment de dos subobjectius
generals:
1. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies, pròpies áú procés de
composició, que segueixen en l'elaboració i construcció del text escrit d'aquells
nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona que, seleccionats a partir de
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l'estudi realitzat en la primera fase de la recerca, presenten un major domini
general dels coneixements i habilitats del codi escrit.
2. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies, pròpies del procés de
composició, que segueixen en l'elaboració i construcció del text escrit d'aquells
nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona que, seleccionats a partir de
l'estudi realitzat en la primera fase de la recerca, presenten un menor domini
general dels coneixements i habilitats del codi escrit.

Aquest objectius cal emmarcar-los necessàriament sota un model teòric de procés de
composició que fonamenti i regeixi el procés de recerca a plantejar.
Hem presentat, en l'apartat 2.3. del Capítol I (El procés de composició escrita),
diversos models explicatius sobre els processos redaccionals. Sota el bloc de
models qualificats de cognitius hem exposat el model de Flower i Hayes (1980,
198la, 198lb)246. Doncs bé, és per aquest model concret pel qual fem opció com a
marc conceptual de referència de la recerca.
No és el més actual, ni tampoc en fem un judici de valor i el considerem com el més
acceptable. La decisió prové d'un altre tipus de motiu: hem pogut constatar, en els
diversos documents i materials revisats, que aquest model_que aprofundeix en el
coneixement dels subprocessos i operacions cognitives inherents en l'acció
d'escriure_ és avui, i especialment al nostre país, el més difós i conegut i, a més,
dels pocs que han començat a ser utilitzats per ser aplicats en el camp de
l'ensenyament de l'expressió escrita. Així doncs, la possibilitat d'estar treballant
sota uns paràmetres potencialment coneguts en l'entorn on es desenvolupa la
recerca, i el fet de poder comptar amb propostes d'ensenyament i avaluació dels
processos de composició escrita que, derivades directament d'aquest model, es
plantegen contextualitzades per al nostre entorn, creiem que han estat els factors
claus que han condicionat la nostra elecció.
Donat que pensem que els objectius generals han de ser especificats, ens interessa,
en sintonia amb aquests pressupòsits teòrics, definir quines són les estratègies de
composició que volem conèixer si són o no utilitzades, i si ho són de quina manera.
Lògicament, en funció del model cognitiu de referència (Flower i Hayes: idem),
aquestes estratègies han de formar part dels diferents subprocessos i operacions

246

Vegeu subapartat 2.3.1.2. Els models cognitius del Capítol I, pàgines 62-70.
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cognitíves que, segons aquests autors, aquell qui escriu du a terme durant la tasca
d'escriure. Així, hem de considerar:
1. Un component anomenat context de producció (Camps, 1994c) o situació
comunicativa (Murtra, 1994; Cassany, Luna i Sanz, 1993).
2. Els tres processos, amb el seus subprocessos corresponents, que Flower i Hayes
defineixen com a integrants del procés d'escriptura pròpiament dit: planificació
(generació d'idees, organització d'idees i formulació d'objectius), textualització i
revisió (lectura i reescriptura)247.
3. I el subprocés anomenat Control o Monitor. El qual, fa referència a un
mecanisme, una espècie de quadre de comandament, que regula i dirigeix el
Funcionament i la participació dels diversos processos en l'activitat global de la
composició escrita.
La consideració del component situació comunicativa en els nostres propòsits, tot i
no tractar-se d'un procés integrant del procés d'escriptura pròpiament dit, ve
determinada fonamentalment per dues raons:
1. Recordem que el model teòric del procés de composició escrita, pel qual hern fet
opció com apunt departida en la nostra recerca (Flower i Hayes, 1980, 19Bla,
198 Ib), consta de tres grans unitats o components: la situació de comunicació, h
memòria a llarg termini i els processos d'escriptura pròpiament dits
La memòria a llarg termini (tots els coneixements sobre el tema, l'audiència, el
tipus de text, etc., que l'escriptor té emmagatzemats en el seu pensament) i els
processos d'escriptura es donen dins de l'escriptor, en el seu cervell. En canvi,
la situació de comunicació conté tots els elements externs a l'escriptor: els que
fan referència al problema retòric (audiència, propòsit, tema), i també el mateix
text escrit que es va formant.
Com ja hem vist248, el problema retòric és un dels elements més importants al
començament del procés de composició, ja que és el que situa l'escriptor del text
en posició d'analitzar i valorar les condicions i característiques de les diverses
dimensions del problema: quin és el perfil de l'audiència?, el tema és conegut,
247

Vegeu pàgina 63 d'aquesta tesi, a través d'un esquema altament il·lustratiu (figura 1), el model
del procés de composició escrita de Flower i Hayes (1980).
248
Vegeu subapartat 2.3.1.2. Els models cognitius del Capítol I, especialment la pàgina 64.
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difícil,...?, què pretenem amb el text que anem a escruire?, etc. Es pot dir, tal
com afirma Cassany, que "l'anàlisi correcta de tots aquests aspectes és el primer
pas per elaborar la solució del problema: el text." (Cassany, 1987:146).
A més a més, les diverses recerques que, a partir dels anys 70 i especialment als
EEUU, es van desenvolupar en relació als processos implicats en la composició
escrita249, van identificar, entre d'altres troballes, diferències clares entre els
escriptors experts i els principiants pel que fa a aquest component. S'afirma que
els escriptors experts dediquen més temps a analitzar i jutjar tots aquests aspectes
(audiència, tema, propòsits) i a resoldre satisfactòriament el problema retòric i,
d'altra banda, els escriptors no experts (o principiants) dediquen menys temps a
pensar en el possible lector i en els propòsits i, en canvi, s'ocupen més del tema
de l'escrit i, per tant, es fan una representació parcial, poc desenvolupada, del
problema retòric i la composició del text s'adequa més difícilment a les
característiques que la situació comunicativa exigeix.
Donat que és evident que ens interessa conèixer, en els casos de l'estudi, quant
temps dediquen a la valoració del diversos elements de la situació comunicativa, i
també conèixer concretament quins d'aquests elements són els que analitzen, per
això hem considerat en la nostra segona fase de la recerca el component de h
situació comunicativa com una de les finalitats de l'Estudi de Casos sobre el
procés de composició escrita.
2. Una altra raó, potser no primordial com la primera però si complementària, que
ens ha portat a prendre la decisió d'incloure aquest component, la situació
comunicativa, és el fet que, en la majoria de les propostes que hem consultat en
relació a l'ensenyament i/o l'avaluació del procés de composició escrita (SEDEC,
1994; Murtra, 1994) apareix, juntament amb els processos d'escriptura
pròpiament dits, aquesta dimensió contextual considerada com a un component
rellevant i, com a tal, específicament estructurat el seu desplegament en els
plantejaments concrets d'intervenció i/o valoració.
En base al que acabem de plantejar, podem ja apuntar els objectius específics de
l'Estudi de Casos. Són els cinc següents, cadascun d'ells a comprovar, tant en el
grup de nois i noies que seleccionarem de la primera fase de la recerca per presentar
un menor domini global en els coneixements i habilitats del codi escrit, com en el
grup que seleccionarem per presentar un major domini global:
249

Vegeu Capítol I, subapartat 2.3. El procés de composició escrita, especialment les pàgines 55-

58.
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1. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del component
anàlisi de la situació comunicativa, que segueixen en l'elaboració i construcció
d'un text escrit, els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
2. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subproces
planificació del text (generació d'idees, organització d'idees i formulació
d'objectius) que segueixen en l'elaboració i construcció d'un text escrit, els nois i
noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
3. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subproces
textualització, que segueixen en l'elaboració i construcció d'un text escrit, els
nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.
4. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subproces
de revisió, que segueixen en l'elaboració i construcció d'un text escrit, elsnois i
noies de Cicle Superíor d'EGB de Girona.
5. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subproces
de control que segueixen en l'elaboració i construcció d'un text escrit, els nois i
noies de Cicle Superior d'EGB de Girona.

Hem marcat la hipòtesi de treball a partir de la qual han quedat definits l'objectiu i
els subobjectius generals de l'Estudi de Casos. Hem referenciaí el model teòric de
composició escrita sota el qual es desenvolupa la recerca i que ens ha permès
concretar-ne els objectius específics. Com a darrer pas, creiem fonamental presentar
concretament les estratègies i habilitats que incloem en cadascun dels processos que
configuren els 5 objectius específics.
Amb aquesta intenció, hem consultat diverses classificacions exhaustives
d'estratègies o habilitats de composició confeccionades sota el mateix model
cognitiu de Flower i Hayes (Cassany, Luna i Sanz, 1993; Murtra, 1994 i SEDEC,
1994); Castelló, 1995), i, arran d'aquí, hem confeccionat la proposta que apareix
exposada en la taula 94. A partir d'ara i, al llarg de l'Estudi de Casos, quan ens hi
referim_que no seran poques vegades_ ho farem anomenant-la proposta teòrica de
referència.
Amb aquesta concreció i sistematització de les estratègies i habilitats, pretenem
especificar, fins el nivell concret de les estratègies i habilitats, el marc teòric en què
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es basa els diferents moments de què consta la recerca: el disseny de l'Estudi de
Casos, l'elaboració dels instruments d'obtenció d'informació, l'anàlisi de les dades,
la confecció de l'informe i el plantejament de conclusions.
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3 .METODOLOGIA
Com ja hem introduït en el Capítol II, en exposar les característiques principals del
plantejament general de la recerca, d'acord amb els objectius definits per aquesta
segona fase, la perspectiva metodològica que se'ns presenta més apropiada és la
qualitativa. L'element clau que ha condicionat aquesta presa de decisió és la mateixa
naturalesa del fenomen que volem estudiar.
Acabem de veure, per mitjà de la definició dels propòsits que volem aconseguir, que
allò sobre el qual pretenem obtenir informació són les estratègies i habilitats pròpies
del procés de composició escrita, un procés complex en la mesura que es relaciona
directament amb l'activitat cogniíiva duta a terme per les persones durant l'acció
d'escriure.
És evident, doncs, que si la nostra finalitat principal és aproximar-nos al
coneixement de quines són i com són utilitzades determinades estratègies de caràcter
cognitlu, se'ns imposa obligatòriament, d'una banda, descriure quins són els
comportaments observables que poden ser reflex d'aquestes estratègies i, de l'altra,
esdevé d'essencial importància escoltar com s'expressen els propis nois i noies en
relació a les experiències, actituds, pensaments, reflexions..., relacionats
directament amb la vivència personal en relació a les estratègies del procés de
composició escrita.
Aquestes dues tasques d'investigació que hem d'emprendre connecten
indiscutiblement amb els pressupòsits que defineixen una recerca de tipus qualitatiu.
Les paraules de Pérez Serrano (1994a: 46), citant a Watson-Gegeo (1982), ens ho
confirmen: "la investigación qualitativa consiste en definiciones detalladas de
situaciones, eventos, personas, interpretaciones y comportamientos que son
observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias,
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas per
ellos mismos".
Malgrat que hem partit d'una hipòtesi de treball i que, per tant, el procés de recerca,
de d'un punt de vista rigurós, no es pot qualificar d'iruluctiu_un dels trets més
significatius que caracteritzen una investigació qualitativa^, la nostra principal
intenció és descobrir quins són els comportaments manifestats pel propi subjecte
durant el procés d'elaboració d'un text escrit, així com escoltar tal com ell expressa
la seva pròpia vivència pel que fa a les diferents estratègies específiques d'aquest
procés de composició escrita. Fet que creiem, segurament, generarà, en finalitzar
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l'estudi, l'establiment de noves hipòtesis de treball, no tan globalitzadores com la
que ha inspirat l'inici de la recerca, sinó més específiques i més contextualitzades a
la nostra realitat més immediata.

3.1. Disseny Estudi de Casos
Dins de l'enfocament metodològic qualitatiu, hem decidit escollir un disseny tipus
d'estudi de casos.
En un principi, no hem de pensar que un estudi de casos sigui sinòmim

d'investigació qualitativa i que, per exemple, no puguin emprar-se en aquest tipus
d'estudi dades quantitatives250, ara bé, es pot afirmar que més aviat la lògica
d'aquest tipus de recerca prové d'una visió global essencialment de caràcter
qualitatiu.
Definir què s'entén per estudi de casos, no és una tasca senzilla ja que són múltiples
les conceptualitzacions que'Ens aporten els autors especialistes. Per Anguera (1987:
21) "el estudio de casos es un método de estudio que implica el examen intensivo y
en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno, és decir, el examen de
un fenómeno específico como un programa, un evento, una persona, un proceso,
una institución o un grupo social". Aquest estudi intensiu i a fons d'un fenomen,
centrat en les característiques d'una unitat individual o grupal, té, per a alguns
experts, l'objectiu de comprendre al màxim el fenomen estudiat, per poder
extreure'n conclusions i prendre decisions (Pérez Serrano (1994a), emfasitzant
alguns d'ells (Denzin i Lincoln, 1994) l'interès en l'optimització de la comprensió
del cas per damunt de la possible generalització posterior dels resultats.
Merrian (1990:12, citat per Pérez Serrano (Í994&: 91), assenyala quines són les
quatre propietats essencials que carateritzen un estudi de casos qualitatiu, són les
següents: particularista, descriptiu, heurístic i inductiu. És particular en la mesura
que se centra en una situació, esdeveniment, programa o fenomen particular; és
descriptiu perquè pretén realizar una rica i intensa descripció del fenomen estudiat;
és heurístic en la mesura que il·lumina al lector sobre la comprensió del fenomen
250

Tal com exposen Denzin i Lincoln (1994: 236)," alguns estudis de casos són estudis qualitatius
i d'altres no i que, en aquells estudis de casos on domina una perspectiva de recerca qualitativa, hi
juga amb força l'interès de tipus naturalista, holistic, cultural i fenomenològic".
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objecte d'estudi; i és inductiu, ja que arriba a les generalitzacions, conceptes o
hipòtesis a partir de l'examen de les dades.
En el nostre cas, l'opció per un disseny d'estudi de casos, ve determinat bàsicament
pel fet que el que ens interessa fonamentalment és estudiar a fons i intensivament els
nois i noies estudiats, amb la intenció de comprendre la particularitat del fenomen
objecte d'estudi: les estratègies del procés de composició. Hem de tenir en compte
que el grau de singularitat, amb que cada noi i noia experiència l'ús de les
estratègies específiques del procés seguit en l'elaboració d'un text escrit, és
significativament rellevant.
Per aquest motiu, ens interessa preferentment descriure amb profunditat, i de
manera específica per cada cas, aquest fenonem. Volem observar quins són els
comportaments que mostren mentre estan elaborant un text escrit, i volem també
saber com interpreten ells mateixos el procés dut a terme durant la composició del
text, quina és la seva experiència en aquest sentit, i també quines són les seves
argumentacions, les seves opinions, etc., en relació a la seva particular manera de
portar a la pràctica la construcció d'un text escrit.
Creiem, que a partir d'aquesta descripció densa i rica, podem comprendre
globalment el fenomen d'estudi, però també s'obre la possibilitat d'establir relacions
i connexions complexes, a partir dels casos analitzats, entre els elements que
caracteritzen el procés de composició escrita estudiat. És a dir, una clarificació de les
relacions i un descobriment de nous significats que, lògicament poden il·luminar la
comprensió del procés de composició escrita, que és el nostre objecte d'estudi.
La majoria d'estudis de casos es basen en el raonament inductiu, o sigui que
extreuen conclusions i hipòtesis partint de l'anàlisi de les dades. De totes maneres,
alguns estudis__ com és el nostre cas__ parteixen d'hipòtesis de treball prèvies, les
quals estan subjectes a ser reformulades a mesura que avança la recerca. Més
important que la verificació de la hipòtesi, el que pretenem és descriure intensament
el fenomen a través de la particularitat dels casos, descobrir noves relacions i
significats, i tot aquest procés pot servir-nos per generar noves hipòtesis
d'investigació en relació a una tema tan complex corn l'ús de les estratègies del
procés de composició, hipòtesis que evidentment són susceptibles de ser
constrastades en nous estudis.
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Tampoc no hem d'oblidar que estem parlant d'una segona fase d'una recerca que
s'ha iniciat amb un estudi descriptiu, ampli i de caràcter quantitatiu, sobre la
producció escrita d'un gran grup de nois i noies. I no ho podem deixar de banda
perquè, per molts autors, un dels aventatges (Pérez Serrano, 1994a), o un dels
possibles objectius (Amal i d'altres, 1992) de l'estudi de casos és la seva
potencialitat per completar i aprofundir la informació aportada prèviament per un
estudi quantitatiu, amb dades analitzades estadísticament.
D'altra banda, segons Yin (1990), un estudi de casos implica examinar el fenomen
en el seu propi context i utilitzant múltiples fonts d'evidència. En el nostre cas, no
podem dir que es compleixi estrictament aquesta condició. No dubtem, que hagués
pogut ser altament interessant, i possiblement hagués comportat major garantia de
veridicitat, observar els nois i noies mentre escriuen en el seu entorn habitual, és a
dir, a la seva aula. De totes maneres, creiem que plantejar-nos-ho hagués obligat a
invertir-hi un temps que va més enllà de les possibilitats d'un sol investigador i, a
més, hagués complicat moltíssim unificar el plantejament de l'elaboració del text a
escriure per a tots i cadascun dels casos seleccionats, hem de pensar que formen
part de grups-classe diferents, amb professors també diferents, i que estan
igualment escolaritzats en tres centres diferents.
La naturalesa del cas pot ser molt heterogènia: un subjecte, un grup, una institució,
un programa, etc. I a més, tal com indiquen Denzin i Lincoln (1994), un estudi de
casos pot referir-se a un sol cas (persona, situació singular...), o bé també pot
estudiar a uns quants casos, agrupats amb al finalitat d'examinar el fenomen objecte
d'estudi. Afegeixen que, darrerament, molts investigadors que realizen estudis de
casos tendeixen a centrar la seva atenció, no en un sol cas, sinó en més d'un, per la
riquesa que, en múltiples ocasions, la comparació entre casos pot aportar a la
comprensió global del fenomen. En el nostre estudi, nosaltres selecionem 12 casos
sota els criteris que exposem en l'apartat següent.

3.2.

Selecció dels Casos

El procés de selecció dels casos té el seu origen en el objectiu general d'aquesta
segona fase de la recerca: constatar si es presenten diferències clares, pel que fa al
procés de composició seguit en l'elaboració i construcció del text escrit, entre els
nois i noies de Cicle Superior d'EGB que mostren un nivell elevat en el domini dels
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coneixements i habilitats del codi escrit, i els que en mostren un nivell de domini
baix.
En funció, doncs, d'aquest propòsit, és evident que el que ens interessa és
seleccionar, d'una banda, nois i noies amb un nivell de domini elevat en la
producció escrita i, de altra, nois i noies amb un nivell de domini baix.
Decidim, seleccionar 12 casos, 6 pertanyents al Grup A o aquells que demostren un
nivell de domini baix de la producció escrita i 6 més pertanyents al Grup B o aquells
que mostren un nivell de domini alt. El perquè d'aquest nombre ve determinat per la
intenció d'incloure en cadascun dels dos grups un nombre de casos ni massa reduït
ni massa ampli. No massa reduït per poder tenir l'oportunitat de constatar les
diferents particularitas que estem convençuts mostraran els nois i noies pel que fa a
l'ús de les estratègies del procés de composició. I tampoc excessivament ampli per
fer possible una descripció suficientment intensa i exhaustiva.
El nostre punt de partida per seleccionar aquests 12 casos agrupats en els dos grups,
són els resultats obtinguts en l'estudi descriptiu realitzat en la primera fase de la
recerca, en la qual hem centrat el nostre interès a conèixer el domini en en el codi
escrit (producció escrita) en un gran grup de nois i noies de Cicle Superior d'EGB
(388 nois i noies).
Els cntem en els quals hem fonamentat ú procés de selecció són els següents:
1. En primer lloc, hem eliminat de la selecció aquells nois i noies que, en la
puntuació directa del test de Raven (instrument auxiliar aplicat en la primera fase de
la recerca), s'allunyaven excessivament _sigui per sota sigui per sobre_ de la
distribuido normal que per a aquesta variable (puntuació directa test de Raven), es
dibuixa en la població d'estudi de la primera fase de la recerca.
La pretensió és simplement evitar la possibilitat que entre els nois i noies
seleccionats per a l'estudi de casos n'hi quedi inclòs algun o alguna que pugui ser
susceptible de presentar un nivell d'habilitat mental general excessivament baix, bé
excessivament alt. És a dir, discriminar aquells nois i noies veritablement extrems
pel que fa a les puntuacions directes del test de Raven, per prevenir que la influència
d'un nivell d'habilitat mental massa baix o massa alt pugui distorsionar els objectius
i els resultats d'aquesta segona fase de la recerca.
Concretament, han estat només dos els casos que hem identificat amb puntuacions
extremes i clarament allunyades de la resta de puntuacions directes del test de Raven
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obtingudes per la població d'estudi. Ambdós casos han obtingut una puntuació
directa extremadament baixa, un d'ells d'l punt i l'altre de 6 punts231. La puntuació
directa més baixa que els seguia era ja de 25 punts, per tant, clarament distanciada
d'aquestes dues puntuacions tan extremadament baixes.
2. En un segon moment, hem cregut important que els casos seleccionats
representessin als tres cursos en els quals es trobaven situats els 388 nois i noies
durant la primera fase de l'estudi: 6è, 7è i 8è. El fet de pertànyer a un curs o a un
altre, pensem que pot ser un element que influenciï les característiques de l'ús de les
estratègies de composició dutes a terme en l'acció d'escriure. Hem de tenir en
compte que, per exemple els nois de 6è, tot just acaben de començar el Cicle
Superior i que, en canvi, els de 8e ja l'estan acabant, la qual cosa implica que una
diferència important en els coneixements i habilitats de l'expressió escrita que uns i
altres han treballat. Per aquest motiu, doncs, decidim que en el casos seleccionats hi
hagi representació proporcional dels tres cursos i, per tant, escollim dos casos de
6è, dos casos de 7è i dos casos de 8è per al Grup A i el Grup B respectivament.
3. En tercer lloc, de les diferents dades recollides en la primera fase de la recerca,
optem per utilitzar la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita, la puntuació
del Producte Escrit del Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del
Professor i la qualificació acadèmica de l'assignatura de llengua. Els motius
d'aquesta elecció són els següents:
a) La Prova d'Expressió Escrita ha estat l'instrument bàsic per l'obtenció de la
informació en l'estudi descriptiu. Es tracta d'un instrument elaborat
expressament per a la recerca i directament relacionat amb els objectius d'aquesta
fase d'estudi, és a dir, conèixer quin és el domini en les habilitats i coneixements
del codi escrit.
b) El Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor és igualment un
instrument dissenyat específicament per a l'estudi descriptiu, amb la intenció
d'obtenir informació en relació a les habilitats i coneixements de l'expressió
escrita dels 388 nois i noies, proporcionada, en aquest cas, pel professor de
llengua catalana de cadascun d'ells. Ha estat considerat un instrument
complementari, en la mesura que contribueix a aportar dades que, afegides a les
obtingudes en la Prova, possibiliten la consecució dels objectius plantejats. En
231

Pensen que la puntuació directa màxima que es pot obtenir en el Test de Matriu,s Progressives
de Raven. Escala General, és de 60 punts, i que la mitjana en la població d'estudi de la primera fase
de la recerca se situa a 47 punts. Per a més informació sobre l'aplicació d'aquest test, vegeu
subapanat 3.2.3.2. Instrument auxiliar, del Capítol I.
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aquest Full hi hem contemplat tres tipus de puntuacions: la del producte escrit, la
del procés de composició i la puntuació total. En aquest moment, ens interessa
basar-nos en la puntuació del producte escrit, ja que és concretament el nivell en
el domini de la producció escrita la que ens convé tenir en compte en aquest
procés de selecció.
c) La qualificació de l'assignatura de llengua catalana forma part de les
anomenades, en l'estudi descriptiu, dades complementàries, que són
específicament les qualificacions de les tres assignatures de l'àrea de llengua
(llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera), obtingudes al juny de
1995 pels 388 nois i noies. La tria, per aquest procés de selecció de la nota de la
qualificació de llengua catalana, s'explica pel simple fet que, tant en la primera
fase de la recerca com en aquesta segona, la llengua objecte d'estudi és la llengua
catalana.
d) La possibilitat d'emprar, en aquest procés de selecció, conjuntament les dades
provinents d'aquestes tres fonts d'informació, ve garantida per l'existència de
correlació estadísticament significativa entre elles. En un moment de l'anàlisi dels
resultats de la primera fase de l'estudi, hem calculat els índexs de correlació de
Pearson per comprovar si entre aquestes puntuacions es pot parlar de variació
conjunta. Els resultats ens han confirmat una correlació positiva: moderada-alta
entre la puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita i la puntuació del
Producte Escrit del Full de Valoració del Professor (r = 0,650) i moderadament
alta entre la puntuació total de la Prova i la qualificació de l'assignatura de llengua
catalana (r = 0,725).

D'acord, doncs, amb aquests tres criteris de selecció, el procés desenvolupat per a
la determinació dels 12 casos, agrupats en els dos grups, ha estat el que presentem
tot seguit:
a) Donat que les qualificacions de l'assignatura de llengua catalana, les tenim
recollides en cinc categories (insuficient, suficient, bé, notable i excel·lent), ens
hem vist obligats a recodificar les puntuacions de la Prova d'Expressió Escrita i
les del Producte Escrit del Full de Valoració el Professor, les quals han estat
obtingudes en valors numèrics, i reconvertir-les també en 5 categories. Aquesta
transformació l'hem realitzada distribuint les seves respectives escales de valors
en cinc intervals, esdevenint cadascun d'ells una categoria. D'aquesta manera, a
cada noi o noia h' correspon una categoria 1, 2, 3, 4, o 5, tant en les
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qualificacions de l'assignatura de llengua catalana com en la Prova d'Expressió
Escrita i en el Full de Valoració del Professor (Producte Escrit).
b) Un cop feta la transformació de puntuacions anterior, determinem exactament les
condicions sota les quals seleccionem els casos.
Els 6 casos del Grup A han de complir els següents requisits:
» Dos han de ser de 6è, dos de 7è i 2 de 8è. Triem també dos casos de
reserva per cada curs.
• Cadascun d'ells ha de situar-se, en primer lloc, en la categoria número
1, la de les puntuacions més baixes, en la Prova d'Expressió Escrita. En
segon lloc, en les altres dues puntuacions, també ha de respondre a la
categoria inferior, la 1.
• En cas que no trobem cap cas situat en la categoria 1 en les tres
puntuacions, seleccionem primer aquells que se situen en la categoria 2
en la puntuació del Producte Escrit, ja que aquesta és la que correlaciona
menys intensament amb la Prova.
• En cas que hi hagi més de dos casos, situats en la categoria 1 en les tres
puntuacions, els desampatem utilitzant el valor numèric més baix de la
puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita

Per als 6 casos del Grup B els requisits són:
• Dos han de ser de 6è, dos de 7è i 2 de 8è. Triem també dos casos de
reserva per cada curs.
9
Cadascun d'ells ha de situar-se, en primer lloc, en la categoria número
5, la deies puntuacions més altes, en la Prova d'Expressió Escrita. En
segon lloc, en les altres dues puntuacions, també ha de respondre a la
categoria superior, la 5.
• En cas que no es trobem cap cas situat en la categoria 5 en les tres
puntuacions, seleccionem primer aquells que se situen en la categoria 4
en la puntuació del Producte Escrit.
• En cas que hi hagi més de dos casos, situats en la categoria 5 en les tres
puntuacions, els desampatem utilitzant el valor numèric més alt de la
puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita.

487

c) Apliquem els requisits establerts, i obtenim 6 casos per ai Grup A i 6 casos per al
Grup B, així com 6 de reserva per a cadascun dels dos grups.
Contactem amb les escoles de cadascun dels casos, conversem amb el director, li
presentem les línies generals de l'Estudi de Casos, i li mostren els nois i noies
seleccionats de la seva escola. Arrel d'aquest contacte, simplement ens veiem
obligats a substituir un dels casos inicials per un dels seleccionats com a reserva,
ja que aquell s'ha traslladat amb la seva família a viure fora de Girona.
Els nois i noies, doncs, que finalment formen part dels 12 casos de l'estudi, en els
dos grups A i B, són els que veiem en la taula 95. En aquesta mateixa taula, hi
especifiquem l'edat en el moment de realitzar l'estudi, el curs o l'ocupació principal,
l'escola d'origen que els correspon, i els atorguem també un nom, que lògicament
és fictici.

Taula 95: Casos definitius de l'estudi
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En aquesta columna distingim, d'una banda, aquells que encara assisteixen a l'escola i d'aquests
n'especifiquem el curs al qual pertanyen en el moment de l'observació (abril-maig de 1996) i,
d'altra banda, aquells queja no van a l'escola i d'aquests n'especifiquem quina és la seva ocupació
també en el moment en què es desenvolupa l'observació (abril-maig de 19%).
253
El mes de març d'aquest any, 1996, ha deixat el Ir curs d'FF de Jardí d'Infància que havia
començat el mes de setembre de 1995. Ara es dedica, de tant en tant, quan li demanen, a tenir cura
de nens petits.
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3.3,

L'obtenció de la Informació: instruments utilitzats

3.3,1. Introducció
D'acord amb í'opció metodològica qualitativa i amb el plantejament de l'Estudi de
Casos, els dos instruments d'obtenció de la informació escollits són V observació i

l'entrevista.
Ambdós instruments són dels més emprats en els estudis de caràcter qualitatiu, en la
mesura que pretenen aproximar-se a la comprensió d'un o més fenòmens, des de la
seva descripció fins a l'explicació dels possibles elements que el causen.
Donats els nostres objectius, a través de V observació volem obtenir la informació
que ens possibiliti el coneixement de les estratègies del procés de composició a
través de l'execució de la tasca (les conductes externes) dels 12 casos seleccionats.
El fet d'utilitzar també l'entrevista, ve motivat per dues raons principals:
1. Donat que les estratègies de les quals volem obtenir informació són de caràcter
cognitiu, i haurem d'assumir el risc d'observar-les per mitjà de comportaments
externs, veiem absolutament necessari utilitzar una altra tècnica de recollida
d'informació, l'entrevista, que ens proporcioni dades en relació a les mateixes
estratègies des d'una perspectiva diferent, és a dir, que faci possible la
convergència metodològica.
2. El fet que determinades estratègies del procés de composició, concretament les
referides al procés de control, vagin més enllà de la dimensió cognitiva i se situïn
en una dimensió tneíacognitiva254, les fa d'impossible observació, i, per tant, ens
obliga a utilitzar V entrevista, la qual estimem potencialment capaç de recollir
informació per accedir al coneixement de les estratègies meíacognitives del noi i
noia en relació al procés de composició escrita. A més a més, si ens interessa que
els 12 casos facin reflexió de les estratègies cognitives utilitzades, observades
prèviament a través de la conducta, estem altra vegada parlant de metacognició. I,
malgrat la dificultat intrínseca que existeix per operacionalitzar l'activitat
254

Hem de tenir en compte el terme metacoginició és un concepte molt ampli í de difícil
delimitació conceptual, que des dels anys 70 la recerca en psicologia hi ha dedicat múltiples estudis.
En general i amb el risc que suposa qualsevol intent de síntesi, quan parlem de metacognició ens
referim a la cognició sobre la cognició, al pensament sobre el pensament, és a dir, al coneixement
que pot assolir cada persona dels seus propis processos mentals (cognitius). En el nostre estudi
sobre les estratègies del procés de composició escrito, és evident que no és impropiada la utilització
del concepte més específic metallengmtge, ja que genèricament aquest es pot definir com
"l'habilitat metacognitiva que té per objecte el llenguatge (l'activitat lingüística, el processament
lingüístic, el sistema lingüístic,..)" (Mayor, Suengas i González, 1993: 145). Per aquest motiu, en
podem trobar el seu íis al llarg del desenvolupament de l'exposició d'aquest Estudi de Casos.
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metacognitiva donat que no es tradueix en una conducta observable, entre els
mètodes més freqüents per avaluar la metacognició (observació del pensar en veu
alta i de la parla natural, intents de construcció d'escales d'avaluació....), el més
usat és l'entrevista (Mayor, Suengas i González, 1993).

3.3.2. L'observació
Per a una elaboració acurada i rigurosa del nostre propi instrument d'observació,
hem cregut imprescindible establir i resseguir diferents fases en la seva planificació.
De fet, són nombroses, diverses i distintes les propostes que els experts en
metodologia observacional presenten en relació a les fases a seguir en el procés de
planificació de l'observació, bé sigui en funció de la seva postura teòricometodològica de fons, bé sigui en funció de les diferents modalitats d'observació
que es poden donar.

En aquest sentit, per exemple Pérez Serrano, G. (1994: 26-28) presenta, dins d'una
clara opció metodològica qualitativa, el que ella anomena Guia pràctica pam realizar
una escala de observación on exposa quines són, segons el seu criteri, les 22 fases
que comprèn la tècnica d'observació, des de la primera que és la definició
d'objectius fins a la vint-i-dosena que planteja el suggeriment de noves recerques o
camps de treball a partir dels resultats de l'estudi.
Des d'una perspectiva més pròpia d'un manual255, Del Rincón i d'altres (1995)
presenten, d'una banda, un possible esquema de planificació (idem: 231-232) referit
al que ells anomenen observació sistemàtica256 i basat en diversos autors257. I d'altra
255 Normalment, la pretensió d'un manual és oferir una aproximació general, sistemàtica i
assequible del tema objecte d'estudi, no aprofundint àmpliament en les diferents dimensions del
tema en qüestió. En aquest cas, el manual gira al voltant de l'estudi actual de la diversitat de les
tècniques d'investigació en ciències socials.
256 Vegeu pàgina 508 de la tesi, on apareix el concepte d'observació sistemàtica segons aquests
mateixos autors.
Les passes per realitzar una observació, segons Del Rincón i d'altres (1995: 231), en base a
Boehm i Weinberg (1977, cit. per Walker, 1989:145-50) són:
!• Quina és la naturalesa del problema o qüestió plantejada? (...)
2. Per què és pertinent l'ús de l'observació sistemàtica per abordar aquest tipus de problema ?
3. Quines són les característiques rellevants de la situació on tindrà lloc l'observació? (espai,
material, persones,..) (...)
4. (...)Quin és l'univers de les conductes a observar?
•5. Quines unitats de conducta o categories clarament definides s'observaran? (...)
6. Quin procediment de mostrelg possibilita millor registrar les observacions? (...)
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banda, presenten també una segona proposta (idem: 269)258, en aquest cas
específica per a la que elJs anomenen observació participant259.
En el nostre cas, però, com veurem tot seguit, l'instrument d'observació que
utilitzem presenta característiques pròpies i peculiars: estratègies cognitives com a
objecte de l'observació, no participant per la naturalesa del context,
semiestructurada en relació al tipus de registre emprat, etc. Per tant, i donat aquest
fet, creiem adequat partir de les dimensions essencials d'aquestes diferents
propostes presentades i adaptar-les als trets característics que defineixen la nostre
estratègia d'observació: objectius definits, allò que volem observar, context
específic de l'observació, grups de nois i noies establerts per a l'Estudi de Casos,
etc. D'aquesta manera, doncs, hem confeccionat el nostre propi esquema de
planificació, és a dir, els diferents moments o etapes que anem acuradament
resseguint durant l'elaboració de l'instrument concret que emprarem per a
l'observació, lògicament abans que aquesta observació es porti a la pràctica. És el
següent:
1.
2.
3.
4.

Plantejament d'objectius
Modalitat d'observació
Escenari i temporització
Definició del què volem observar

5. Com enregistrem la informació

6. Criteris de regulació de l'observació (íïabilitat i validesa)
7. L'anàlisi dels resultats260

7. En quina mesura el sistema d'observació garanteix observacionsfiables? (...)
8. Quines inferències i conclusions es poderfer a partir de les observacions recollides? (...)
9. S'ha reflexionat sobre la finalitat de les observacions? (...)
10. S'ha pensat en el paper d'altres tècniques diferents de l'observació sistemàtica (...) per abordar
aquest problema ?
258
Partint d'autors com Spradley (1980), Patton (1987) i Jorgensen (1989), Del Rincón i d'altres
(1995: 269) sintetitzen els interrogants que la planificació d'una observació participant s'ha de
plantejar:
1. Què investigar? Definició del problema
2. Com investigar? Modalitat d'observació
3. On observar? Escenari
4. Què observar? Enfocament i abast
5. Quan observar? Temporització
6. Com enregistrar? Tècniques de registre
7. Com analitzar? Tècniques d'anàlisi
259
Vegeu subpartat 2. Modalitat d'observació, d'aquest mateix apartat 3.3.2. L'observació, on
podem trobar que s'entén per observació participant.
260
Aquesta fase la realitzarem de forma conjunta observació i entrevista.
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Els objectius generals d'aquesta observació coincideixen amb els dos subobjectim
generals de k segona fase de la recerca. Concretant-se ja en els dos grups de casos
establerts a partir dels 12 casos seleccionats (Grup A i Grup B)261, i també amb una
tipologia textual determinada: un text narratiu262. Així doncs, queden així formulats:
1. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies, pròpies del procés de
composició, que segueixen en l'elaboració i construcció d'una narració, els nois i
noies del Grup A.
2. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies, pròpies del procés de
composició, que segueixen en l'elaboració i construcció d'una narració, els nois i
noies del Grup B.
Abans de la definició del objectius específics_directament relacionats amb els
objectius específics de l'Estudi de Casos_ d'aquest instrument d'observació, creiem
important fer un aclariment.
No podem oblidar que, tal com hem assenyalat en el marc teòric en presentar el
model cognitiu de Flower i Hayes (1980, 1981a, 1981b), entre els diversos
subprocessos implicats en el procés de composició escrita, existeix l'anomenat
Control o Monitor, per al qual hem distingit un objectiu específic propi. Però, tot i
ser conscients de la seva importància en el funcionament global de la composició,
no apareixerà diferenciat com a subprocés específic per a l'observació que volem
emprendre. El motiu intentarem argumentar-lo tot seguit:
Quan hem desenvolupat teòricament el tema del procés de composició escrita i els
diferents models que l'expliquen263, hem pogut veure que el subprocés anomenat de
control fa referència a un mecanisme, una espècie de quadre de comandament, que
regula i dirigeix el funcionament i la participació dels diversos processos en
261

Si recordem els 6 casos del Grup A són els presenten un menor domini global dels
coneixements i habilitats del codi escrit, i els 6 casos del Grup B són els que el presenten més
elevat.
262
L'elecció d'un text de tipologia narrativa ve motivada per les següents raons:
* En la primera fase de la recerca hem pogut comprovar major facilitat per paït dels nois i
noies a l'hora d'elaborar un text narratiu en relació, per exemple, a un text descriptiu. A l'escola,
aquest tipus de text narratiu es treballa amb freqüència i intensitat.
* I, com a conseqüècia de l'anterior, la familiaritat i l'hàbit que els nois i noies tenen
respecte la narració, creiem que no els tenen en textos d'altra naturalesa. Aquest fet, doncs, creiem
que afavoreix la predisposició vers la acció d'escriure específica que la recerca els plantejarà.
263 Vegeu subapartat 2.3.1.2. Els models cognitïus del Capítol I.
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l'activitat global de la composició escrita. Es tracta, doncs, d'un subprocés en el
qual la dimensió metacognitiva, o metalingüística si parlem més concretament,
adquireix una significació important. I per tant, és pràcticament impossible
constatar, per mitjà de l'observació, fins a quin punt el noi o noia és conscient de les
operacions cognitives que intervenen en el seu propi procés d'escriptura, o fins a
quin punt el noi o noia sap o no sap activar i desactivar, quan convé, els diferents
subprocessos: la planificació (generació i organització de les idees), la textualització
i la revisió.
Per tant, ens ha semblat excessivament arriscat i poc rigurós intentar determinar
conductes concretes que, per mitjà de l'observació, poguessin ser el reflex d'una
estratègia cognitiva de control. De totes maneres, quan observem el noi o noia quan
escriu, anotem, si és possible i evident, per cada una de les conductes establertes el
moment concret (el minut) en què aquesta es dóna. Aquestes dades, a més a més
d'obtenir informació sobre el caràcter de recursiviíat264 del procés de composició, és
possible que indirectament ens permetin fer alguna interpretació, evidentement amb
certa dosi de subjectivitat, sobre el nivell de consciència que té cada noi o noia en
relació al moment d'inici i fi de cada un dels subprocessos.
Llevat, doncs del subprocés de Control, a través de l'observació pretenem obtenir
informació en relació a la resta d'operacions i subprocessos que hem definit per al
procés de composició escrita (apartat 2. Objectius): l'anàlisi de h situació
comunicativa, la planificació, la textualitzadó i la revisió.
Així doncs, els objectius específics són els que presenten a continuació. Hem de
tenir en compte que es refereixen, d'una banda als casos del Grup A i, de l'altra, als
del Grup B:
1. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del component
anàlisi de la situació comunicativa en l'elaboració i construcció d'una narració.
2. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subprocés
planificació del text (generació d'idees, organització d'idees i formulació
d'objectius) en l'elaboració i construcció d'una narració.
3. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subprocés
textualització en l'elaboració i construcció d'una narració
264

En el subapartat 2.3.1.2. Els models cognitius del Capítol 1 de la tesi hem introduït i explicat
aquest concepte, i poques línies més endavant en tornarem a parlar.
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4. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subprocés
de revisió en l'elaboració i construcció d'una narració.

2. MoijaliteLd!observaçló
Els experts en tècniques d'investigació en ciències socials, han realitzat diversitat de
classificacions per a les diferents modalitats d'observació. Una de les més difoses i
conegudes és la que fa referència al grau de participació de l'observador i que
distingeix entre observació participant i no participant Per alguns autors (Del
Rincón i d'altres, 1995), l'observació participant s'identifica amb una tècnica
específica d'una perspectiva metodològica constructivista o qualitativa i, llavors,
quan parlen de l'observació com a instrument apropiat a una perspectiva
metodològica quantitativa o empírico-analítica, s'inclinen per emprar el tènue
d'observació sistemàtica. Pérez Serrano (1994b), des del seu enfocament clarament
qualitatiu, presenta la distinció entre observació participant i no participant. Entén
per no participant o externa aquella en què l'observador no pertany al grup que és
estudiat, i per participant o interna aquella en la qual l'observador participa en la
vida del grup o organització estudiats.
En el nostre Estudi de Casos, el context en què es portarà a tènue l'observació no és
l'entorn quotidià on els nois i nois desenvolupen habitualment les seves activitats
d'expressió escrita (la seva aula de l'escola), l'observador no serà desconegut
perquè va tenir contacte amb ells durant la primera fase de la recerca, però aquesta
relació va ser puntual, ni tampoc l'observador s'implicarà directament i durant un
període de certa durada en la dinàmica del grup-classe de cadascun dels diferents
casos. En definitiva, pensem que l'observació que desenrotllarem pot ser clarament
qualificada de no participant.
Dins de la modalitat d'observació no participant, segons Perrez Serrano (1994b),
pot diferenciar-se l'anomenada directa i la indirecta. Directa quan l'observador
participa directament en l'obtenció de les dades i en contacte directe amb la realitat
que es vol estudiar, i indirecta quan aquesta es basa en dades estadístiques
(censos..) i fonts documentals (arxius, premsa,..) i l'observador no recull
personalment les dades sobre el terreny. En aquest sentit, no hi ha dubte que la
nostra observació pot entendre's fàcilment com a directa, ja que és el propi

494

investigador el que aplicarà l'instrument elaborat i ho farà observant directament els
diferents casos de l'estudi.
Aquesta modalitat d'observació participant directa, implica assumir el seu principal
avantatge: que l'observador pot dedicar-hi tota la seva atenció i fer anotacions a
mesura que s'originen els fenòmens, però també carregar amb el seu principal
inconvenient: que no es pot realitzar sense coneixement previ d'allò observat, la
qual cosa pot afectar negativament la validesa dels seus resultats.
Malgrat que una definició en profunditat de la modalitat concreta de la nostra
observació, sabem que requeriria una anàlisi més complexa i detallada, no ens hi
estendrem més perquè no ens interessa tant examinar exhaustivament la
denominació tipològica del nostre instrument com caracteritzar-lo àmpliament, des
de les diferents passes seguides per a la seva planificació i elaboració, fins a l'anàlisi
i interpretació de les dades obtingudes, tot passant per la seva aplicació.
Abans d'entrar en l'etapa que presentem tot seguit (3. Escenari i Temporització).
volem fer esment d'una consideració important:
De manera justificada, en el subapartat Selecció de Casos (3.2.) d'aquest Capítol
IV, hem presentat ja quins són els 12 nois i noies que formen paït d'aquest estudi
de casos (2a fase de la recerca): perquè í com els hem seleccionat, com i perquè els
hem distribuït en dos grups (Grup A i Grup B), etc. És per això que, prèviament a
l'explicació del "on i quan observar", que és concretament la temàtica que
desenvolupem en l'etapa número 3 de la planificació i que trobem unes línies més
endavant, no ens plantegem_com seria d'esperar_ un apartat específic per delimitar
a qui observem. El per què d'aquests dos grups (A i B) pel que fa a les
característiques dels seus integrants, al procés que ha conduït a la seva constitució,
etc., ha quedat ja suficientment explicitat i, per tant, no ho tomarem a repetir.

3. Escenari i temporització
L'escenari, o dit més planerament, el lloc on es desenvolupa l'observació i també,
com veurem més endavant l'entrevista, és el centre escolar on cada noi i noia
assisteix a classe, és a dir, les mateixes tres escoles (I'l la 2 i la 3 ) que han
participat en la primera fase de la recerca.
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No obstant, en aquesta segona fase de la recerca, ens trobem en un nou curs
acadèmic (95-96) i, per tant, el grup de casos seleccionats que durant la primera fase
feien 6è (2 nois i 2 noies) ara cursen 7è d'EGB, el grup seleccionat de 7è (2 nois i 2
noies) ara cursen 8è, i el grup de seleccionats que feia 8è (3 nois i 1 noia) durant la
primera fase de la recerca (curs acadèmic 94-95), en aquests moments no són
alumnes d'aquestes tres escoles265.
Si fem aquest aclariment anterior és per fer notar que el fet que aquests nois i noies
de 8è també visquin l'experiència de l'observació i l'entrevisía en el seu antic centre
escolar, ha estat una decisió presa, de manera compartida i consensuada, entre els
responsables de les tres escoles i nosaltres. Opció originada per, bàsicament, tres
raons:
1. D'aquests quatre casos, cap d'ells es troba, aquest curs 95-96, ni assistint al
mateix centre escolar ni tenint la mateixa dedicació266. La dispersió del grup és,
doncs, significativa i particularitzarien funció de la situació personal de cada noi o
noia.., l'espai on es desenvolupa l'observació pot, sens dubte, complicar-nos
l'estudi pel que fa sobretot a la quantitat de temps que haurem d'invertir-hi.
2. Va ser concretament en cada una de aquestes tres escoles, on els 388 nois i
noies de la primera fase de la recerca, van entrar en contacte amb el nostre estudi.
Per tant, si el lloc on els nois i noies viuen l'observació és el mateix que a on va
realitzar les propostes de la primera fase de la recerca, sembla lògic que els serà més
fàcil d'associar i relacionar un i alíre moment com a parts integrants de la recerca en
general.
3. No fa ni un any que aquest centre era la seva escola i, segons els responsables i
els professors de l'escola, s'hi troben encara efectivament vinculats i per a ells no és
cap esforç, ben al contrari, tornar pel motiu que sigui a l'escola.
D'altra banda, dins de cada centre escolar, hem procurat que l'espai concret, on
cada noi o noia escriu la historieta i alhora és observat i més tard entrevistat, sigui
una sala lliure, no massa gran i on s'hi trobin a rabast_motivat pel contingut

265 Aquesta explicació, que presentem en relació al canvi de curs acadèmic o de centre escolar o de
dedicació majoritària viscut pels nois i noies seleccionats per aquesta segona fase de la recerca,
solament pot entendre's si tenim en compte que, en realitat, cap d'aquests nois í noies seleccionats
ha romàs un any més en el curs de l'any acadèmic 94-95, és a dir no n'hi ha hagut cap que repetís.
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Vegeu taula 95 (pàgina 488) de la tesi.
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d'alguna de les dimensions de l'observació i de l'entrevistajalgunes fonts
documentals tais com diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies, etc.

Els espais utilitzats han estat, doncs, els següents:
* En el cas de l'escola /, la sala de professors reservada per a reunions dels
docents i per a l'emmagateament de material de laboratori i de tallers.
Aquesta sala es troba al segon pis de l'escola, al costat de les aules de Cicle Mitjà
i Cicle Superior. No es tracta d'un espai de trobada per als moments lliures dels
professors, la sala que fa aquesta funció es troba a la planta baixa, ben aprop del
"hall". Per aquest motiu, la sala del segon pis, que és la que hem utilitzat, és poc
freqüentada en les hores lectives. De manera que no ha estat gens difícil trobar un
matí on tinguéssim la seguretat que estaria completamnet lliure.
Aquesta, doncs, és una sala d'uns 15 metres quadrats, amb una gran taula al
centre rodejada de diverses cadires. Nosaltres hem pogut triar i hem decidit
ocupar una cantonada. Com que no hi hem trobat cap tipus de material
bibliogràfic, hi hem portat expressament un diccionari de llengua catalana, un
diccionari de sinònims i una gramàtica catalana, un diccionari enciclopèdic i els
hem deixat al cim de la taula.
* En el cas de l'escola 2, la tutoria de la professora de llengua catalana. Es tracta
d'una petita sala situada al mateix passadís a on es troben les classes de 7è i 8è.
Té un taula de despatx gran i dues cadires, una a cada costat. També hi ha un
tnoble-llibreria amb diccionaris, gramàtiques, i molts altres tipus de llibres,
documents i manuals.
* I en el cas de l'escola 3, la sala de professors situada a la planta baixa de
l'escola. La impossibilitat per trobar una altra sala més petitona i amb menys
possibilitats de ser ocupada, ha fet que, entre la directora del centre i nosaltres,
decidissim utilitzar aquest espai però marcant clarament dues condicions: 1)
planificarem la jornada de treball de manera que a l'hora del patí (de 2/4 11 a les
11) no es realitzi cap sessió d'observació ni d'entrevista, ja que és el moment en
què els professors del centre hi acudeixen^ i 2) la resta de la jornada del matí, la
porta de la sala estarà tancada i amb un cartellet que hi posarà: "Us agrairíem que
no entréssiu. Gràcies", d'aquesta manera garantim que la sessió d'observació i
entrevista transcorri sense circumstàncies de l'entorn que puguin entorpir i
distreure al noi o noia o a l'investigador.
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Aquesta sala de professors té una àmplia taula central amb diverses cadires i un
gran armari-Slibreria que conté els llibres, documents i revistes a disposició dels
professors de l'escola. Entre aquests, hi trobem un diccionari de llengua
catalana, un dicccionari de sinònims de llengua catalana, un llibre de verbs
conjugats en llengua catalana, l'Enciclopèdia Catalana, etc.
En un altre sentit, volem també precisar que ens hem posat d'acord amb els
responsables de les tres escoles perquè la sessió d'observació (i d'entrevista, no ho
oblidem) es realitzi durant el matí. Ens ha semblat el moment del dia on els nois i
noies, normalment, tenen més bona predisposició i una actitud més positiva vers la
realització de les diverses activitats acadèmiques.
De totes maneres, i com es pot veure en la taula 96, els 2 casos dels que en la fase
primera de la recerca feien 8è i aquest curs assisteixen a classe a algun Institut de
Secundària de la ciutat, l'horari de la sessió va haver de ser forçosament a la tarda,
durant els matins el seu horari a l'Institut és complet.
Cada una de les sessions amb els 12 nois i noies es compon de dos gram moments:
el de l'observació i el de l'entrevista. Per aquesta raó, a l'hora de presentar quins
són els diferents espais de temps de què es composa la posada en pràctica de
l'observació, ens trobem amb dos primers moments que són generals per a tota la
sessió, i per tant, no específics de l'observació, són aquests:

1, L'investigador (observador/enírevistador) presenta a cada noi o noia, de manera
general i sintètica, quines són les intencions globals de la recerca que s'està duent
a terme i de la sessió en concret.
2. L'investigador explica, a cada noi o noia, quines són les diferentes passes per les
quals transcorre la sessió:
* el noi o noia elabora una historieta sota un títol que li és proposat i
simultàniament l'investigador fa l'observació i va prenent anotacions,
• el noi o noia prova d'explicar diverses accions que ha fet i/o ha pensat mentre
ha estat escrivint la historieta, motivat i ajudat per una sèrie de preguntes que
l'investigador li planteja (moment de la sessió dedicat a l'entrevista).

Centrant-nos ja en la part de la sessió dedicada específicament a ^observació,
podem identificar els següents moments:
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3. L'observador proposa el títol de la narració: Maleït ascensor! i li fa al noi o noia
aquests comentaris:
• " Jo t'acabo de proposar un títol (Maleït ascensor!), ara tu escriuràs una
historieta, un conte, una redacció... a la qual et sembli que li podries donar
aquest títol."
• "No cal que vagis depressa, pots fer servir tot el temps que necessitis, escriu
la historieta com acostumes a fer-ho normalment quan estàs tranquil, no tens
el temps limitat i tens ganes que et quedi ben"xula" ".
• "Aquí tens uns quants fulls en blanc, fes servir els que creguis que
necessites. També tens un llapis, una goma, un bolígraf blau i un de
vermelll, utilitza el/s que creguis convenient."
• "Si en algun moment creus que et cal consultar algun llibre (diccionari,
gramàtica, enciclopèdia, etc.), pots fer-ho tranquil·lament".

4. El noi o noia inicia i desenvolupa el procés de redacció de la historieta i
l'observador inicia i desenvolupa igualment i simultània el treball d'observació en
base al guió d'observació prèviament elaborat i que, més endavant, comentarem.
5. El noi o noia ha acabat definitivament la historieta, s'inicia una petita estona de
relax, de descans, més o menys llarg en funció de l'actitud i predisposició que
mostri el noi o noia. Es tracta d'un espai de trànsit, d'espera, abans de començar
l'entrevista.
Prevèiem que la durada de les sessions completes (observació i entrevista) oscil·li
45 minuts i 1 hora. En concret, l'observació que es dóna, evidentment, de forma
paral·lela al procés de redacció de la historieta per part de cada noi o noia, pensem
que pot tenir una durada en el temps d'entre 30 i 50 minuts.
Les 12 sessions s'han realitzat entre la darrera setmana d'abril i la primera quinzena
de maig de 1996, Distribuïdes tal com es mostra en la taula 96.
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Taula 96: On i quati es desenvolupa l'observació
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4.
La definició de les estratègies concretes que pretenem observar es deriven
directament dels 4 objectius específics que prèviament ens hem plantejat. Per
facilitar el procés d'elaboració de l'instrument, decidim quen aquestes estratègies
s'agrupin dins de quatre grans categories a les quals identifiquem com a categories
estratègiques267. Són les quatre següents:
1.

L'anàlisi dels elements de la situació comunicativa: el tema, el perfil del lector
(audiència) i el propòsit del text

267

Aquest terme de categories estratègiques s'inspira en un dels exemples d'instruments d'avaluació
de la metacognició que apareix en el llibre de Mayor, Suengas i González Marqués (1993). En
concret, aquesta denominació la trobem utilitzada en una entrevista sobre la consciència lectora que
van desenvolupar Paris í Jacobs l'any 1984 (ídem: 167).
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2.

La planificado del text:
2.a. Generació de les idees
2. b. Organització de les idees
2.c. Formulació d'objectius

3.

La textualitzadó o redacció

4.

La revistó: lectura i reescriptura

Dins de cada un d'aquestçs quatre categories estratègiques, hem establert
concretament les estratègies específiques que ens interessa observar en el noi i noia
mentre està escrivint la historieta que li hem proposat. En aquest procés hem partit,
coherentment i lògica, de \& proposta teòrica de referència que, en aquest sentit, hem
presentat per a l'Estudi de Casos (taula 94 de l'apartat 2. Objectius).
Aquestes diferents estratègies especifiques, per operativitzar i fer més còmode
l'observació les hem explicitades en forma de la possible conducta que
externament pot ser-ne el seu reflex comportamental. En aquest sentit, som
conscients del risc que aquest fet suposa per una raó evident i fonamental. Aquest
motiu és el següent:
Les estratègies de composició d'un text, enteses des d'un model cognitiu com el de
Flower i Hayes, formen paït de determinats subprocessos o operacions cognitius
que l'escriptor posa en funcionament durant la tasca d'escriure. Per tant, aquestes
estratègies han de ser considerades igualment com a un fenomen cognitiu amb tota
la complexitat que aquest fet comporta a l'hora d'intentar operativitear-lo i concretarlo per mitjà de conductes concretes, externes i observables. En la literatura estudiada
en relació a aquesta temàtica (el procés de composició escrita i les diverses
estratègies que en formen part), se'ns suggereixen quines poden ser Í com poden
funcionar i interactuar algunes d'aquestes estratègies cognitíves i, en alguns casos,
quines poden ser les seves manifestacions conductuals concretes en el moment
d'escriure. De totes maneres, en molts casos és molt difícil, i en d'altres gairebé
impossible, establir aquesta relació directa entre estratègia i conducta observable.
Pot ser que, per exemple, una estratègia cognitive es doni mentalment i el seu reflex
sigui difícil de concretar en una conducta determinada, ja sigui per la pròpia
naturalesa de l'estratègia268, ja sigui perquè la seva manifestació formi part d'una
268

En aquest sentit, cal pensar sobretot en les estratègies relacionades amb l'anàlisi de la situació
comunicativa i amb el procés de planificació, les quals, en molts casos, poden donar-se
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conducta més global on hi interactuen més d'una estratègia. Pot ser, també, que una
d'aquestes estratègies no es doni mentalment, però en canvi l'escriptor presenti
alguna conducía que a qui l'observa li sembli que n'és el seu reflex. Ens trobem,
doncs, davant un procés cognitiu complexjïl procés de composició escrita.,, amb
una càrrega de dificultat implícita considerable a l'hora de conèixer-ne el seu
funcionament a toves de l'observació.
De tota manera, partint de la consciència d'aquesta dificultat, n'assumim el risc i
tirem l'observació endavant, intentant minimitzar aquestes limitacions per mitjà
d'una definició àmplia de possibles conductes a observar, del sistema escollit en
l'enregistrament de les observacions, d'una actitud prudent a l'hora d'interpretar les
observacions i establir inferències o conclusions, i sobretot, acompanyant aquesta
observació amb una altra estratègia de recollida d'informació, en aquest cas, una
entrevista realitzada a cada noi i noia un cop acabada la redacció de la historieta i
feta ja, doncs, l'observació. Entrevista que, com veurem més endavant269, amb els
mateixos propòsits generals i gairebé els mateixos d'específics que l'observació,
ens ofereix informació en relació a la majoria d'estratègies cognitive» establertes en
l'observació però des d'una altra perspectiva i, a més, creiem que amplia les
possibilitats que el noi o noia posi de manifest la seva pròpia reflexió metacognitiva
pel que fa a les estratègies que ha fet o no ha fet servir mentre estava escrivint.
Concretament, el llistat de conductes a observar, per a cada una de les quatre
categories estratègiques establertes, són les que presentem tot seguit identificades
amb un número (el corresponent al component o subprocés del qual formen part) i
amb una lletra minúscula.

1.

Anàlisi de la situació comunicativa

La.

Un cop ha llegit el títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
Quin és el temps d'espera?270

mentalment. "Fer plans no necessàriament ha de ser verbal: pot ser, per exemple, una imatge visual
"(Cassany, 1987: 147)
269
Vegeu subapartat 3.3,3., d'aquest mateix Capítol IV.
270 per que f a a aqUesta conducta 1. a., volem fer un advertiment: si bé la situem dins d'aquest
primer component (anàlisi de la situació comunicativa) per motius pràctics, hem de tenir en compte
que es tracta d'una conducta primera que volem observar en el noi o noia i que no únicament pot ser
indicativa d'aquest component contextual (anàlisi de la situació comunicativa), sinó també del
subprocés de planificació.
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1. b. Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser curta,
llarga...)
1. d.

Planteja alguna qüestió en relació al/s possible/s lector/s de la historieta

2.

Planificació del text
Generació de tes idees

2.a.

2. b.
2. c.
2, d.

Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les seves,
en demana d'altres...
Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari., gramàtica,
enciclopèdia....
Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades

Organització de les idees
2. e.

Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats
en funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
Formulació d'objectius

2.f.

Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema
de treball a seguir...

503

3.

Textualüzació271

3.a.

Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es fa
un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a
redactar-los aïlladament
3. b. Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que vol
dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
3. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...

4.

Revisió

4.a.

Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, lareformulació...Quan
ho fa?
Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.

4. b.
4. c.
4.d.
4. e.

4.f.

Mentre ressiguim el llistat de les conductes a observar, distribuïdes en les quatre
categories estratègiques establertes, i ho anem fent llegint-ne una darrera l'altra, és
imprescindible que fem l'esforç de superar aquest esquema de linealitat que sembla
^" Pel que fa a aquets procés de textiutlització, hem de tenir en compte la seva considerable
complexitat, en la mesura que, quan es redacta o s'elabora un text s'han de respondre a diverses
demandes alhora (el propòsit i el contingut del text, les demandes del tipus de text, les restriccions
gramaticals, com progressa la informació, com s'enllacen els diferents apartats...). Per tant, per
conèixer-ne la seva naturalesa des d'una perspectiva global, cal analitzar informació, no solament de
les estratègies directament relacionades amb el procediment, la manera de fer_com és el nostre cas_,
sinó que també cal veure com el text produït respon a les propietats textuals. En el nostre estudi, la
selecció dels dos grups de casos a partir dels resultats obtinguts en un estudi específic del producte o
codi escrit, creiem que fan, sinó innecessària, sí prescindible, aquesta anàlisi de la producció escrita.
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reflectir formalment la seva disposició en el paper. De fet, que les conductes
estiguin col·locades una després de l'altra és bàsicament una qüestió de comoditat i
una manera de facilitar-ne la comprensió.
Hem de tenir present que, malgrat que els primers models teòrics sobre el procés de
composició escrita són els anomenats models d'etapes en els quals s'entén que el
producte escrit es va elaborant de manera ordenada i lineal, avui la diversitat de
models teòrics existents coincideken tots a acceptar que ente les característiques
essencials del procés d'escriptura es troben la recursivitat, faflexibilitat i el caràcter
cíclic272. És a dir, els diversos subprocessos que formen part del procés de
composició no són etapes que cal seguir de forma rígida, una darrera l'altra, sinó
que són operacions que s'han de realitzar i que sovint s'apliquen de manera
recursiva.
Si s'afirma que en el procés de composició no es pot parlar d'un esquema lineal i
lògic de treball, és perquè cada persona, segons el seu caràcter, estil i també segons
el problema retòric que se li presenta, actua seguint el seu propi recorregut, més o
menys ordenat, sense oblidar però cap de les passes que es descriuen273.
Aquest llistat de conductes que acabem de presentar, agrupades en les quatre
categories estratègiques, es formalitza corn a document amb entitat pròpia en
l'anomenat Guió d'observació274, el qual esdevé lògicament el punt de de referència
essencial per a l'observador en el transcurs de la sessió d'observació.

El registre de la informació observada és una fase clau i decisiva en qualsevol
procés observàcional, siguin quines siguin les seves característiques i la seva
modalitat.
272
Tant pel que fa als models d'etapes com als diversos models més actuals, podem trobar-ne més
informació a l'apartat 2.3.1. del Capítol I.
273
Hem trobat dos petits fragments de Daniel Cassany, que apareixen en l'encapçalament del
capítol "La composició del text" del seu llibre Descriure escriure (1987: 95), que ens han cridat
l'atenció per la seva gran càrrega explicativa i il·lustrativa pel que fa la flexibibilitat i recursivitat
del procés de composició escrita i, sobretot, pel caràcter peculiar i particular amb què aquest procés
es desenvolupa en cada persona. No ens hem pogut estat de reproduir-los. Són aquests:
"Diuen que Salvador Espríu revisava i revisava incansablement els seus escrits, retocant ara una
coma, ara un adjectiu, ara un verb, etc.
Dieun també que Manuel de Pedrolo escriu directament a la màquina d'escriure. Si no li agrada un
full, l'estripa i en comença un altre. "(Cassany, 1987: 95)
274
Vegeu-lo en l'Annex 14.
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Segons Anguera (1993b; 613), el registre és una "transcripció de la representació
de la realitat per paït de l'observador mitjançant la utilització de codis determinats i
que es materialitza en un suport físic que garanteix la seva prevalença. El terme
registre sol usar-se per fer referència tant al procés pel qual s'obtenen les dades com
al producte final, és a dir, al conjunt d'anotacions emmagatzemades".
A més a més, és evident que cada tipus de registre depèn dels objectius i propòsits
marcats per a l'observació i ofereix diferents formes de representació d'allò
observat.
Existeix, com és de suposar, una àmplia gamma de sistemes de registre i, en aquest
sentit, Del Rincón i d'altres (1995) suggereixen aquesta doble classificació:
1. Segons el tipus d'estructuració de la codificació es pot distingir entre sistemes
tancats Í oberts:
Els sistemes tancats o complets són aquells que pressuposen un nombre
determinat de categories o unitats d'observació prefixades prèviament i que cal
que siguin mútuament excloents i exhaustives. L'observador, doncs, solament
capta el segment de la realitat comprès exclusivament en les categories
establertes.
Aquestes categories no es modifiquen mentre es desenvolupa l'observació, i és
per això que, a cops, se'ls anomena sistemes complets.
Els sistemes oberts poden tenir o no tenir categories prefixades però, si les
tenen, aquestes no són mútuament excloents i són susceptibles de ser
modificades durant el transcurs de l'observació. Sovint, les categories es generen
a partir de les observacions, i en aquest tipus obert de sistemes, el segment del
context captat és més ampli que en els sistemes tancats.
2. En funció de les característiques del suport físic en què es porta a terme el
registre, es pot diferenciar entre quatre modalitats: sistemes categorials,
descriptius, narratius i registres tecnològics:
Els sistemes categorials són tancats i, per tant inclouen categories prefixades,
mútuament excloents i no susceptibles de modificació.
Els sistemes descriptius són oberts, encara que poden tenir, bé categories
prefixades bé categories generades a partir de les dades observades.
Els sistemes narratius i els registres tecnològics són oberts i no tenen categories
predeterminades.
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A l'hora, doncs, de determinar quin sistema de registre emprem en la nostra
observació, hem de tenir en compte, tal com planteja Del Rincón i d'altres (1995),
tres dimensions:
1. Els objectius que ens hem proposat en l'observació
2. El context que envolta allò observat
3. La naturalesa d'allò observat
Solament atenent a aquets tres aspectes podem prendre la nostra decisió de forma
acurada i seriosament fonamentada. Així ho fem> i tot seguit exposem el procés
d'anàlisi i de reflexió que hem seguit fins arribar a prendre partit per la nostra
opció concreta en relació al sistema de registre d'observació a emprar:
En un primer moment, ens adonem que la mateixa definició dels dos subobjectlus
generals de V observació i la pròpia naturalesa d'allò que volem observar ens
encaminen a triar un sistema de registre obert.

Si recordem els dos subobjectius generals de l'observació, trobem ja en la primera
frase un element clau: la formulació del subobjectius comença dient Conèixer
quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies de procés de composició
(...). Per tant, si pretenem no solament detectar la presència/absència de
determinades estratègies de composició escrita (el quines són ), sinó que també
volem conèixer com són utilitzades, és evident que ens interessa poder tenir
apreciacions valoratives per a cadascuna de les estratègies a observar.
Dins dels sistemes categorials, trobem una posssible modalitat que permet la
valoració, són les anomenades escales d'estimació. Ens informem sobre elles, però
evidenciem ràpidament que la possibilitat d'introduir judicis valoratius es regula per
mitjà d'un codi de valoració preestablert, el qual_malgrat poder presentar-se en
distintes formes275 _ és sempre el mateix per a totes les conductes que formen part
d'un instrument concret d'observació.
275

Es poden trobar diferents tipus d'escales (Pérez Serrano, 1994):

1. Escala numèrica. Per exemple: Encercli el judici que li mereix cadascun dels aspectes de la
realització del seu treball:
12345
12345
2. Escala gràfica. Per exemple:
Avaluar les intercaccions socials d'una persona en un grup
1. Inicia conversació:
Sempre
Sovint De vegades Poques vegades Mai
5

4

507

3

2

1

En el nostre cas, si revisem el llistat de conductes que volem observar, ens adonem
aviat que ens és impossible d'establir un codi d'apreciació valorativa que sigui únic i
ens serveixi per a totes i cadascuna de les conductes. Les diferents apreciacions
sobre el com es mostren les conductes són d'índole complexa i certament variada.
A més a més, seguint amb la reflexió sobre el sistema de registre a escollir, existeix
un altre element decisiu que contribuiex a avançar cap a la presa de decisió: es tracta
de hpròpia naturalesa d'allò observat.
Com ja hem anat explicant en apartats anteriors, les estratègies de composició d'un
text, que_operativitzades per mitjà de conductes_ és concretament el que volem
observar, formen paït de determinats processos o operacions cogniíives que posa en
funcionament l'escriptor en el moment d'escriure. Per tant, la seva naturalesa té una
caracterització primordial: el fet de tractar-se à'un fenomen cognitiu, amb tota la
complexitat que d'aquest tret se'n deriva.
En alguns casos, som conscients de la dificultat que les estratègies de composició,
que volem conèixer si es donen o no i _si es donenjJe quina manera, es manifestin
tal com a priori s'estableix. Per això, necessitem tenir, sense cap mena de dubte, la
possibilitat d'enregistrar certs comportaments o conductes no definits per endavant,
siguin nous o acompanyin a conductes ja definides. Ben segur que el registre
d'aquesta informació, sorgida en el trancurs de l'observació, pot contribuir
significativament a l'anàlisi i la interpretació del conjunt de dades obtingudes a partir
de tot el procés d'observació.
Les reflexions que anem fent ens porten, doncs, a descartar un sistema de registre
tancat, i en concret i definitivament el sistema de registre caíegoriaL
Es tracta ara de decidir, dins dels sistemes de registre oberts, si, d'acord amb les
característiques generals de la nostra observació, és més adequat un registre tipus
descriptiu o un de tipus narratiu.
Davant aquesta dicotomia, creiem que la decisió no es presenta excessivament
complicada, ja que el context que envolta allò que observem ens facilita molt la
opció a prendre:

3. Escala descriptiva de qualificacions. Per exemple: Un ítem d'una escala de participació
Sempre disposat Intervé en grups Coopera sense Prefereix treballar
No ofereix ni
a ajudar
de treball
esforç
sol
permet ajuda

10

9-8

7-6

5-4-3
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La nostra observació es dóna en un ambient no quotidià, en un entorn preparat
expressament per a l'ocasió276, és a dir, no es desenvolupa en la situació natural
(sessió de classe, preferentment) on els nois i noies acostumen a realitzar tasques
d'escriptura. Aquest fet que, des d'una perspectiva qualitativa té els seus
inconvenients, en aquests moments ens obre la possibilitat d'optar per un sistema de
registre que, dins d'un marc de sistema obert, inclogui certes categories prefixades.
Això fa, doncs, que quedi clara la nostra decisió: utilitzarem un sistema de registre
descriptiu. El narratiu, per definició, no posseix categories predeterminades sinó
que l'observador, seguint el curs natural dels esdeveniments, fa àmplies i detallades
descripcions d'allò a observar amb la intenció de comprendre allò que passa i
perquè passa277.
El sistema de registre descriptiu és un sistema obert que permet certa estructuració i
que pot emprar categories establertes a priori; però alhora, igual que els narratius,
possibilita la descripció del flux d'allò que s'observa, o sigui dóna marge per
introduir representacions per escrit en relació a les diferents conductes que es volen
observar. I quan diem representacions per escrit es referim, d'una banda, a
descripcions sobre el com es mostra cada conducta concreta i, de l'altra, a
interpretacions o apreciacions valoratives (si la conducta es presenta amb seguretat o
amb dubte, si sembla que s'intenta de portar a terme certa conducta però la persona
se'n desdiu, etc.).
Si tenim memòria, aquesta possibilitat de descripció més àmplia i de les anotacions
d'apreciació, ens ve exigida ja per la definició dels nostres subobjectius generals i
per la naturalesa d'allò que observem.
El nostre sistema de registre, de característiquesa bàsicament descriptives, i
sistematitzat en el document que anomenem Registre d'observació278, inclou:
a) Un llistat de conductes susceptibles de ser observades279
b) Un espai en blanc, per a cadascuna de les conductes, perquè l'observador
descrigui i comenti allò que en relació a la conducta en concret li sembla
significatiu i d'interès. Aquests espais en blanc són més o menys amplis en
funció del que, en un principi, ens ha semblat que seria necessari, i sobretot a
partir de les comprovacions que hem constatat en un assaig de l'instrument

276

Vegeu 3. Escenari i temporíízadó, dins d'aquest mateix subapartat 3.3.2. L'observació
Els principals sistemes de registre narratius són: les notes de camp, el registre anecdòtic i el
diari.
278
Vegeu Annex 15.
279
Vegeu-les en 4. Definició del que volem observar, dins d'aquest mateix subapartat 3.3.2.
277
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d'observació (guió i registre), realitzat prèviament a l'aplicació pròpiament dita
en els nois i noies del nostre estudi de casos280.
c) Un altre espai en blanc, paral·lel a l'espai en blanc anterior, específic perquè
l'observador pugui anotar, per a cada informació observada i recollida, el minut
concret en què aquesta es dóna. El fet que ens interessi tenir constància del
moment del procés en què es dóna cada conducta, quina és la seva freqüència i/o
la seva durada al llarg del procés, ve determinat per una raó evident: com ja hem
argumentat suficientment, el procés de composició escrita i les estratègies que el
componen formen part d'una dinàmica de característiques clarament recursives,
cícliques i flexibles. I, per tant, és molt possible_sinó gairebé segur_, que molts
dels nois i noies mostrin l'ús de determinades estratègies de composició sense
seguir la seqüenciació preestablerta en el guió d'observació. Sabem, a més a
més, que aquest procés de composició esdevé peculiar i personal en totes i
cadascuna de les persones.

6. Criteris de regulació de l'observació (fiabilitat i validesa)

Per assegurar un nivell acceptable de fiabilitat261 en l'instrument d'observació, dos
són els elements que hi contribueixen:
1. El fet d'haver utilitzat un tipus de registre descriptiu en el procés
d'enregistrament de la informació obtinguda, ajuda a regular els processos sense
caure en l'estandarització pròpia de registres categorials. Segons Kirk i Miller
(1986, citats per Pérez Serrano, 1994: 78), la fiabilitat en la investigació
qualitativa depèn, en grau considerable, de l'estandaritzacio del registres, en els
quals cal partir d'una categorització ja elaborada.
280

Quan parlem d'un assaig previ a l'aplicació definitiva de l'instrument d'observació, ens referim
a una espècie de prova que vam realitzar per comprovar com funcionava l'instrument elaborat en la
pràctica. Amb aquesta intenció, vam demanar a 2 nois i 2 noies d'entre 12 i 14 anys, amb els quals
teníem l'accés fàcil, de la seva disponibiltat durant aproximadament una hora. Amb ells, vam
aplicar l'instrument d'observació, exactament tal com l'havíem planificat. Per mitjà d'aquest
assaig, vam poder detectar algunes imprecisions en la formulació concreta de les conductes a
observar i també alguns defectes formals en el full de registre que havíem dissenyat. Creiem que ens
va ser d'utilitat.
281
Quan es parla as fiabilitat cal entendre-la com el grau en què les respostes són independents de
les circumstàncies accidentals de la recerca. Hem de tenir en compte que en estudis de caire
qualitatiu és impossible una fiabilitat perfecta donada la complexitat dels fenòmens estudiats, però
cal procurar assegurar-la.
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2. Durant les 12 sessions d'observació, l'investigador de la recerca ha observat i
pres notes, però, a més a més, hi ha assistit també una altra persona de
reconeguda experiència, la qual ha realitzat exactament el mateix procés
d'observació. Ambdós observadors han treballat per separat, i un cop finalitzatda
la sessió han posat en comú les dades anotades en el full de registre preparat. Els
resultats d'un i altre han presentat un alt índex de coincidència, amb la qual cosa
augmenta sensiblement la seguretat que l'instrument emprat sigui fiable.
Pel que fa a la validesa, la qual fa referència a l'exactitud dels descobriments, hem
optat per un dels mètodes més usuals per garantir-la: la triangulado. Aquest procés
implica reunir varietat de dades i mètodes per referir-los al matek fenomen o tema
d'estudi, així com que les dades es recullin utilitzant perspectives diferents i
procediments diferents. En el nostre cas, es tracta únicament d'una triangulado
metodològica, ja que, complementàriament a l'observació, utilitzem també
l'entrevista per obtenir dades que ens permetin conèixer i comprendre el mateix
fenomen: el procés de composició escrita. La comparació i la constrastació entre les
dades recollides, en un i altre instrument, possibiliten una explicació més rica,
segura i exacta de la complexitat del procés estudiat.
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3.3,3. L'entrevista
En aquesta segona fase de la recerca, com ja hem introduït, conjuntament amb
l'observació hem utilitzat també una altra tècnica per a l'obtenció d'informació:
l'entrevista.
L'entrevista és una tècnica de recollida d'informació en relació a aspectes subjectius
de la persona: experiència, creences, actituds, opinions, etc. Des de la percepció de
la pròpia persona, l'entrevista afegeix una perspectiva interna que permet obtenir
informació significativa en relació a determinats comportaments, alhora que pot
srevir de complement de l'observació.
Una de les classificacions més clàssiques en relació a l'entrevista com a tècnica, és
la que distingeix entre entrevista estructurada i entrevista semiestructurada,
\
En aquest cas, l'entrevista que emprarem en el nostre estudi de casos, i que
presentem tot seguit, podem qualificar-la de semiestructurada.
Justifiquem tot seguit el perquè d'aquesta denominació:
Primerament, pensem que té, per un costat, un certa dosi d'estructuració ja que es
planifiquen, de manera prèvia, un seguit de preguntes, cadascuna de les quals fa
referència a una estratègia específica del procés de composició d'un text escrit i
sobre les quals volem que el noi o noia ens informi.
De totes maneres, creiem que no podem considerar-la estrictament com una
entrevista estructurada pels motius següents:
1. En primer lloc, volem dir que es procurarà mantenir, en la mesura del possible,
la seqüenciació prevista i la forma de les preguntes tal com es proposen en un
començament, per així poder garantir no ometre ni oblidar la diversitat d'estratègies
que poden formar part del procés de composició escrita. Però, hem de tenir en
compte que sobre el que s'està recollint informació és sobre les estratègies emprades
en el procés de composició, i que aquestes fan referència a operacions cognitives
complexes, de caràcter individual i particular en cada noi i noia. Per tant, durant el
desenvolupament de l'entrevista és necessari crear un clima afavoridor perquè
l'entrevistat se senti tranquil i, en absolut coaccionat, a l'hora d'expressar
experiències i opinions particulars dels seus propis processos cognitius. I per això,
és possible que sovint ens veiem obligats a adaptar, reajustar o modificar alguns
aspectes relacionats amb l'ordre de les preguntes i sobretot amb la seva forma, és a
dir amb els termes concrets en què la qüestió és formulada inicialment.
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2. I, en segon lloc, no existeix un protocol de respostes prefixat, d'altra banda tan
característic de l'anomenada entrevista estructurada. En aquest cas, el noi o noia no
té les alternatives de resposta limitades: no les ha de seleccionar, ni ordenar, ni
manifestar si hi està o no d'acord, etc. Les respostes són obertes i l'entrevistat pot
expressar-se amb el seu propi llenguatge.
Aquestes dues raons, doncs, argumenten el perquè no entenem aquesta entrevista
com a estructurada en el sentit rigurós del concepte. Però, d'altra banda, perquè no
optem tampoc per qualificar-la de no estructurada o informal. Doncs bé, la definició
que, d'una entrevista d'aquestes característiques, presentem a continuació ens ho
deixa absolutament clar:
Una entrevista informal se caracteriza por la espontaneidad de una situación que suscita cuestions no
estructuradas en el trancurso natural de una interacción personal. Es probable que la persona
entrevistada no se percate que está siendo "entrevistada". Muchas de las cuestions surgen del
contexto immediato, no pueden ser planificadas previamente porque el investigador no sabe da
antemano qué ocurrirá y qué cuestions serán las más apropiadas (Patton, 1987 citat per Del Rincón
i d'altres, 1995: 310).

En la literatura sobre l'entrevista, trobem múltiples propostes en relació a directrius,
principis, instruccions, etc., per planificar, portar a terme i conduir les entrevistes
de característiques i modalitats diverses.
Per a la nostra recerca, ens ha semblat adient prendre com a punt de referència, en la
mesura que l'entenem complet però no de complicat seguiment, l'esquema plantejat
per Del Rincón 1 i d'altres (1995)pel que fa a les distintes fases per les quals cal
passar en la planificació d'una entrevista.
Les fases per planificar una entrevista, que Del Rincón i d'altres (idem: 324) ens
proposen, la podem veure en la taula 97.
Taula 97: Fases per planificar una entrevista (Del Rincón i d'altres, 1995:224)
A.

OBJECTIUS DE L'ENTREVISTA

B.

MOSTREIG DE LES PERSONES A ENTREVISTAR

C.

DESENVOLUPAMENT DE L'ENTREVISTA
Contingut i naturalesa deies preguntes
Organització i seqüenciació de les preguntes
Relació entrevistador-entrevistat
Formulació de les preguntes
Registre de la informació
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En el nostre cas, com que el tema del mostreig, o dit d'altra manera els nois i noies
integrants dels dos grups que participaran en l'estudi, ja ha quedat predeterminat en
el procés de selecció de casos (apartat 3.2.), obviem per innecessària la fase B de
l'esquema representat en la taula 97.
A més a més, hem cregut oportú afegir en l'esmentat esquema de planificació, una
nova dimensió a tenir en compte dins de la fase C, la referida al desenvolupament de
l'entrevista. Es tracta concretament de la dimensió que hem anomenat: Context
immediat de ïentrevista: el lloc i el moment. Pensem que, durant el procés de
planificació de l'entrevista és imprescindible establir amb claredat i precisió quines
seran les característiques de lloc, l'espai concret, on es portarà a terme l'entrevista,
així com els aspectes temporals que l'emmarcaran: dia, hora, duració, moments
previs, etc. No podem oblidar que aquests aspectes contextuáis han de ser també
acuradament previstos donat el grau d'influència que poden exercir en el
desenvolupament real de l'entrevista.
Així, doncs, les etapes que definitivament resseguirem en la planificació
V entrevista són:
A. Objectius
B. Desenvolupament de l'entrevista
B. 1. Contingut i naturalesa de les preguntes
B. 2. Organització de la seqüenciació de les preguntes
B. 3. Relació enírevisíat-enírevistador
B. 4. Formulació de les preguntes
B. 5. Context immediat de l'entrevista: el lloc i el moment
B. 6. Registre de la informació

de

A.

Pel que fa l'objectiu general del qual parteix l'entrevista, hem de dir que és
compartit amb l'Estudi de Casos en general i amb l'observació en particular.
Concretament, com ja hem anat veient, són dos el subobjectius generals els que
determinen la finalitat última d'aquesta entrevista282.
282

Si recordem, aquest dos subobjectius generals de la segona fase de la recerca són:
1 .Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies, pròpies del procés de composició,
que segueixen en l'elaboració i construcció del text escrit els nois i noies del Grup A.
2.Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies i habilitats, pròpies del procés de
composició, que segueixen en l'elaboració i construcció del text escrit els nois i noies del Grup B.
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En relació als objectius específics d'aquesta entrevista, hem de dir que hem
considerat oportú mantenir els quatre que hem establert per a l'observació i, a més,
incloure també el que es relaciona directament amb el procés de control i que en
l'observació no hem tingut en compte, de forma justificada.
Si ens hem decidit a considerar per a l'entrevista els quatre objectius específics que
s'han formulat per a l'observació ve donat per dues raons fonamentals:
1, En primer lloc, pel fet que observació i entrevista comparteixen els mateixos dos
subobjectius generals, axí com el mateix marc de referència teòric pel que fa al
model explicatiu del procés de composició.

2. I en segon Hoc, perquè que la informació que d'aquests quatre objectius
específics ens proporciona l'observació, ens interessa també obtenir-la per mitjà
d'una altra estratègia de recollida, en aquest cas l'entrevista. La utilització de
procediments metodològics de característiques diferents per obtenir varietat de dades
en relació als mateixos fenòmens és un procés usual en els estudis de tipus
qualitatiu, i com ja hem comentat en l'apartat anterior (3.3.2. L'observació), sota el
nom de triangulado contribueix a reforçar la validesa de l'estudi.
Per què en l'entrevista sí que tenim en compte el subprocés Control i el considerem
formant part d'un dels seus objectius específics ?
Doncs bé, el motiu de la seva introducció ve determinat bàsicament per les
possibilitats que ofereix una entrevista, en tant que tècnica de recollida
d'informació, per proporcionar dades sobre la metacognició-metallenguatge. Com ja
dèiem en la introducció d'aquest apartat 3.3, l'entrevista es pot considerar una de les
estratègies més usades per a l'avaluació de la metacognició.
De totes maneres, no podem ser ingenus i oblidar la inseguretat i la incertesa que,
segons alguns autors, envolta a la possibilitat de reflexionar sobre el propi
pensament i a verbalitzar aquesta introspecció. En línia amb la postura de Mayor,
Suengas i González (1993), entenem que és possible traduir en paraules el contingut
d'alguns processos metacognitius, sempre, però, sota determinades circumstàncies i
a partir de cert nivell lingüístic.
El nivell lingüístic queda, en el nostre cas, assegurat en els seus mínims, per l'edat
dels nois i noies de l'estudi i pel fet que, cap d'ells presenta problemes de tipus
intellectual. Recordem que els més joves ja tenen 13 anys, i que en el procés de
selecció dels casos, els resultats de test de Raven (intel·ligència general), han servit
de filtre. No obstant, ens queda un dubte important que no resoldrem fins que fem
l'anàlisi de les respostes: tots els 12 casos, inclosos els del Grup A que precisament
hem seleccionat per tenir un baix nivell de domini en la producció escrita,
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comprendran i entendran exactament les propostes de reflexió sobre les estratègies
de control? Haurem de procurar esbrinar-ho en el seu moment, tenint molt present
les següents possibilitats: si la resposta és negativa, caldrà decidir si és deguda a
l'absència de l'estratègia, a la no comprensió de la pregunta, a problemes
d'expressió oral, a falta de motivació, o bé a que l'operació cognitiva es realiza ja de
forma automàtica, inconscient; i si la resposta és positiva, caldrà decidir si la
persona ha usat realment l'estratègia, o bé és una simple racionalització a posteriori
en la qual la persona no reflecteix la conducta real sinó que, a partir d'ella infereix el
que ha fet o el que creu que és convenient dir que ha fet (Mayor, Suengas ,
González, 1993)
Pel que fa a les circumstàncies que cal complir, una d'elles és basar l'entrevista en
més d'un cas, per compensar la incertesa que tenim en relació a la resposta de cada
persona: diu realment allò que ha pensat quan duia a terme la tasca, o bé diu el que
ha pensat quan se l'ha preguntat, o bé potser diu mentida? En aquest sentit,
nosaltres estudiem 12 casos; i Paltre condionament que cal tenir en compte és el fet
de preguntar immediatament després que s'ha realiteat la tasca, per evitar que
augmenti la possibilitat de l'oblit i per minimitzar les reconstruccions, distorsions,
etc. Nosaltres, desenvolupem l'entrevista immediatament després d'haver realitzat
l'observació, és a dir, a continuació que cada cas hagi redactat la historieta
proposada.
Concretament, doncs, els objectius específics de V entrevista per al Grup A i grup B
separadament, són els següents:
1. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del component
anàlisi de la situació comunicativa en l'elaboració i construcció d'una narració
2. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subprocés
planificació del text (generació d'idees, organització d'idees i formulació
d'objectius) en l'elaboració i construcció d'una narració.
3. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subprocés
textuatitwdó en l'elaboració i construcció d'una narració.
4. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subprocés
de revisió en l'elaboració i construcció d'una narració.
5. Conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del subprocés
de control en l'elaboració i construcció d'una narració
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B.

B.l.
Des d'una perspectiva global, el contingut de les preguntes de l'entrevista fan
referència a dues dimensions:
1. En primer lloc, la major part de les preguntes tracten sobre l'experiència de
cada noi o noia en relació al procés de composició escrita vivenciat en l'elaboració
de la historieta que acaben de realitzar283, així com també l'experiència que en aquest
sentit_el procés de composició seguit_, han vivenciat o vivencien en d'altres
situacions i contextos.
Dit de manera planera, es parteix del que s'ha observat que els nois i noies han
mostrat o no han mostrat en relació a les estratègies de composició emprades mentre
escrivien la historieta, se'ls pregunta sobre aquestes estratègies presents o absents:
si són o no són habituals quan escriuen, en quines ocasions les utilitzen i en quines
no, etc.
2. I en segon lloc, en algunes de les preguntes i com a subpreguntes per
aprofundir en la resposta, es demana també l'opinió que els nois i noies tenen en
relació a determinades estratègies que ells han dut a terme durant el procés de
composició escrita de la historieta en qüestió (per què et sembla que et serveix?, per
què ho has fet així?. . . ) .
Des d'un punt de vista més concret i específic, el contingut de cadascuna de les 20
preguntes de què consta l'entrevista, estan, lògicament en relació directa aínb els
objectius específics que, per a l'esmentada entrevista, hem establert i amb les
estratègies específiques definides en h proposta teòrica de referència presentada per
a l'Estudi de Casos en general (Taula 94, apartat ZObjectius). És per això que,
prèviament a la definició concreta de les preguntes, hem sistematitzat quines són,
per cada objectiu específic, les estratègies de composició concretes sobre les quals
pretenem obtenir informació per mitjà de l'entrevista al noi o noia.
Tot seguit i per mitjà de taules, presentem, per cada un dels 5 objectius específics
plantejats, aquestes estratègies concretes sobre les quals es basen les preguntes
formulades en l'entrevista.
283

No hem oblidar que simultàniament a l'elaboració d'aquesta historieta, el noi o noia ha estat
objecte d'observació. Per a més detalls, vegeu subapartat 5.2.2. L'observació
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Per a l'objectiu específic número 1 les estratègies de composició, sobre les quals
es basen \Q^ preguntes de V entrevista, es refereixen a l'anàlisi dels elements de h
situació de comunicació i són les següents:

OltfMtiu wctdfi* &

MrfitègftNs sofert ta* quote es pregunto
Utilitzar un temps d'espera des que es proposa el títol de la
historieta fins que es comença a escriure el text284
Analitzar el tema a escriure a partir del títol de la historieta

llegantes concretes die
IwfrwIrtA %m ü
^^^jww$!^w&
l.a.
l.b.
2.a.
2.b.
(La) 28S

__™__™^AL^_™__
Analitzar el text & escriure (extensió prevista)

3.a,
3.b.

Dibuixar el perfil del possible lector de la historieta286

4.a.
4.b.
(La.)
_J&àL____

284 Yolem destacar que aquesta estratègia concreta, malgrat no faci referència directa a cap dels
elements específics del context de comunicació: tema, lector o audiència, propòsit i trets
característics del text a escriure (extensió...), es significativament indicativa del possible fet que els
nois o noies es reservin, abans de començar a escriure, cert temps per a pensar i analitzar els
diversos elements del context. I sobretot si tenim en compte que, en en el cas que s'hagin donat
determinats moments d'espera, se'ls demana directament a través de la pregunta, en què han pensat
concretament.
De fet, sembla ser que el fet que es dediqui un temps a pensar en els diferents elements de la
situació comunicativa ajuda als escriptors a generar idees durant la composició. Flower i Hayes
(1981a) van constatar, en una de les seves recerques, que concretament el 60% de les idees noves
que tenien els escriptors experts sorgien com a resposta a la situació de comunicació, mentre que
només el 30% derivaven exclusivament de la reflexió sobre el tema. En els no experts, en canvi, el
70 % de les idees noves depenien del tema i el 0% de la situació de comunicació,
285
Aquestes preguntes, en cursiva i entre parèntesi, no són les preguntes que pregunten
específicament per l'estratègia en qüestió (tema i el lector), però les hi hem inclòs perquè, encara
que de manera indirecta, a través d'elles (la l.a i la l.b.) també es plantegen interrogants que hi fan
referència. Vegeu el model d'entrevista, unes pàgines més endavant,
28
^ Dins d'aquest objectiu específic número 1, no hi incloem_com a estratègia sobre la qual
preguntar específicament, un dels elements claus de la situació de comunicació: el propòsit o la
finalitat del text a escriure. No l'hem inclòs perquè ens ha semblat inadequat qüestionar als nois i
noies sobre el perquè, el propòsit de la historieta. A l'elaboració d'aquesta narració l'envolten
òbviament les circumstàncies pròpies d'una recerca, un entorn i un investigador no quotidians, i per
tant és fàcil i pràcticament segur que els nois i noies interioritzaran la idea que la historieta
l'escriuen per a l'estudi, per a la recerca. Aquest és per a ells el propòsit. De totes maneres, per
mitjà de la primera pregunta (l.a., l.b.), sí plantegem al noi o noia sí en d'altres contextos, en
d'altres situacions d'escriptura, té en compte i analitza el propòsit del text escrit, és a dir el per què,
la finalitat d'allò que escriu. Amb aquesta intenció, hem aprofitat la primera pregunta (sobre
l'existència o absència de temps d'espera abans d'escriure), per demanar als nois i noies entrevistats
en què pensen quan sí que s'esperen una estona abans de començar a escriure: en el tema, en el
possible lector, en el propòsit..,
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Per SL V objectiu específic número 2 , les estratègies de composició, sobre les quals
es basen les preguntes de l'entrevista, es refereixen a la planificació del text
(generació d'idees, organització d'idees i fonnulació d'objectius) i són les següents:

tifyftetíu n$$$6iji£ % i
Estratègte soïjr« les ípate «s p-egwita

Preguntes conerett* <te
i'tttárerfete que li
^^^^^^j;^

Genemció d'idees
Utilitzar el suport escrit (fulls de paper) per a ajudar al procés

5.a.
5.b.

Compartir amb d'altres persones la generació d'idees

6.B.

6.b,
Consultar fonts d'informació diverses: gramàtiques, diccionaris,
materials bibliogràfics, etc.
Desestimar (no valorar) determinades idees ja generades

7.a.
7.b.
8

Organització d'idees
Utilitzar, en base al suport escrit (full de paper), tècniques diverses
jJlçj^anitea^ió^^

9,a.
9.b.

Fonnulació d'objectius
Fer-se una una imatge concreto de la historieta que es vol escriure:
* determinar com serà el text (extensió, presentació, etc.)
* determinar les diferents passes a seguir (pla de composició) en
l'elaboració de la historieta.

10

Per a. Vobjectiu específic número 3, les estratègies de composició, sobre les quals
es basen les preguntes de l'entrevista, es refereixen a la textualiízació (redacció) i
són les següents:
1
í\f íffa*"ÜTíárf
X^WÏ íí
'•' ^SpB·»

&t^fàj&-/l*f

WS*ffPtf&'W'Víf

Pf-ftBr*
/**"

?*

*/ R

Estratègies sobr» les q»al$ ^ pr^gwufa

'li ^

Traçar-se un esquema de redacció: marcar paràgrafs o apartats i
_grocedk aïlladament a la seva redacció

11. a.
ll.b.

Llegir els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que es
vol dir i, també, per enllaçar amb el que s'gscriuràjlegpjrès

12.a.
12.b.

Introduir al text redactat ajudes per al lector i tècniques db
j>resentació (títol, garèntesis^guionets, cometes...)

13. a.
13.b.
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Per a l'objectiu específic número 4, les estratègies de composició, sobre les quals
es basen les preguntes de Ventrevista, es refereixen a la revisió i són les següents:

Otytetítt *tf/fcM/fc 4i
sobre te qwate es pregout*

Pttiguttite oMiewtas rte
l'wlmfete <p& ïi

Retocar o refer el text rellegint els diferents apartats o paràgrafs

15.a.
IS.b.

Rellegir el text (parcialment o total) en veu alta o mentalment

16,a.
ló.b.

Donar prioritats als errors: refà- primer els problemes globals o cb
contingut (idees, estructura...)! deixar pel final els locals o de forma
(ortografia, gramàtica, puntuació...)

17.a.
17.b.
17,c.
17.d.

Utilitzar adequadament diverses formes de refer o retocar
els errors del text: ratllar tnots, afegir mots al marge, asterics,
fletxes,_sjriòru;msi refortnulació ¿loba}».

18

No precipitar-se a donar la historieta per acabada, i fer una lectura
del text complet

19.a.
19.b.

Per a l'objectiu específic número 5, les estratègies de composició, sobre les quals
es basen les preguntes de Ventrevista, es refereixen al control i són les següents:

Otyvctíít íítfjfWffíí? 5."
mbm tes qoab es
Saber activar i desactivar qualsevol procés en qualsevol moment
Anar adquirint consciència, de mica en mica, de la dinàmica dels

toirevfeta

qm II

20

Un cop presentat el contingut sobre el qual volem preguntar, hem definit
concretament cadascuna de les preguntes de què es composa l'entrevista. Com a
aspectes importants que hem considerat al llarg d'aquest procés d'elaboració
específic de les preguntes, hem de parlar de la voluntat expressa d'assegurar que
les preguntes fossin: obertes (que no portessin implícita la dimensió de la resposta),
clares (intel·ligibles per l'entrevistat, no confuses,...), úniques (que suposessin
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Les preguntes amb única opció són:la 8, la 10, la 14 i la 18 i la 20:
La 8 es plantejarà únicament en el cas que en l'observació anterior es compleix la
condició que s'explicita en l'encapçalament de la pregunta.

La 10 no té dues versions perquè estem segurs, en funció de diverses experiències
prèvies viscudes personalment i a partir de la lectura de diferents recerques en
relació a aquest tema (procés de composició en nois i noies adolescents), que la
formulació d'objectius_ estratègia sobre la qual es pregunta_ no s'haurà donat en
cap cas a través d'un comportament extern i observable (per exemple, a través de la
seva escriptura sobre un paper). L'única possibilitat és que el noi o noia l'hagi
realitzat de forma interna, mentalment, i en aquest sentit s'adreça la pregunta.
Aquesta qüestió 10, té, això sí, dues possibilitats per aprofundir en la resposta: una
si la resposta és No, sigui aquesta en la primera part de la pregunta sigui en la
segona, i una altra si la resposta és Sí, igualment sigui aquesta en la primera o en la
segona part de la pregunta.
La 14 és una pregunta per a la qual, poques línies enrera, acabem de justificar la
seva presència i les seves característiques essencials.
La 18 també és única perquè solament es plantejarà en el cas que s'hagi observat en
el noi o noia l'ús d'alguna tècnica concreta (ratllar mots, afegir paraules al marge,
les fletxes...) per a la revisió de la historieta
La 20 fa referència al subprocés anomenat de control. Ja hem explicat en que
aquesta operació que regula, dirigeix i seqüència el procés de redacció i que permet
prendre decisions del tipus: en quin moment es pot donar per acabat determinat
subprocés (planificació, textualíteació, revisió), en quin moment cal iniciar una
revisió parcial, etc., i evidentment requereix de l'escriptor determinades capacitats
cognitives.
Preguntar sobre aquests tipus d'estratègies de control exigeix del noi o noia un clar
esforç metacognitiu, que no per la seva pròpia dificultat implícita rebutjem. Ens
interessa especialment demanar al noi o noia, de manera planera, col·loquial i
entenedora289, sí és o no conscient d'haver activat i desactivat els diferents
289

Amb la intenció de simplificar la complexitat implícita d'aquesta pregunta i convertir-la en més
entenedora, facilitem al noi o noia la resposta oferint-ü en la mateixa pregunta, i en forma de frase,
diverses possibles idees que se li poden haver acudit, sobre aquest subprocés de control, mentre
elaborava la historieta.
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subprocessos (anàlisi situació comunicativa, planificació, texíualiízació, revisió), I
aquesta intenció la fem extensible a tots els nois i noies de l'estudi, al marge de
quines hagin estat i com s'hagin presentat les estratègies en el seu procés de
redacció durant l'observació realitzada prèviament.
Trobem també una pregunta, la 17, que presenta quatre opcions. En aquest cas,
aquesta quàdruple possibilitat ve donada perquè, en relació al tipus d'errades
identificades i corregides durant el procés de revisió, la lògica ens obliga a
considerar l'ús de quatre possibles estratègies, pot ser que:
a) El noi o noia solament revisi i corregeixi errades de tipus formal: ortografia,
gramàtica, puntuació, etc.
b) El noi o noia solament revisi i corregeixi errades de contingut: idees, estructura,
etc.
c) El noi o noia revisi i corregeixi errades d'ambdós tipus, però donant
prioritatjemporalment parlant_ a un o a l'altre.
d) El noi o noia revisi i corregeixi errades d'ambdós tipus de manera simultània,
conjunta.
És, doncs, en funció de cadascuna d'aquestes quatre possibilitats que es plantegen
les quatre opcions d'aquesta pregunta 17.

B.3.

Relació entrevistat/enfrevistedoi

Especialment quan l'entrevista acompanya a l'observació, per evitar el cansament i
augmentar la motivació a respondre sincerament i acuradament per paït dels nois i
noies de l'estudi, hem procurat crear, al llarg de la seva aplicació, un clima
agradable, tranquil i, sobretot, còmode i distès per a l'entrevistat.
En aquest sentit, el primer pas ha estat l'establiment d'una estona de conversa
informal, després d'acabada l'observació i abans d'iniciar-se l'entrevista pròpiament
dita. Una estona, en la qual l'entrevistador intenta provocar un diàleg col·loquial
d'acord amb possibles interessos, gustos i afeccions de l'entrevistat, fent-lo durar
més o menys segons la facilitat o dificultat en què aquesta relació esdevé positiva.
Entre d'altres aspectes que hem tingut en compte, en l'aplicació de l'entrevista, per
mantenir aquest clima relaxat i positiu, podem assenyalar les següents: plantejar la
cooperació de l'entrevistat com a voluntària, respectar' la naturalesa de les seves
respostes sense exterioritzar en cap cas un comentari que pugui ser interpretat per
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l'entrevistat com una valoració negativa de la seva tasca o de la seva reflexió,
acceptar amb normalitat el fet d'haver de repetir o aclarir alguna de les preguntes
perquè l'entrevistat no la comprèn bé en un primer moment, procurar no mostrar la
situació de l'entrevista ni com a excessivament formal i seriosa ni tampoc com a
excessivament col·loquial i informal, ser agraït amb l'entrevistat en la finalització de
la sessió, etc.

B.4.

Sabem que la qualitat de les preguntes i la forma en què aquestes es formulen
condicionen la resposta. L'intent d'assegurar-ne la seva qualitat ja l'hem realitzat en
el procés de la seva definició o formulació concreta, en tenir en compte que aquestes
fossin obertes, úniques i que possibilitessin l 'aprofundiment en les respostes
Pel que fa a la forma en què aquestes preguntes es plantegen, hem procurat, en
consonància amb el clima positiu que hem intentat crear, actuar amb habilitat i
delicadesa per estimular l'entrevistat a donar les respostes adequades i el més
argumentades possible. Amb aquesta intenció ens hem esforçat, en el major nombre
de moments possible, a mostrar senyals que indiquessin a l'entrevistat que estava
contestant de manera satisfactòria, per exemple, fer que sí amb el cap, prendre
notes, reformular la pregunta sense evidenciar-ne una mala comprensió prèvia per
paït de l'entrevistat, etc. Així com, de tant en tant i sempre que fos possible i
convenient, resumir el contingut de les respostes o simplement repetir el final de la
contesta, de manera que l'entrevistat tingués més facilitat per ampliar les
explicacions i/o afegir-hi més detalls.

B.5. Context immediat de l'entrevista: el lloc i el moment
Pel que fa a les característiques que configuren l'espai on s'ha desenvolupat
l'aplicació de l'entrevista, ens remetem a les explicacions donades en el subapartat
3, Escenari i temporítzadó dedicat en l'apartat de l'observació (3.3.2.). Ja hem
comentat en diverses ocasions, que l'entrevista s'ha realitzat quan els 12 casos de
l'estudi han acabat d'escriure la historieta proposada, i per tant, per a la realització
de l'entrevista hem seguit en la mateixa sala, aquella que, per a cadascuna de les tres
escoles de l'estudi, ja hem descrit per a l'observació.
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Les uniques diferencies en relació a aquest espai fan referència a aspectes molí
específics que han variat, encara que lleugerament, en l'entorn més immediat.
Parlem senzillament de l'aparició de l'aparell de gravado al damunt de la taula, i del
canvi del full de Registre de l'Observació pel Full d'Anotacions de l'entrevista
efectuat per 1'entrevistados
Quant a la dimensió temporal del context de l'entrevista, hem de dir que aquesta
s'inicia després de deixar una petita estona de relaxació, en la qual es procura que
entrevistador i entrevistat mantinguin una conversa colloquial, informal i distesa en
relació a aspectes no relacionats o relacionats indirectament amb el tema del procés
de composició escrita.
L'entrevista pròpiament dita, hem previst que tingués un durada d'aproximadament
entre 10 i 15 minuts, fet que s'ha acomplert en la majoria dels casos. Ho podem
veure en la següent taula 99.
Taula 99: Durada de l'entrevista290
CAS (GRUP)

DURADA
jíen^minujts)

1(A)

11

¿JAX_____ _

10

3 (A)

14

4 (A)

9

5 (A)

9

Ü^L—_____ _

6

JJSL____

16

2 (B)

10

li§L______

10

4(B)_

U

5 (B)

12

6

11

SL___

,

De l'observació d'aquesta taula, únicament hem de destacar la breu durada de
l'entrevista amb el cas 6 del Grup A. En Carles (cas 6) va resultar' ser un noi molt
290

En aquesta taula no especifiquem ni l'escola, ni el dia, ni tampoc l'espai on es realitza
l'entrevista, perquè aquestes dimensions ja apareixen concretades en la taula 96 (3. Escenari i
temporització de l'apartat 3.3.2. L'observació).
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ràpid a l'hora de contestar a les preguntes plantejades, així com molt sintètic en les
seves explicacions.

B.6.

Registre de la informació

Enregistar la informació de l'entrevista significa reproduir, sense resumir ni
interpretar, tot el succeït durant l'entrevista.
En el nostre cas, amb aquesta finalitat hem, d'una banda, gravat l'entrevista amb un
cinta magnetofónica i, de l'altra i simultàniament, hem pres notes en l'anomenat Full
d'Anotacions.

La gravació en àudio de l'entrevista és, de ben segur, la manera de recollir tota la
informació de l'entrevista amb la major fidelitat i detall possibles. D'aquesta
manera, no s'obvia cap detall, ni en les preguntes ni en les respostes, la qual cosa és
extremadament important ja que, en el moment de l'entrevista, és difícil determinar
quins seran els aspectes més valuosos per a l'informe final. Aquesta gravació en
àudio és posteriorment transcrita, per així fer les dades més accessibles i manejables
a l'hora de fer-ne la seva anàlisi.
Se sap que la presència d'un aparell de gravació pot condicionar i intimidar a
l'entrevistat, sobretot en els primers moments de l'entrevista. De totes maneres, en
aquest cas, els nois i noies de l'estudi estaven assabentats, en començar la sessió,
que serien entrevistats i, a més, en el lapse de temps de descans que hem reservat
entre l'observació i l'entrevista, a paït de dialogar de manem informal, també hem
procurat que l'entrevistat es familiaritzi i acostumi a la gravadora.
Paral·lelament a la gravació, també hem pres notes. No es tracta, com és de
suposar, de recollir les respostes de manera completa i exhaustiva, sinó simplement
d'anotar alguns aspectes destacats i importants. D'aquesta manera, les notes preses
(frases clau i literals, interpretacions, pensaments de l'entrevistador) poden ajudar a
l'entrevistador a formular noves preguntes a mesura que avança l'entrevista, així
com a localitzar fragments decisius de l'entrevista i, en conseqüència, agilitzar
l'anàlisi posterior.
Per prendre aquestes notes, hem dissenyat el que hem anomenat Full d'Anotacions
de l'entrevista, en el qual hem especificat el número de les 20 preguntes de què es
composa l'entrevista, deixant un espai en blanc per a les possibles notes
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corresponents a cadascuna d'elles. Aquest Full d'Anotacions, el trobem en l'Annex
16.

530

4.ANÀLISI DE LES DADES
La informació que tenim a les nostres mans és la que hem obtingut a través de
l'observació i de l'entrevista realitzades en cada un dels 12 casos de l'estudi.
Tot seguit expliquem quin ha estat el procés que hem seguit per analitzar aquest
amplíssim conjunt de dades, provinents de 12 observacions i 12 entrevistes. Hem
de tenir present que ens interessa realitzar aquesta anàlisi utilitzant de forma conjunta
les dades recollides en l'observació i en l'entrevista. En primer lloc, l'alt grau de
coincidència entre els seus objectius específics ho facilita al màxim i, en segon lloc,
volem fer ús real de la complemeníarïetat que caracteritza metodològicament el seu
ús en l'Estudi de Casos,
Les dades que ens proporcionen, tant l'observació com l'entrevista, són de caràcter
qualitatiu: les anotacions escrites en l'observació i les respostes enregistrades de
l'entrevista. I, com molts autors manifesten, l'anàlisi de dades d'aquesta naturalesa
comporta dificultat. En paraules de Pérez Serrano (1994: 109), "el análisis de datos
cuantitativos es complejo debido a que los datos con los que trabaja también lo
son". De fet, ens trobem amb una gran quantitat de dades, no quantitatives sinó
textuals, a les quals hem de donar sentit d'acord als nostres propòsits d'estudi. Cal,
doncs, sistematitzar rigurosament el procediment a través del qual aquestes són
analitzades.
Com activitat prèvia, d'una banda hem reproduït, de forma organitzada i
entenedora, totes les anotacions preses en el Full de Registre de l'Observació en
casdascun dels 12 casos, les podem veure en l'Annex 17. ï, de l'altra, hem fet la
transcripció sencera de les 12 entrevistes gravades en àudio, també les podem
trobar en l'Annexi8.
Per tractar totes aquestes dades hem adaptat a les característiques del nostre propi
estudi, determinades tècniques d'anàlisi de contingut (Fullana, 1995).
En aquest sentit, un primer pas és transformar el contingut d'aquestes dades en
unitats de significat, les quals ens han de permetre treballar de forma conjunta
l'observació i l'entrevista, i alhora oferir-nos una primera aproximació a la temàtica
enregistrada en les observacions i les entrevistes de cadascun dels 12 casos.
Exactament, això és el que presentem en l'apartat 4.1. Primera anàlisi de
l'observació i l'entrevista.
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I en segon lloc, a partir d'aquesta primera anàlisi, hem establert categories en el
contingut de les unitats establertes. Així, ens proposem estructurar i classificar la
temàtica de les dades enregistrades i fer possible un estudi interrelacionat entre uns
casos i els altres, o més ben dit, entre els casos del Grup A i els del Grup B. Hem
de tenir present que l'objectiu general d'aquesta segona fase de la recerca_derivat
directament de la hipòtesi de treball que origina la recerca., pretén constatar si entre
els casos d'un grup i l'alíre es presenten diferències pel que fa a l'ús de les
estratègies pròpies del procés de composició, per la qual cosa ens és prioritari tenir
la sistematització adient per, més endavant, poder realitzar una anàlisi comparativa
quan elaborem l'informe. Aquest segon nivell d'anàlisi el podem llegir en l'apartat
4.2. Segona anàlisi i caíegoritmció de l'observació i l'entrevista.

4.1.

Primera anàlisi de l'observació i l'entrevista

En el procés d'anàlisi de dades que pretenem realitzar, la nostra íntenció_com ja
acabem d'exposar_ és treballar conjuntament la informació recollida per mitjà dels
dos instruments emprats: l'observació i l'entrevista. En ambòs casos, les dades
obtingudes són de tipus qualitatiu, però la seva naturalesa és distinta: en
l'observació, comptem amb anotacions referides a conductes, als comportaments
manifestats en els casos d'estudi pel que fa a les estratègies de composició emprades
durant la realització del text narratiu proposat (una historieta), i en l'entrevista, tenim
a les nostres mans les respostes, la reflexió metalingüística, dels nois i noies en
relació a la seva experiència, actitud, opinió, etc., respecte a les estratègies de
composició emprades, tant en l'elaboració de la historieta com en d'altres situacions
o contextos d'escriptura.
Per tant, lògicament aquesta diferència essencial en el contingut a analitzar,
condiciona la planificació de l'anàlisi de contingut que hem de realitzar, i en concret
la descomposició del contingut en unitats de registre.
Les unitats de registre són "les unitats que s'hauran de codificar Í que constitueixen
els segments de contingut que serà necessari considerar com unitats de base per tal
de realitzar, posteriorment, la seva categcdtzació" (Fullana, 1995: 301).
En el nostre estudi, donat que ens proposem analitzar paral·lelament dades de dues
tipologies qualitatives diferents, hem buscat unes unitats de registre que ens
permetin sistematitzar i sintetitzar' ambdós conjunts d'informació, sense perdre
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cadascuna d'elles la naturalesa que les defineix: explicitació per escrit d'un
comportament (observació) i manifestació per escrit d'una resposta a una pregunta
concreta en relació a vivències, actituds i opinions personals (entrevista).
En aquest procés, la fonamentació teòrica de l'estudi i la definició dels objectius
específics d'ambdós instruments ha estat la clau. En una i altra, observació i
entrevista, les estratègies específiques de composició sobre les quals s'observa o es
pregunta són pràcticament les mateixes, ja que el seu punt de partida es remet
directament a la definició d'estratègies i habilitats específiques presentada en la
proposta teòrica de referència realitzada en iniciar l'estudi (taula 94, apartat
2. Objectius). Solament hem de considerar una diferència que, de totes maneres, no
afectarà a la decisió que prendrem pel que fa a les unitats de registre a establir: en
l'entrevista es comtemplen les estratègies pròpies del subprocés Control, ja que les
seves característiques com a tècnica de recollida d'informació així ho possibiliten,
cosa que no passa amb l'observació.
Doncs bé, les unitats de registre de la informació obtinguda que determinem per
aquesta primera anàlisi, i que ens han de permetre la posterior categorització i
segona anàlisi, les definim en funció de les estratègies específques, que sota el
model cognitiu de Flower i Hayes (1980), hem sistematitzat en la proposta teòrica
referencial presentada per a l'Estudi de Casos (taula 94).
En la taula 100 que presentem a continuació, hi figuren les unitats de registre
considerades i el codi que els assignem per faciltar-ne la seva sistematització.
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Taula 100: Unitats de registre

swmocn&BW
1. Anàlisi situació
comunicativa

ÇQW
1.1.
1.2.

2. Planificació
2.1. Generació idees 2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2. Organització
idees
2.3, Formulació
d'objectius

2.1.4.
2.2.1.
2.3.1.
2.3.2.

3. Textualltzació

3.1.
3.2.
3.3.

4. Revisió
4.1. Lectura

4.1.1.

4.1.2.
4.Ï.3.
4.2.

Reescriptura

4.2.1.
4.2.2.

5. Control

5.1.

5.2.
S. 3.

OTOTaTS m REOT«i$
Anàlisi dels elements de la situació comunicativa: tema,
propòsit i lector
Idea prèvia sobre com serà el text: extensió prevista
Utilització de suports escrits per ajudar-se en el procés de
generar
Compartir amb els altres persones la generació d'idees:
donar o rebre idees
Consulta de fonts d'informació diverses: diccionaris,
gramàtiques, enciclopèdies...
Rebuig d'idees generades per inadequades
Utilització de tècniques d'organització d'idees: esquemes
jeràquics, mots-clau, mapes d'idees...
Definició de com serà el text: l'extensió, la presentació...
JlSSjrt d'un esquema de treball, un_ola de composició
Distinció de paràgrafs i redacció aïllada de cadascun d'ells
Relectura dels fragments escrits per veure si s'ajusten a allò
que es vol dir i per enllaçar-los amb el que s'escriurà després
Utilització de tècniques de presentació que facilitin la lectura
: títoljjnarcadors textuals (guionets parèntesis, cometes...)
Lectura selectiva concentrant- se en aspectes distints: de
contingut (idees, estructura...) o de forma (puntuació,
ortografia, gramàtica..,) i detectant-ne els errors
Utilització de tècniques específiques de lectura per a la
revisió: llegir el text en veu alta...
Lectura del text complet per, si cal, corregir, retocar o
millorar
Priorització dels errors: refer primer els profunds o globals
(de contingut) i deixar pel final els locals o superficials (de
forma)
Utilització de diverses maneres de retocar o refer un text:
ratllar mots, afegir paraules al marge, asterics, sinònims,
reformulació del text...
Desactivació de l'anàlisi de la situació comunicativa i
activació del procés de planificació d'idees
Activació i desactivació del procés de textualització
^cjtiy^ctó^;e^a£Üjvació^leljïrocés de revisió
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Per fer, doncs, aquesta primera anàlisi de les unitats de registre en cadascun dels 12
casos de l'estudi, hem elaborat una taula amb la següent estructura:

CODI

ENTREVISTA
CITES
RESUM

OBSERVACIÓ
RESUM

Codi de la unitat
JÏÍLí£S!§í£S__>__™_— __,
Codi de la unitat
de registre

A la columna CODI, determinem el codi de la unitat de registre que analitzem. Sota
la columna OBSERVACIÓ-RESUM, especifiquem una síntesi del contingut de la
informació que, en relació a la unitat de registre corresponent, podem extreure de les
anotacions realitzades durant observació; contingut, la naturalesa del qual, fa
referència a conductes _que reflecteixen estratègies de composiciójmanifestades
pels nois i noies mentre han estat escrivint la historieta. I, per últim, sota
l'especificació ENTREVISTA trobem dues columnes: una en la qual, amb la
denominació de RESUM, hi recollim_com en l'observacíó_una síntesi del contingut
de l'entrevista pertanyent a la unitat de registre que estem analitzant i que, en aquest
cas, es refereix a la reflexió metalingüístíca del nois i noies sobre l'experiènca
viscuda en relació a les estratègies de composició quan han estat escrivint la
historieta, o també en d'altres contextos d'escriptura. I la segona, amb el nom de
CITES, on hi apuntem aquells fragments de les respostes dels nois i noies que
destaquen per ser notablement significatives de la unitats de registre corresponents.
La classificació de la informació obtinguda, a través de l'observació i l'entrevista,
cas per cas, en base a les unitats de registre establertes i a partir del
desenvolupament complet del model de taula que acabem d'exposar, la podem veure
en l'Annex 19. A la taula 102 en presentem un exemple referit al cas 1 del Grup A.
Abans d'acabar aquesta exposició del desenrotllament de la primera anàlisi de les
dades, volem presentar, de forma sintètica, el temps emprat per cada cas en
l'elaboració de la narració proposada, que es correspon evidentment al temps de
durada de l'observació, així com l'estona dedicada a l'entrevista. Creiem que, pot
ser una informació interessant a tenir en compte, sobretot, més endavant quan
realitzem l'informe.
Veiem-ho en h següent taula 101.
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Taula 101: Durada de l'observació (elaborad'ó de la narració) ideï' entrevista
™_™^^^_.J_;g._^-*»,

JSJIMEL

OBSERVACIÓ
26
A\
19
2 í\**£
31
Hr \/a/
9
17
_»_ïL_í^l—
18
__A_íai_i_J£L26
33
__AJ[5i—
33
_USL-,
63
_jOSi_,
21
__J_ÍS)
41
_JO21_

IJAJL-

J

( *^ /

„

ENTREVISTA
11
10
14
9
9

6
16
10
10
11
12
14
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OBSERVACIÓ
RESUM
Biu que a vegades pensa na estona més llarga abaas de
començar a escriure, quamno sap el tema que vol tractar.
Mai pensa aquiho escriu, m perquè, aojaés sobre el tema.
Amb el títol proposat, de seguida se fi ban ocorregut les
primeres idees, per aixa ha començat a. ecsrinre
pràcticament de seguida. No tenia tot l'argument pensat, se
fina anat acudint a mesara qse anava escrivint.
Mai pregunta qui es Hègira aBò que escriu, ja que
normalment és la senyoreta qsá s'ho llegeix.

ems
has començat a escriure. És que les idees sobre el que
voSes escriure ja se t'ha ocorregut de seguida?
- Mmaua— Sí Amb el títol, de fet, ja- he pensat "oigo''
- Qzaa te començat escriure, temes ja tot l'argument
pensat?
-No, encara na ho tenm ben ciar
- El començament de ía historieta ú que el tenies al cep.
no?
Sí. alpràteipija el tenia una mica pensat. Després..^ tal
coat anavafent, m 'anava sortint l'argument-. "

ENT8EVKJA

SESUM
Ibi que si no ent&i a^una paramla, llavors la busca al
{Scoonari, a casa i a l'escola
?er escriure la historieta, avm no ha consnttai res perqnè
¡ES parasaies ja tes saiàa

ENTREVISTA
"-Avui, per escriare ¡a íaíarieta no has consultat cap
diccionari, cap gramàtíc&. . No ha has cregut necessari?
-No,
-Peryiè?
- Perquè, home—Ja si&iz les paraules més o menys,
menys ¡ma que te l'he
a tu, però— ja les sabia''

No a2a&if€st& cap cosspáH'íaMfisít de ret>n% dldees
imfA^masJK
No aíüüza cap tècnica d'organització de tes idees
lïa cpie no ho fa mai
Noíxpücita la dtffiosctó de l'extensió ni de to preseníació Ü2 qae so dedica cap taaps especíñc a concretar "-Per endavant, no penses, per exemple, com vois que
premies
Festeasió ai !a presentació
i'ocujti fa redacció?
- No, no m'importa
Ne escriu on possible esquema de írefoaS, pia de No «s traca cap esquema de trebaB. Bin me va fent "- I penses, de vegades qaóes passes seguiràs per
dirscíssaeaí etcpie E surt
composició
escriure la reàaetió: primer fa-é aa brut, després até'l
ttsgiré, el corregiré, ées^és ei passaré en net...
- (...) Esquejo ÍK> faig enrgsiaaatL·.''
Qígan inicia la redamé ia fa "a raig", tot segon. Cia que b seva manera liahifoij»i d'escrinre és si te idees "- Avui, alprinc^si, has escrit Ja historieta iota seguida,
Prèviament BO s'ha marcat eis paràgrafs, sacara qoe SBsr escrivint tot seguit, i si no «sa té o no sap com però quen tm arritaí el segea 9 tercer paràgraf, t'has
fonaauneaí a mesura que eis va escrivint sí que es marca ccffiiaaar, Havers s'atura i pensa
comencal a parar savmí. De qaè depèn que t'aturis o no
futurs?
-Perquè... les Megs, no se-, m'acudien mou. Després,
ja-."
À partir de segon paràgraf fias ai Seal K va aísraat Ha «pe es vaaíaraní per flegir-se efe fragments esmís per "- Per què et seasèfe que tg serveix?
aproximadamait cada smut, es Begeix el fragment qae veure si alè esmi queda bé o per si M faMa ,ai|aaacosa
- "Pues", mira—per-, si Imgsis aigua— no ho sé..
acaba d'escriure, sembla que pensa cas moments i De iotes maneres, no ho fa de forma hphHimi, a vegades sí, -Per dhi ha alguna feus d'eotografa, de gramàtica, de
puntuació..?
a?egadesBO
coníinaa escrivint
-S
-IpersiMíBiiaSòqueveSesespBcar.-.?
- També (Ontíàement)
No atiütza tecuanes especifiques ea la preseaíacïó (M Ht&ol sempre l'escria. 2e cometes, gnion^s, paràiíesis-,
siai
text, Bevat del ttloL

OBSERVACIÓ
RESUM
No ccaisuJía cap font d'iníbrasaciá

Com anirem veient, solament en un cas (cas 6-Grup B), aquesta imitat de registre és contemplada en l'entrevista. L'explicació és
senzilla: només
en aquest cas, ñera observat una conducta que reflecteixi k presència del subprocés genemdó d'idees (2.1.) i, lògicament si aquest procés M) es dóna no íé
cap sentit preguntar en l'entrevista sobre el fet de sí ha desestimat o no determinades idees durant aquest procés de generar idees (2.1.4)
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33.

3.2.

3.1

23.2.

23.1.

2.2.1.

392

2.1.4.

2.13.

com

lectora del quadre, recordem que si el codi de la imitat de registre és encapçalat pel número 1, aquest fa referència a L'ANÀLISI DE LA
SITUACIÓ COMUNICATIVA, el número 2 al procés de PLANIFICACIÓ D WEES, el número 3 al procés de TEXTUAUTZACIÓ, el 4 al procés de
REVISIÓ, i el 5 al procés de CONTROL.

No planteja cap queseó sobre l'extensió

On que de vegades pregunta a la senyoreta si la redaccá
hade ser Barga o curta. Nonaatoení, però, ja els diuen fes - Sí, home— eüaja ens ho dat, més o menys ens diu un
màxim de 26 Unies o eixí.. "
línies <jue ha de tenir.
No
n'utilitza
mat
No ntüftza cap suport escrit per ajudar-se en el procés de
anotar idees, frase soltes, que se t'amessin acudiu sobre ¡a
generar
hs&rieta a escriure. En asgunes ocasions quan escrius ho
fos?
- Sí, "bueno, a vegades qum— ho fem "en brut" i S
doaem a ¡a senyoreta, etta ens ¡w corregeix i després
n&saUreshofem
-Mmi, potser no m'has entès bé. jo volia db-^."
"- 1 què eh sols demanar?
No comparteix amb l'observador les idees
paraules als sens germans grans, si -és a casa, i a ía -Paraules, quejo no sé... a vegades em diuen: busco al
senyoreta o els amics, si és a l'escoto
i diccionari-, .i bé... "

RESUM
Anota el títol inumfHat*™*"*Ài cap de 30 segeos escriu el nom i ei curs i comença a
escriure la historieta
No planteja cap pregunta en relació al tema, al lector m
alpropèsí

291 Per facilitar k

2.1.2.

2.1.1.

1.2.

1.1
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CODI

Taula 102: GRUP A - CAS 1. Taula d'anàtisi de les unitats de registre

OBSERVACIÓ
RESUM
Biu que a vegades pensa na estona més llarga abaas de
començar a escriure, quamno sap el tema que vol tractar.
Mai pensa aquiho escriu, m perquè, aojaés sobre el tema.
Amb el títol proposat, de seguida se fi ban ocorregut les
primeres idees, per aixa ha començat a. ecsrinre
pràcticament de seguida. No tenia tot l'argument pensat, se
fina anat acudint a mesara qse anava escrivint.
Mai pregunta qui es Hègira aBò que escriu, ja que
normalment és la senyoreta qsá s'ho llegeix.

ems
has començat a escriure. És que les idees sobre el que
voSes escriure ja se t'ha ocorregut de seguida?
- Mmaua— Sí Amb el títol, de fet, ja- he pensat "oigo''
- Qzaa te començat escriure, temes ja tot l'argument
pensat?
-No, encara na ho tenm ben ciar
- El començament de ía historieta ú que el tenies al cep.
no?
Sí. alpràteipija el tenia una mica pensat. Després..^ tal
coat anavafent, m 'anava sortint l'argument-. "

ENT8EVKJA

SESUM
Ibi que si no ent&i a^una paramla, llavors la busca al
{Scoonari, a casa i a l'escola
?er escriure la historieta, avm no ha consnttai res perqnè
¡ES parasaies ja tes saiàa

ENTREVISTA
"-Avui, per escriare ¡a íaíarieta no has consultat cap
diccionari, cap gramàtíc&. . No ha has cregut necessari?
-No,
-Peryiè?
- Perquè, home—Ja si&iz les paraules més o menys,
menys ¡ma que te l'he
a tu, però— ja les sabia''

No a2a&if€st& cap cosspáH'íaMfisít de ret>n% dldees
imfA^masJK
No aíüüza cap tècnica d'organització de tes idees
lïa cpie no ho fa mai
Noíxpücita la dtffiosctó de l'extensió ni de to preseníació Ü2 qae so dedica cap taaps especíñc a concretar "-Per endavant, no penses, per exemple, com vois que
premies
Festeasió ai !a presentació
i'ocujti fa redacció?
- No, no m'importa
Ne escriu on possible esquema de írefoaS, pia de No «s traca cap esquema de trebaB. Bin me va fent "- I penses, de vegades qaóes passes seguiràs per
dirscíssaeaí etcpie E surt
composició
escriure la reàaetió: primer fa-é aa brut, després até'l
ttsgiré, el corregiré, ées^és ei passaré en net...
- (...) Esquejo ÍK> faig enrgsiaaatL·.''
Qígan inicia la redamé ia fa "a raig", tot segon. Cia que b seva manera liahifoij»i d'escrinre és si te idees "- Avui, alprinc^si, has escrit Ja historieta iota seguida,
Prèviament BO s'ha marcat eis paràgrafs, sacara qoe SBsr escrivint tot seguit, i si no «sa té o no sap com però quen tm arritaí el segea 9 tercer paràgraf, t'has
fonaauneaí a mesura que eis va escrivint sí que es marca ccffiiaaar, Havers s'atura i pensa
comencal a parar savmí. De qaè depèn que t'aturis o no
futurs?
-Perquè... les Megs, no se-, m'acudien mou. Després,
ja-."
À partir de segon paràgraf fias ai Seal K va aísraat Ha «pe es vaaíaraní per flegir-se efe fragments esmís per "- Per què et seasèfe que tg serveix?
aproximadamait cada smut, es Begeix el fragment qae veure si alè esmi queda bé o per si M faMa ,ai|aaacosa
- "Pues", mira—per-, si Imgsis aigua— no ho sé..
acaba d'escriure, sembla que pensa cas moments i De iotes maneres, no ho fa de forma hphHimi, a vegades sí, -Per dhi ha alguna feus d'eotografa, de gramàtica, de
puntuació..?
a?egadesBO
coníinaa escrivint
-S
-IpersiMíBiiaSòqueveSesespBcar.-.?
- També (Ontíàement)
No atiütza tecuanes especifiques ea la preseaíacïó (M Ht&ol sempre l'escria. 2e cometes, gnion^s, paràiíesis-,
siai
text, Bevat del ttloL

OBSERVACIÓ
RESUM
No ccaisuJía cap font d'iníbrasaciá

Com anirem veient, solament en un cas (cas 6-Grup B), aquesta imitat de registre és contemplada en l'entrevista. L'explicació és
senzilla: només
en aquest cas, ñera observat una conducta que reflecteixi k presència del subprocés genemdó d'idees (2.1.) i, lògicament si aquest procés M) es dóna no íé
cap sentit preguntar en l'entrevista sobre el fet de sí ha desestimat o no determinades idees durant aquest procés de generar idees (2.1.4)

292

33.

3.2.

3.1

23.2.

23.1.

2.2.1.

392

2.1.4.

2.13.

com

lectora del quadre, recordem que si el codi de la imitat de registre és encapçalat pel número 1, aquest fa referència a L'ANÀLISI DE LA
SITUACIÓ COMUNICATIVA, el número 2 al procés de PLANIFICACIÓ D WEES, el número 3 al procés de TEXTUAUTZACIÓ, el 4 al procés de
REVISIÓ, i el 5 al procés de CONTROL.

No planteja cap queseó sobre l'extensió

On que de vegades pregunta a la senyoreta si la redaccá
hade ser Barga o curta. Nonaatoení, però, ja els diuen fes - Sí, home— eüaja ens ho dat, més o menys ens diu un
màxim de 26 Unies o eixí.. "
línies <jue ha de tenir.
No
n'utilitza
mat
No ntüftza cap suport escrit per ajudar-se en el procés de
anotar idees, frase soltes, que se t'amessin acudiu sobre ¡a
generar
hs&rieta a escriure. En asgunes ocasions quan escrius ho
fos?
- Sí, "bueno, a vegades qum— ho fem "en brut" i S
doaem a ¡a senyoreta, etta ens ¡w corregeix i després
n&saUreshofem
-Mmi, potser no m'has entès bé. jo volia db-^."
"- 1 què eh sols demanar?
No comparteix amb l'observador les idees
paraules als sens germans grans, si -és a casa, i a ía -Paraules, quejo no sé... a vegades em diuen: busco al
senyoreta o els amics, si és a l'escoto
i diccionari-, .i bé... "

RESUM
Anota el títol inumfHat*™*"*Ài cap de 30 segeos escriu el nom i ei curs i comença a
escriure la historieta
No planteja cap pregunta en relació al tema, al lector m
alpropèsí

291 Per facilitar k

2.1.2.

2.1.1.

1.2.

1.1
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CODI

Taula 102: GRUP A - CAS 1. Taula d'anàtisi de les unitats de registre
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4,2.

Segona anàlisi i categorització de l'observació i l'entrevista

Hem ja realitzat una primera anàlisi de l'observació i de l'entrevista dels 12 casos de
l'estudi, per mitjà de la descomposició del seu contingut en unitats de registre.
Després d'aquesta primera aproximació, que ens ha reduït i alhora organitzat i
sistematitzat la informació obtinguda, iniciem un segon moment d'anàlisi.

Es tracta de categoritzar el contingut inclòs en cadascuna de les unitats de registre,
amb la intenció fonamental d'estructurar i classificar la informació de la manera més
apropiada i clarificadora per a l'elaboració de l'informe.
En aquest sentit, tant el procés de categorització com el procediment formal de
presentació que utilitzem, es troben estretament condicionats pels objectius
plantejats en l'Estudi de Casos. Ho expliquem:
D'una banda, les categories establertes deriven directament de la pretensió bàsica
dels subobjectius generals de l'Estudi de Casos. Si recordem, en la seva formulació
es parla de la voluntat de conèixer quines són i com són utilitzades les estratègies i
habilitats pròpies dels procés de composició. En conseqüència, les categories que
decidim constituir en les unitats de registre pel que fa al contingut provinent de
l'observació són: no, sí i procés seguit. La dicotomia entre el no i el sí, ens permet
determinar concretament quines són les estratègies emprades en cada un dels nois i
noies de l'estudi. La categoria el procés seguit ens proporciona la informació que
necessitem per aproximar-nos al com són o no són utilitzades aquestes estratègies.
Les categories establertes per al contingut extret de les entrevistes són: procés
habitual i explicació. En ambdós casos, adequades per completar el com són
utilitzades aquestes estratègies. Per mitjà de la categoria procés habitual podem
conèixer si el procés seguit per cadascun dels casos, en l'elaboració de la narració
observada, és o no és el que usen normalment en d'altres situacions d'escriptura, en
definitiva podem acostar-nos a l'experiència dels nois i noies pel que fa a l'ús de les
estratègies i habilitats del procés de composició; i, a través de la categoria
explicació, queden explicitats aclariments, pensaments i opinions que ens
possibiliten l'accés a la reflexió metalingüística que cadascun dels casos realitza a
l'hora de comentar i justificar tant el procés seguit en la construcció de la historieta
preparada per a l'estudi com el seu procés habitual.
D'altra banda, el procediment formal que emprem per presentar aquesta segona
anàlisi i categorització de la informació, també té el seu origen en el plantejament
d'objectius, en aquest cas especialment en els objectius específics. Fent memòria,
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constatem que cada un dels cinc objectius específics de l'Estudi de Casos fa
referència a un component o subprocés concret, formulat sota el model teòric del
procés de composició que hem pres com marc conceptual de la recerca (Flower i
Hayes, 1980). Donat, doncs, que aquests subprocessos han determinat la definició
de les unitats de registre utilitzades en la primera anàlisi de les dades, i que cadascun
d'ells ens aproximen a la consecució dels objectius específics de l'Estudi, resolem
disposar el resultat de la categorització en funció d'aquests diversos subprocessos.
Així doncs, presentem sota cada un dels cinc subprocessos (anàlisi de la situació
comunicativa, planificació de els idees, textualització, revisió i control), l'anàlisi
categoritzada dels 12 casos d'estudi.
Les taules que ens serveixen, doncs, per a la presentació d'aquesta segona anàlisi i
categorització de la informació, queden formalment tal i com podem veure tot seguit

Component o subprocés del procés de composició escrita
Grup (Cas)

CODI
NO

ENTREVISTA
EXPLICACIÓ
PROCÉS
HABITUAL

OBSERVACIÓ
PROCÉS
Sí
SEGUIT

A la columna CODI, especifiquem la unitat de registre concreta que estem analitzat i
que es correspon, evidentment, al subprocés o component de referència. Sota la
columna OBSERVACIÓ, trobem les tres categories establertes per a l'anàlisi del
contingut de cada una de les unitats de registre: NO, SÍ i PROCÉS SEGUIT. I
igualment, en la columna ENTREVISTA, queden definides les dues categories que
emprarem en l'anàlisi del contingut de les unitats de registre, en aquest cas,
provinent de les dades proporcionades per l'entrevista: PROCÉS HABITUAL i
EXPLICACIÓ.
El desenvolupament d'aquesta segona anàlisi i categorització de la informació
obtinguda a partir de l'observació i de l'entrevista, la podem trobar en l'Annex 20.
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A continuació, en podem veure l'exemple referit al component Anàlisi de la situació
comunicativa.
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A continuació, en podem veure l'exemple referit al component Anàlisi de la situació
comunicativa.
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X

U.

X

NO
X

X

1.2.

1.2.

1.L

CODI

NO
X

GRUP A-CAS 6

X

NO

IX

CODI

X

Sí

sí

GROPA-GIS5

L2.

1

LI.
i

CODI

GRUP A-CAS 4

NO
X

U.

CODI

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure durant el primer minut
després d'escoltar el títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, al
lector ni al propòsit

No sol preguntar quasi mai als professors per No ho sol preguntar, però en el cas de la situació
l'extensió del text a escriure
observada bo ha preguntat perquè ja se i havien
acabat tes idees i ToKa saber si calia «pe la
historieta fos més llarga

PROCÉS HABITUAL
EXPLICACIÓ
Normalment s'espera entre 152 mmuts abans de Quan comença a escriure solament té tes
començar a escriure. L'utilitza per pensar com primares idees, la resta se S van acudint a mesura
començar la redacció
que va escrivint
Mai pensaa qui ho escriu ni perquè ho escriu
Mai pregunta qui llegirà aBò qne escriu

ENTREVISTA

Quasi mai pregunta als professors per l'extensió
del text a escriure

EXPUCACIÓ
Quan uiüüíza na temps d'espera més Sarg és
perquè el títol que H proposen fi sembla dineu.
Eu !a situació observada, el títol E fia suggerit
ràpidament les Mees de la historieta
Mai pregunta pel lector d'un text. En la situació
observada, ha pensat que seria l'observadora

ENTREVISTA

EXPLICACIÓ
Qeaa ntitttza nu temps d'espera més llarg és
perquè no se S acudeixen tes idees
Normahnent quan comença a «scriure ja té
gairebé tot l'argument pensat
Mai pregunta pel lector d'nu text perquè sempre
s'ho MegeixeE els professors
No sol preguntar quasi mai afe professors per No bo pregunta sempre perquè normatment ja M
hafifeuïïcompany que ho pregunta
l'extensió del text a escriure

PROCÉS HABITUAL
Algunes vegades s'espera més de 1 minats abans
de començar a escriure
Mai pensa a qui ho escriu ni perqnèho escriu
Mai pregunta qui Begxraaflo que escriu

ENTREVISTA

EXPUCACIÓ
Quan utilitza un temps d'espera més Darg és
perquè no sefiacudeixentesidees. S vol escriure
una poesia , encara s'espera més
Normalment comença a escriure quan té les
primeres idees, la resta ja se E van 3nnKnt a
mesura que TE escrivint
Mai pregunta pel lector d'on text perquè sempre
s'ho llegeixen els professors. En la situació
observada, ha pensat que seria l'observadora
Aiguna vegada pregunta ais professors per No bo pregunte sempre perquè en to majoria de
fes ocasions ja els determinen l'extensió de! text
l'extensió de! test a escriure

PROCÉS HABITUAL
Algunes vegades s'espera una estona més Barga
abans de començar a escriure
Mai pensaa quifeoescriu ni perquè ho escriu
Mai pregunta qui Hègira aBò qneescria

ENTREVISTA

PROCÉS HABITUAL
Algunes vegades s'espera una estona més llarga
abans de començar a escriure
Mai pensa a qui ho escriu ni perquè bo escriu
Mai pregunta qui Hègira aüò que escriu

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure al cap
de 2 minuts
d'escoltar el títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, al
tector ni al propòsit

PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure al cap dl nuant d'escoltar
el títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, al
lector nia! propòsit

OBSERVACIÓ

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure durant ei primer minat
després d'escoltar el títol
No planteja cap pregunta en relació al lector ai al
propòsit
En relació al tema, demana si el títol "Maleït
ascensor" ha d'aparèixer en el text
Quan ja està gairebé acabant el text, pregunta si
l'extensió que ma fet és adequada ("si és prou
Barga")

Sí

sí

GRUP A-CAS 3

X

U.

X

NO
X

X

1.2.

1.2.

1.L

CODI

NO
X

GRUP A-CAS 6

X

NO

IX

CODI

X

Sí

sí

GROPA-GIS5

L2.

1

LI.
i

CODI

GRUP A-CAS 4

NO
X

U.

CODI

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure durant el primer minut
després d'escoltar el títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, al
lector ni al propòsit

No sol preguntar quasi mai als professors per No ho sol preguntar, però en el cas de la situació
l'extensió del text a escriure
observada bo ha preguntat perquè ja se i havien
acabat tes idees i ToKa saber si calia «pe la
historieta fos més llarga

PROCÉS HABITUAL
EXPLICACIÓ
Normalment s'espera entre 152 mmuts abans de Quan comença a escriure solament té tes
començar a escriure. L'utilitza per pensar com primares idees, la resta se S van acudint a mesura
començar la redacció
que va escrivint
Mai pensaa qui ho escriu ni perquè ho escriu
Mai pregunta qui llegirà aBò qne escriu

ENTREVISTA

Quasi mai pregunta als professors per l'extensió
del text a escriure

EXPUCACIÓ
Quan uiüüíza na temps d'espera més Sarg és
perquè el títol que H proposen fi sembla dineu.
Eu !a situació observada, el títol E fia suggerit
ràpidament les Mees de la historieta
Mai pregunta pel lector d'un text. En la situació
observada, ha pensat que seria l'observadora

ENTREVISTA

EXPLICACIÓ
Qeaa ntitttza nu temps d'espera més llarg és
perquè no se S acudeixen tes idees
Normahnent quan comença a «scriure ja té
gairebé tot l'argument pensat
Mai pregunta pel lector d'nu text perquè sempre
s'ho MegeixeE els professors
No sol preguntar quasi mai afe professors per No bo pregunta sempre perquè normatment ja M
hafifeuïïcompany que ho pregunta
l'extensió del text a escriure

PROCÉS HABITUAL
Algunes vegades s'espera més de 1 minats abans
de començar a escriure
Mai pensa a qui ho escriu ni perqnèho escriu
Mai pregunta qui Begxraaflo que escriu

ENTREVISTA

EXPUCACIÓ
Quan utilitza un temps d'espera més Darg és
perquè no sefiacudeixentesidees. S vol escriure
una poesia , encara s'espera més
Normalment comença a escriure quan té les
primeres idees, la resta ja se E van 3nnKnt a
mesura que TE escrivint
Mai pregunta pel lector d'on text perquè sempre
s'ho llegeixen els professors. En la situació
observada, ha pensat que seria l'observadora
Aiguna vegada pregunta ais professors per No bo pregunte sempre perquè en to majoria de
fes ocasions ja els determinen l'extensió de! text
l'extensió de! test a escriure

PROCÉS HABITUAL
Algunes vegades s'espera una estona més Barga
abans de començar a escriure
Mai pensaa quifeoescriu ni perquè ho escriu
Mai pregunta qui Hègira aBò qneescria

ENTREVISTA

PROCÉS HABITUAL
Algunes vegades s'espera una estona més llarga
abans de començar a escriure
Mai pensa a qui ho escriu ni perquè bo escriu
Mai pregunta qui Hègira aüò que escriu

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure al cap
de 2 minuts
d'escoltar el títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, al
tector ni al propòsit

PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure al cap dl nuant d'escoltar
el títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, al
lector nia! propòsit

OBSERVACIÓ

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure durant ei primer minat
després d'escoltar el títol
No planteja cap pregunta en relació al lector ai al
propòsit
En relació al tema, demana si el títol "Maleït
ascensor" ha d'aparèixer en el text
Quan ja està gairebé acabant el text, pregunta si
l'extensió que ma fet és adequada ("si és prou
Barga")
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CODI

X

X

NO

sí

GRUP B-CAS 6

NO
X

B-CAS 5

LL

CODI

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
AI cap de 2 mináis, després d'escolar d títol ,
comença a escriure dos Esíaís d'idees
Al cap de 6 minuts, comença a escrinre el text
No planteja cap pregunta en relació al lector ni al
propòsit

EXPLICACIÓ
Quan utilitza ran temps d'espera més Sarg és
perquè EO està gaire inspirat
En la situació observada, ha començat força aviat
perquè ha vo^nt prova la tècnica de la p&qa
d'idees
Mai pregunta pel fecíor d'on text perquè sempre
són les professors efe que s'ho llegeixes. Es ta
situacM observada, ha pensat que seria
¡'observadora
No sol preguntar quasi mai ais professors per No ho sol preguntar perquè en ia majoria de les
l'extensió eel text a escriure
ocasions a l'Institut ja e& determinen l'extensió
de! text Sinó, eü no escriu mai menys de ires
quarts de pàgina

PROCÉS HABITUAL
Normaimeaí se sol esperar 4 o 5 mamis, en
aJgoues ocaskms fins i tot una estona més Barga
abans de començar a escriure
Gairebé mai pensa a qui ho escriu m perquè ho
escriu
Gairebé mai pregusta qui Ifegirà aüò que escriu

ENTREVISTA

EXPLICACIÓ
No so! preguntar pel lector d'on test perquè
normaimeat, o és per la professora o per a eü De
totes maneres, no l'importa massa a qai va
adreçat et testí que escric
En b situació observada, ha pensat que seria
l'observadora o bé Sa professora de Bengua
catalana

ENTREVISTA

PBOCÉS HABITUAL
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure a! cap de 4 mimas després Normalment se sol esperar entre 4 i 5 mamis
abans de començar a escriure. Ei temps d'espera
d'escoltar el títol
No planteja cap pregunta en relació al tana, al l'utifitza per pensar en ei tipos d'història one vol
explicar (Testi!"), també es pensa diversos
lector ai al proposa:
arguments i es decideix per ua
Molt poques vegades pensa a qni ho escriu ni
perquè ho escriu
Mai pregunta «pri Hègira aflò qne escriu
Si el íext que escriu és per a l'Instant pregunta
as professors per la seva extensió, si és per a eli
no ho fa

OBSERVACIÓ

5. INFORME

5.1. Anàlisi de les dades dels casos del GRUP A
Recordera que els 6 casos del Gmp A han estat seleccionats en funció del seu baix
nivell de domini en el codi o producte escrit, a través de l'aplicació de diversos
criteris a les dades obtingudes en la primera fase de la recerca (3,2. Selecció de
Casos), En la primera fase de l'estudi, aquests nois i noies han obtingut
puntuacions que no superen els 38 punts en la Prova d'Expressió Escrita (la mitjana
és de 74,18 punts), resultats molt baixos en el Full de Valoració del Professor i una
qualificació de l'assignatura de llengua catalana d'insuficient.
En la següent taula 103, fem un breu repàs d'aquests 3 nois i 3 noies.
TaulalOS: Casos del Grup A
Wtv* CAS W&M®* litAf;
C&&8 i cms ü &ciïmcM mCúlA '
-í
j
JÈar^L —^JÉl^ML·—^
A
A
A
A
A
A

í

2
3
4
5
6

Rubén
Xaro
Neus
David
Anna
Carles

13
13
15
«Jl^
16
17

6è
6è
7è
7è
8è

8è

7è

7è
8è
Sé
Feinetes__es£oradi3ues_
Treballa en una

^..^^^^J^ssis^-^—

1
1
3
2
2
3

Com a dades a destacar simplement volem parlar, d'una banda, de l'edat de tres dels
casos (cas 3, cas 5 i cas 6), i de l'ocupació de la noia (cas 5) i del noi (cas 6) que
vail acabar 8è el curs 94-95. Pel que fa a les edats, dir que en la Neus (cas 3) i
l'Anna (cas 5), aquesta és superior en un any a la que els correspondria d'acord al
curs, en ambdós casos la raó és la repetició d'un dels cursos de l'EGB; pel que fa
en Carles, aquesta és superior en dos anys, el motiu és igualment la repetició, en
aquest cas, de dos cursos, i l'origen una malaltia del cor que, en diversos períodes
d'escolaritat l'ha mantingut a casa. En relació a l'ocupació, durant el curs 95-96, de
l'Anna Í en Carles, ressaltar que cap dels dos es troba cursant els estudis de
secundària, l'Anna es va incorporar, en un primer moment, a Ir curs de FP de Jardí
d'Infància, però aviat va donar-se de baixa ("no m'agrada estudiar", "prefereixo
treballar"...).
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Els noms són figurats
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Doncs bé, anem tot seguit a informar de quines són i com son utilitzades, per

aquests 6 nois i noies, les estratègies i habilitats pròpies del procés de composició,
és a dir, quin és i com és el procediment emprat en l'elaboració d'un text escrit, en
concret d'una narració.
Partim, lògicament, de la sistematització i categorització de les dades que acabem de
presentar en l'apartat anterior.
En congruència amb l'objectiu general establert per a l'Estudi de Casos, hem
planíegat l'informe agrupant els casos en els dos respectius grups (l'A i el B), i
també d'acord amb els objectius específics, desenvolupem aquest informe prenent
com a punt de referència els diversos subprocessos que hem considerat integrants
del procés de composició escrita.

5.1.1. Anàlisi de la situació comunicativa
Aquest component del procés de composició escrita, pressuposa que, abans de
començar a escriure, es contextualitzi la demanda_en aquest cas, un narració sota el
títol de "Maleït ascensor"_ per aconseguir un text adequat al destinatari, al propòsit
o finalitat i al tipus de text.
En els casos estudiats, hem observat si un cop han escoltat el títol de la historieta
proposada, han esperat o no un temps abans de començar a escriure. Ja sabem que
aquesta estona d'espera no únicament pot reflectir que els nois i noies estan
analitzant realment els diversos elements de la situació comunicativa, aquest temps
també pot ser que s'usi per planificar les idees que configuraran el text escrit. De
totes maneres, conèixer si els nois i noies han o no han utílizat temps d'espera és
una dada, en ella mateixa, notablement indicativa.
En els sis casos del Grup A, 2 d'ells (cas 1 i cas 2) hem observat que s'esperen
solament 30 segons a començar a escriure el text, 2 més (cas 5 i cas 6) inicien el
text abans que hagi passat 1 minut, el cas 3 al cap d'l minut i el cas 4, al cap de 2
minuts.
Quan els hem preguntat_ per mitjà de l'entrevista., quin temps d'espera solen
utilitzar habitualment, tots ells responen que a vegades s'esperen una estona més
llarga (aproximadament 2 o 3 minuts), i també tots ells coincideixen a afmnar__amb
matisos diferents_que la raó és el tema: o no saben com començar la redacció, o no
saben el tema que volen escriure, o el títol que els han proposat els sembla difícil, o
les idees no se'ls acudeixen, etc. Expliquen també (cas 1, cas 2, cas 3 i cas 6) que,
quan tenen les primeres idees, ja comencen a escriure, la resta de les idees de què es
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compondrà la redacció ja se'ls van acudint a mesura que van escrivint. En David
(cas 4), manifesta que quan comença a escriure té ja gairebé tot l'argument pensat,
recordem que és aquest noi el que s'ha esperat més (2 minuts).
"- Així, quan has començat a escriure, no tenies tot l'argument pensat ?

- No, tota la historia no la sabia, tenia alguna idea... quan anava escrivint he anat "treguent" les...
coses.,." (cas 3)

La Xaro (cas 2) diu que molt sovint pensa en com vol acabar la història i que així les
idees se H van acudint d'acord al Final que prèviament s'ha marcat.
El cas 1 i el cas 4, coincideixen a afirmar que el títol concret que els hem proposat,
els ha suggerit ràpidament les primeres idees per començar a escriure i que, per
això, no han esperat gaire a començar a escriure.
Cap del sis casos, en la situació d'observació, ha plantejat cap pregunta pel que fa d
possible lector ni al propòsit del text a escriure. Quan, en aquest sentit, els hem
qüestionat en relació a d'altres situacions d'escriptura, tots han manifestat clarament
que mai pregunten ni pel lector ni per la finalitat. Tot elis, també, asseguren que no
solen preguntar pel possible lector del text perquè sempre és el seu professor qui els
llegeix el que escriuen i que, en la situació observada, s'han imaginat que la
historieta la llegiria l'observadora.
Pel que fa al propòsit del text, volem precisar que, malgrat aquest element hagi estat
objecte de pregunta, entenem que, quan fa referència a la situació d'escriptura
observada, perd molt del seu autèntic sentit, ja que les mateixes circumstancies del
context de la recerca (entorn i investigador no quotidians) poden haver provocat
fàcilment en els nois i noies la interiorització evident que estaven escrivint el text
perquè els investigadors realitzessin el seu estudi,
En relació al propi text, a com s'imaginen el text que escriuran, hem observat que
cap d'ells (llevat del cas 6), fa una demanda específica sobre la possible extensió
que ha de tenir la historieta. Comenten que, en aJgunes ocasions ho pregunten al
professor, però no ho solen fer gaire sovint perquè normalment ja els hi determinen
l'extensió que ha de tenir el text. Fins i tot, una d'ells (cas 2), afirma, que, encara
que no els hi diguin, pot ser que no ho pregunti, i llavors va escrivint fins que se li
acaben les idees.
"- Quan ho demanes a * la senyoreta"? Sempre?
- Sí, home..., no, ella ja ens ho diu, més o menys ens diu un màxim de 26 línies o així..." (cas 1)
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"-1 si no et diuen res?
- "Pues", ho faig "hasta"... "hasta"... queja no tinc més idees" (cas 2)

Per últim, volem comentar que en Caries (cas 6), no en els moments inicials sinó
quan ja està a punt d'acabar el text, pregunta si l'extensió del text que ha escrit és
suficient. Puntualitza que no té costum de preguntar mai per l'extensió del text, però
que, en el cas de la situació observada, ho ha demanat perquè ja se li havien acabat
les idees i creia que potser el text escrit era excessivament curt.

5.1.2. Planificació deies idees
Amb la planificació de les idees, o selecció de les idees i la seva organització
d'acord amb les finalitats que es proposen, s'inicia el procés de composició escrita
pròpiament dit. Aquell qui escriu, pensa, recull i ordena aquelles idees que
desenvoluparà en el seu escrit. L'anàlisi de les diverses operacions cognitives que
es duen a terme quan es planifica, ha portat a Flower i Hayes (1980), com ja hem
exposat diverses vegades, a especificar tres subprocessos implicats en el procés de
planificació: generació d'idees, organització i formulació d'objectius. Generació
d'idees o recull de les idees en la memòria a llarg termini que siguin rellevants en
funció del tema i el lector; organització de les idees o selecció i classificació de les
idees recollides i la seva estructuració jeràrquica d'acord amb el tipus de text que es
vol escriure; i formulació d'objectius o establiment dels propòsits del text: "projecte
de text o objectius de contingut i mètode de treball o objectius de procés" (Cassany;
Luna i Sanz, 1993:259).
Pel que fa la generació d'idees, en els sis casos d'aquest Grup A, cap d'ells ha
utilitzat cap suport escrit (full de paper, com a exemple més lògic) per ajudar-se en
el procés de generar. A més, tots ells (excepte el cas 3) afirmen que no n'utilitzen
mai, ni en cap altre context d'escriptura ni en cap tipus de text diferent al de la
situació observada. La Xaro (cas 2) i l'Anna (cas 5), es justifiquen declarant que
que a mesura que els van venint les idees al cap ja les van escrivint.
La Neus (cas 3), explica que, en les redaccions no usa mai un full de paper per
anar-hi anotant les idees que se li van acudint, però que, en canvi, quan fa poesies sí
que ho fa:
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"- Quan faig poesies és l'única vegada
- Concretament, què fas quan escrius poesies?
- Agafo papers, començo a fer poesies..., començo a tatxar i fins que no em queda bé, no paro" (cas
3)

De totes maneres, per conèixer amb precisió aquests moments en què ella, pel que
explica, va recollint idees, caldria observar exactament quin és el procés que segueix
la Neus quan vol fer una poesia.
Un altre comportament que hem volgut observar, ha estat si el noi o noia comparteix,
o no amb d'altres persones la generació d'idees (donar o rebre idees). Creiem que el
fet que, en cap d'ells, hàgim pogut constatar cap conducta que reflectís una activitat
d'aquestes característiques, pot haver estat fortament condicionat, primer, pel fet de
tractar-se de l'elaboració d'un text de forma individual, i no en grup, i, segon, per la
pròpia artificialitat que provoca un ambient desconegut i no quotidià com és el que
es dóna en la situació preparada per a l'observació.
Quan els hem demanat si en, d'altres contextos, comparteixen les idees amb d'altres
persones, tots ells han simplement atès al fet de rebre o preguntar idees, cap ha
comentat res sobre la possibilitat de donar-ne. En aquest sentit, el cas 1, el 2, el 3 i
el 4 manifesten que, de vegades, pregunten als altres, sobretot idees per continuar
escrivint la redacció o bé sobre com és l'ortografia d'alguna paraula. Les persones a
qui pregunten poden ser els companys (cas 1, cas 2 cas 3 i cas 4), als pares o
germans (cas 1, cas 2, cas 4) o als professors (cas 1).
"- No, mai demano idees... Al pares, potser sí, algunes... algunes... ai com ho explico! Quan...
no... sé què escriure més, els pares de vegades em donen idees " (cas 2)

En Carles (cas 6), assegura que pràcticament mai pregunta res a ningú en relació a
les idees que vol o que està escrivint. I l'Anna (cas 5), confirma que no comparteix
mai les idees amb ningú
"I... per què no ho fas de compartir les idees?
-Per què.., no ho sé... Mai ho he fet i... com ja me vénen, "pues..." (cas 5)
\

Dins del procés de generar, hem observat també si s'han ajudat, per a recollir idees,
de fonts d'informació diverses (diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies...). En cap
dels sis casos, hem constatat la utilització d'aquest tipus de material. En preguntarlos per si, en d'altres situacions, en consulten, tots han respost que habitualment no
ho solen fer. En tot cas, diuen 2 d'ells (cas 1 i cas 3), busquen en un diccionari si
volen escriure una paraula i no saben ben bé com s'escriu. La Xaro (cas 2), precisa
que si ha de fer algun treball de socials o de naturals, llavors consulta llibres de text
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o enciclopèdies. En haver de donar raó del perquè no han fet cap consulta en la
situació observada, tots ells s'han centrat únicament en la possibilitat de buscar
paraules al diccionari. Tres d'ells (cas 1, cas 2, i cas 3), diuen que no han mirat cap
diccionari perquè les paraules que ha utilitzat o ja les sabien escriure o eren fàcils.
En David (cas 4) afirma que abans de consultar un diccionari, prefereix preguntar
allò que vol saber a un company o al professor. I l'Anna (cas 5) diu que no en
consulta perquè després el professor ja fa la correcció del text que ella ha escrit.
"- O sigui, que no ho fas pràcticament mai (consultar diccionari i d'altre material bibliogràfic)?
- No, com que me la corregeixen, "pues".,, (riu). No sé..."(cas 5)

El darrer que ens interessava observar en el procés de generació d'idees és si els
nois i noies mostren algun comportament que reflecteixi que rebutja o desestima
algunes idees perquè s'adona o creu que són inadequades a la situació
comunicativa. En aquest sentit, hem de dir que, en no donar-se, en cap dels 6
casos, la manifestació explícita d'aquest procés de generar, ens ha semblant
inapropiat preguntar-los en l'entrevista per aquesta activitat, de naturalesa encara
més específica.
En relació a un altre dels subprocessos de la planificació, l'organització de les idees,
cap del 6 casos utilitza, en la situació observada, tècniques pròpies per a organitzar
(seleccionar i classificar) les idees: esquemes jeràrquics, mots-clau, mapes
d'idees... Aquesta evidència és laque, des de la lògica, es pot esperar d'acord amb
el que acabem de comentar en relació al procés de generar: difícilment podem
constatar un comportament de selecció i ordenament de les idees si prèviament no
hem pogut observar la seva recollida.
Quan, els hem preguntat per aquesta activitat d'organització en d'altres situacions
d'escriptura, dos d'ells ( cas 3 i cas 4), en sentir la paraula esquema, han explicat
que ells, d'esquemes, solament en fan quan a l'escola els demanen que en facin
d'alguna lliçó o tema del llibre.
Pel que fa a h formulació d'objectius, el darrer dels subprocessos implicats en la
planificació de les idees, ja abans de realitzar l'observació estaven gairebé segurs
que, en cap dels casos d'estudi, podríem constatar estratègies que reflectissin aquest
subprocés, per mitjà d'una conducta externa i observable (per exemple a través de k
seva plasmació per escrit). Dos factors contribuiren a fer-nos-ho pensar: d'una
banda, les característiques de l'enfocament en l'ensenyament de l'expressió escrita
que predomina en les nostres escoles i, de l'altra, els resultats d'algunes recerques,
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en relació a les operacions i subprocessos que els pre-adolescents o adolescents
duen a terme mentre construeixen un text escrit, els quals confirmen que la dificultat
per formular objectius és molt elevada, fins i tot més que no pas la seva pròpia
execució (Bereiter i Scardamalia, 1987, citat per Camps, 1994). Per aquest motiu,
les preguntes de l'entrevista s'adrecen a la possibilitat que el noi o noia hagi
realitzat, les diverses estratègies que considerem dins de la formulació d'objectius,
de forma interna, o sigui, mentalment.
Tal com suposàvem, doncs, cap dels 6 casos ha mostrat un comportament
observable en relació ni a definició escrita de com serà el text que escriurà
(contingut, extensió, presentació...), ni tampoc en relació al traçat d'un esquema de
treball o pla de composició. Com a resposta a la pregunta de si aquesta formulació
d'objectius l'havien pensat específicament en algun moment durant l'elaboració de
la historieta proposada i també si la pensaven en d'altres ocasions quan escrivien,
tots ells asseguren no dedicar, mai, cap temps específic ni a pensar ni a concretar
per escrit l'extensió ni la presentació del text, ni tampoc a traçar-se un esquema o pla
de treball.
Són interessants alguns comentaris en aquest sentit:
"- Per endavant, no penses, per exemple, com vols que t'ocupi la redacció?
_ No, no m'importa" (cas 1)
"- Si primer faries un esborrany, després un text en brut, després el corregkies, el passaries en net...
En un pla de treball, més o menys així o bé diferent,.... Hi penses alguna vegada?
- Ali! Això ho faig sempre. És un hàbit. Primer ho faig en brut i després ho passo"(Cas 6)

5.1.3. Textualització
Un cop orientada i contextualitzada l'activitat d'escriure (anàlisi situació
comunicativa), recollides, seleccionades i organitzades les idees (planificació), és
l'hora de redactar o elaborar el text, la textualització. Com ja hem explicat en el seu
moment295, es tracta d'un procés complex perquè cal tenir en compte diverses
exigències al mateix temps: el propòsit i el contingut del text, les demandes del tipus
de text, les restriccions gramaticals, com progressa la informació, com s'enllacen
els diferents apartats...).
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Vegeu subapartat 2.3.3. La textualització del Capítol I.
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A través de l'observació i l'entrevista realitzades hem obtingut informació concreta
en relació a tres estratègies de textualització directament relacionades amb el procés
seguit pels nois i noies en l'elaboració de la historieta: a) distinció del paràgrafs i
redacció aïllada de cadascun d'ells, b) lectura dels fragments escrits per veure si
s'ajusten a allò que es vol dir i per enllaçar-llos amb el que s'escriurà després, i c) la
utilització de tècniques de presentació que facilitin la lectura (títol, marcadors
textuals: cometes, parèntesis, guionets...).
Pel que fa, al fet de marcar prèviament els paràgrafs de què es composarà el text
per anar-los redactant aïlladament, cap dels 6 casos del Grup A, ha seguit un procés
d'aquestes característiques. Tots ells, quan comencen a escriure ho fan "a raig", "tot
seguit", ja que a priori no s'han marcat els paràgrafs previstos per al text; altra cosa
és que, mentre escriuen, es vagin aturant. El cas 4, en David, en començar, escriu
una primera frase i s'atura, se la llegeix..., sembla que li costa iniciar el text, un cop
passats aquests moments, comença a escriure igual que els seus companys, "tot
seguit". Des del punt de vista formal, no ja de procediment, observant el text, tres
d'ells (cas1, cas 5 Í cas 6) estructuren el text en paràgrafs; els altres tres (cas 2, cas
3 i cas 4), no els marquen ni formalment.
En ser preguntats, tots ells coincideixen a dir que habitualment, si tenen idees per
escriure, sempre les van escrivint sense haver-se estructurat prèviament els
paràgrafs. La majoria afirmen que quan s'aturen és perquè els falten idees per a
continuar escrivint.
La Neus (cas 5) comenta que, de vegades, si és a casa i escriu una carta amb la
seva germana, la van escrivint apartat per apartat. Justifica no haver-ho fet així en la
situació observada, dient que potser s'ha sentit una mica nerviosa i això l'ha fet anar
més ràpida i escriure més seguit:
" - Quan estic a casa, que, per exemple, tinc que fer una carta o "algo"..., que la faig amb la meva
germana, estic pensant..., faig paràgrafs... i començo a fer un altre..., el tatxo...
- Avui, no?
- No, avui, no
-1 per que^?
- Potser estic una mica nerviosa o..., no sé..."(cas 3)

En relació a la lectura dels fragments escrits mentre estan escrivint, 2 d'ells (cas 1, i
cas 6), ho fan i molt sovint: s'aturen pràcticament cada minut i l'aprofiten per llegirse les dues o tres frases que acaben d'escriure i també algun fragment més llarg. En
Rubén (casi), assegura que aquestes lectures no són un hàbit i que no les fa sempre
ni de forma sistemàtica, quan les fa creu que li serveixen per veure si allò escrit li va
"quedant bé" i també per si hi troba alguna "falta". En Carles (cas 6), diu que
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normalment es va llegint les dues o tres frases que acaba d'escriure, així pot veure si
les idees queden enllaçades i si li "agrada" allò que està escrivint.
"- Per què ho fas (d'aturar-te i llegir) ?
- Per si ha quedat bé o no ha quedat bé. Per si m'agrada o no m'agrada.
-1 per veure també com pot continuar, no?
- Exacte. Per anar seguint "el fil'"' (cas 6)

LaXaro (cas 2), encara que s'ha aturat moltes vegades, solament dues vegades ha
utilitzat aquests moments per llegir-se els fragments escrits. Assegura que, quan
escriu, de vegades fa aquestes lectures i de vegades no. En la situació observada,
en un moment determinat, s'ha llegit tot un paràgraf, i ens ha explicat que se l'ha
llegit tot perquè s'ha adonat que s'havia oblidat els signes de puntuació, es veu que
li passa molt sovint.
"- Per què, doncs, t'ha llegit tot el tercer paràgraf?
- Perquè..., és que el..., en el tercer paràgraf m'he aturat perquè m'he deixat els punts i les comes...
-Ah!!
- És que sempre em passa... i després ho he deposar" (cas 2)

Els casos 3 i 4, observem que es llegeixen les dues o tres frases acabades
d'escriure, mai un fragment més llarg. La Neus (cas 3), ho fa molt sovint, en David
(Cas 4), solament un parell de vegades. Tots dos afirmen que, de fragments més
llargs, mai en fan lectures, únicament es van llegint les dues o tres frases que acaben
d'escriure. Diuen que els serveix per anar veient com va quedant el text, per veure si
les idees enllacen unes amb les altres... La Neus (cas 3), fins i tot manifesta que ella
no necessita llegir-se fragments més llargs del text.
"- Ho sols fer així, normalment, quan escrius?
-Sí
-1 per què et sembla que et serveix?
- Per veure si rima" (cas 4)

En el cas 5, l'Anna, no observem que, mentre escriu, es llegeixi cap fragment
escrit, ni tan sols les darreres frases escrites. Afirma que no ho fa mai, que ella ho
llegeix al final, quan ha acabat el text.
Pel que fa la utilització de tècniques de presentació que facilitin la lectura, tots ells
(llevat del cas 6), utilitzen solament el títol, de marcadors textuals tipus cometes,
guionets, parèntesis..., no en fa servir en la historieta que escriuen. En Carles (cas
6), no escriu ni el títol de la historieta.
La majoria d'ells (cas 1, cas 2, cas 4 i cas 5), manifesten que el títol sempre
l'escriuen i que, de les altres tècniques de presentació, no n'utilitzen mai. La Neus
(cas 3) afirma que el títol també l'escriu sempre, i que de, cometes i parèntesis,
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algunes vegades: de cometes en posa a aquelles paraules que li semblen que
destaquen per alguna raó, i entre parèntesis hi escriu aquella paraula o frase que creu
que potser no és del vocabulari estàndard:
"- Quan escrius una narració o altres tipus de text, en sols utilitzar de guionets, cometes i
parèntesis?
- Sí, quan... poso una "xorrada" o "algo
- En aquests casos, què fas servir?
- Cometes
-1 parèntesis?
- No. "Bueno, sí, quan... dic "algo", per exemple: aquell nen és "tonto", "pues" poso cometes" (cas
3)

En Carles (cas 6), confirma que el títol no el sol escriu mai, a no ser que li demanin
específicament que li posi. De cometes, guionets o parèntesis, tampoc en fa servir
gairebé mai.
"- No ho fas mai de posar el títol?
-Home, a classe és diferent, no? No ho sé... De vegades ja et diuen posa el títol de la redacció i...
-1 si no t'ho diuen?
- Si no m'ho diuen, vaig al meu aire
- Tampoc fas servir, per exemple, cometes, guionets, parèntesis...?
- No, no (riu molt) Jo ho faig tot molt senzill! " (cas 6)

5.1.4. Revisió
La revisió és un subprocés de la composició escrita, considerat per al molts un dels
més importants dins el procés global de la redacció. Revisió no és sinònim de
correcció o supervisió final, i implica a tot el procés d'elaboració, ja que els canvis
en el text es poden efectuar tant en la planificació, com en el text ja escrit. Es tracta,
doncs, d'unprocés que porta a qui escriu a comparar el que està escrivint o ha escrit
amb els objectius que s'havia proposat i el retoca per adequar-s'hi i millorar-lo.
Recordem que, per a Flower i Hayes (1980), el procés de revisió es presenta com
un procés de "reveure", i que conté bàsicament dues operacions: lectura i edició o
reescríptura. En llegir es repassa el text que es va produint i en reescriure es
modifica i retoca el que calgui.
En el nostre estudi, hem obtingut informació, a través de l'observació i l'entrevista,
d'ambues operacions (llegir i reescriure). Les estratègies de revisió, observades i
sobre els quals hem preguntat als nois i noies, són: d'una banda, en relació al llpgti,
la lectura selectiva dels fragments escrits concentrant-se en aspectes diferents, de
contingut (idees, estructura..) o de forma (ortografia, gramàtica, puntuació.. ), la

559

utilització de la lectura en veu alta com una técnica específica de lectura per a la
revisió, i la lectura final del text complet per corregir-lo, retocar-lo, en definitiva,
millorar-lo; i d'altra banda, en relació al reescríure, la priorització dels errors o refer
primer els globals o de contingut i deixar pel final els de forma o superficials i la
utilització de diverses formes de retocar el text (ratllar o "tatxar" paraules, afegir
paraules al marge, asteriscs, fletxes, reformulació del text..,).

En els 6 casos del Grup A, constatem que cap d'ells du a terme, mentre escriu, una
lectura selectiva dels fragments escrits fixant-se en aspectes diferents (de forma o
de contingut) per a detectar-hi els errors. En general, els sis casos_llevat del cas 5
que no llegeix mentre escriu_, a través de les lectures que fan dels fragments escrits
(siguin aquestes més o menys freqüents i de fragments més llargs o més curts), no
detecten ni corregeixen gaire errors (com a molt 2 o 3, de contingut o de forma) i,
quan ho fan, no es concentren selectivament en aspectes de contingut o de forma,
sinó que corregeixen aquells aspectes que van trobant i consideren que s'han de
canviar. En aquest sentit, manifesten, la majoria d'ells, que quan s'aturen i
llegeixen, més que per detectar errors, és per anar veient com queda allò que
escriuen (si les idees enllacen bé...) i sobretot per facilitar-los-hi el què han
d'escriure després296. També comenten que si, mentre llegeixen, resulta que troben
un error (ells l'entenen sobretot d'ortografia i de puntuació), el corregeixen, però no
és que facin les lectures expressament per trobar-hi errors. En concret, la Neus (cas
3) i en David (cas 4), asseguren que específicament, el temps que dediquen per
revisar, és quan han acabat el text i en fan un lectura final. La majoria d'ells, en ser
preguntats en relació a aquesta temàtica, els costa respondre argumentant la seva
explicació, contesten molt breument.
Pel que fa a la lectura en veu alta, com a possible procediment pera revisar el text,
en cap d'ells, l'hem observat mentre escrivia la historieta. I tots ells, coincideixen a
assegurar que mai, quan escriuen, fan una lectura en veu alta, sempre la fan
mentalment
En relació a la lectura del text complet, un cop acabada la redacció, tres dels nois i
noies (cas 3, cas 4 i cas 5), sí que constatem que la fan, i els altres tres (cas 1, cas 2
i cas 6) no la fan.
296

Hem de tenir present que això és els que ells expliquen, ja que en la realització de la redacció
observada, en realitat, han retocat molts pocs aspectes, siguin del tipus que siguin.
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Els tres que la fan, la utilitzen per a detectar i corregir errors. La Neus (cas 3),
corregeix 10 aspectes de contingut (paraules o frases que elimina o substitueix) i 3
de forma (ortografía i puntuació), en David (cas 4) corregeix 2 aspectes de contingut
(paraula i fragment de frases eliminats) i 1 de forma (ortografía), i l'Anna (cas 5),
corregeix 9 aspectes de forma (ortografia i puntuació i 1 aspecte de contingut
(elimina una paraula). Tots tres afirmen fer sempre aquesta lectura del text complet i
utilitzar-la per detectar errors. La Neus (cas3) assegura que, moltes vegades, en fa,
d'aquestes lectutes del text complet, fins i tot, dues o tres.
"- (...) Abans de donar per acabada la historieta, has fet una darrera lectura del text complet. Tu, per
què dires que et serveix?
- No ho sé...
- Si no la fessis...
- Home... hi quedarien faltes... i tot això
- La sols fer sempre?
- Sí. I moltes vegades, ho faig dos o tres vegades...
-Ah...
- Fins que no "me" queda bé, no paro" (cas 3)
"- (...) La fas la majoria de vegades, quan escrius, aquesta lectura final?
-Sí
- I per què et sembla que et serveix?
- Per mirar si rima... i si hi ha alguna falta..." (cas 4)
"- (...)! per què et sembla que et serveix?
- Per veure si quan m'han vingut les idees ho he afegit bé. Perquè a vegades no em lliguen les
coses i... així quan t'ho tornes a llegir, "pues", pots acabar lligant..." (cas 5)

Els tres que fan aquesta lectura final (cas 1, cas 2, i cas 6), confirmen que
habitualment no la solen fer. En Rubén diu que solament la fa quan la professora li
demana específicament que se la torni a llegir abans de donar-li. La Xaro (cas 2),
comenta que amb les lectures parcials que va fent mentre escriu, ja creu que en té
prou per revisar el text. En Carles (cas 6), aclareix que les poques vegades que les
fa, tampoc les utilitza per corregir pràcticament res.
"- No hos sols fer mai, o alguna vegada sí que et llegeixes el text complet?
- Sí, a vegades, sí, perquè la senyoreta ens diu que ho mirem abans... de donar-li, per si hi ha
alguna falta o
- Però, avui no ho has fet. Si no t'ho diuen, no tens l'hàbit de fer-ho o sí?
- Avui, ho he mkat mentres que ho estava fent "en net"... Si no m'ho diuen, no ho faig gaire"(cas
D
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"-Doncs...(...) , no fas una darrera lectura del text complet per si t'ha quedat i hi has escrit el que
volies, si hi ha faltes..,.?
. No,., perquè quan vaig escrivint, vaig... quan..,, a vegades... m'aturo per llegir si està bé o no...
- Ja, amb això ja m'hi he fixat. I ja en tens prou amb això?
-Sí
-1... ja no consideres necessari fer una lectura del text complet?
- No, no "(cas 2)
"- (...) Però, vaja, normalment quan me la llegeixo tota, la deixo igual. Mai canvio gaire res" (cas
6)

Ja fixant-nos en la reescriptura, cap dels 6 casos, prioriïza la correcció dels errors,
és a dir, no refà primer els globals o de contingut i deixa pel final els de forma o
superficials. Tots ells, corregeixen simultàniament ambdós tipus d'errors. Tres
d'ells (casi, cas 2 i cas 5), corregeixen més errors de forma (ortografía i puntuació)
que de contingut (paraules o frases eliminades o substituïdes). La Neus (cas 3), en
corregeix més de contingut que de forma. L'Anna (cas 4), corregeix molt poc (3 de
contingut i 1 d'ortografia). I en Carles (cas 6), corregeix tant errors de contingut (8)
com de forma (9). Tots 6 coincideixen a assegurar que habitualment corregeixen
ambdós tipus d'errors simultàniament. La Neus (cas 3) matisa que si alguna vegada
s'adona que, quan acaba de fer la lectura d'un paràgraf, ha corregit molts errors de
forma, se'l torna a llegir un altre cop per revisar si les idees estan ben expressades,
si hi ha repeticions....
"- No fas com, per exemple, algunes persones que, primer fan una lectura per veure si les idees
estan ben estructurads, si estan enllaçades, si són les adequades., i després una altra per revisar
l'ortografia, la gramàtica, la puntuació.., o potser com d'altres que ho fan a la inversa?
- No, no. Jo ho faig tot junt" (cas 6)
"- Normalment, corregeixes els dos tipus d'errors de manera simultània, al mateix temps?
-Depèn... depèn del paràgraf que agafi..., i... si, per exemple "hi han" moltes faltes, me'l miro un
altre cop i corregeixo... si queda... bé les idees o no (cas 3)

Quant a la utilització de diverses formes de retocar el text (ratllar o "tatxar"
paraules, afegir paraules al marge, asteriscs, fletxes, reformulació del text...),
observem, en la redacció de la historieta, que cinc d'ells (cas 1, cas 3, cas 4, cas 5
i cas 6) fan servir més d'una tècnica. La Neus (cas 3), en David (cas 4) Í l'Anna
(cas 5) bàsicament "tatxen" i en alguna ocasió afegeixen paraules al marge. En
Rubén (cas 1) i en Carles (cas 6) reformulen el text, ja que en fan una nova edició
alhora que el revisen, és a dir passen "en net" el primer text complet escrit ("el
brut") corregint-ne diversos aspectes tant de forma com de contingut. En Rubén, a
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més a més, en el text "en brat", per retocar els errors utilitza el "tatxar" i en el text
"en net", fa servir parèntesis quan vol eliminar una paraula o una frase, i en Carles
(cas 6), utilitza el "tatxar", tant en el text "en net" com en el "brut".
La Xaro (cas 2) solament fa servir una tècnica, que, com que ha escrit la historieta
en llapis, és la d'esborrar amb una goma.
En preguntar-los per l'ús habitual d'aquest tipus de tècniques, els casos 3, 4 i 5
confirmen que generalment per retocar el text escrit "tatxen", o bé afegeixen
paraules o frases al marge, i que d'asteriscs i parèntesis, no n'utilitzen mai.
"- Després de "tatxar", a vegades hi afegeixes la paraula o la frase que et sembla correcta > no?
- Sí, ho poso a "sobre" de "lo" que he "tatxat" "(cas 4)
"-1, per exemple, fer servir fletxes, asteriscs, parèntesis., (respon sense deixar acabar la pregunta)
- No, jo "tatxo" o afegeixo paraules al marge. Això que dius no ho faig servir. No hi estic
acostumada" (cas S)

En Rubén (cas 1), explica que sempre, quan escriu una redacció, primer fa el text
"en brut" i després el passa "en net" i, si cal, corregeix, perquè a l'escola li han
ensenyat a fer-ho així. Per retocar el text "en brut", sempre "tatxa les paraules o les
frases que vol eliminar a canviar, i en el text "en net", sempre utilitza els parèntesis,
així li sembla que no queda més polit. En Carles (cas 6), també passa el text "en
net" normalment sempre que escriu una redacció, i diu que fer-ho li serveix per
corregir. Per retocar al damunt del text, únicament utilitza el "tatxar" paraules o
frases, considera que és el més pràctic.
La Xaro (cas 2), puntualitza que quan escriu un text en bolígraf, i no en llapis com
en la situació d'escriptura observada, per retocar el text bàsicament utilitza
el"tatxar". Afegeix, sense preguntar-li, que a ella el "típex" no li agrada gens i no en
sol utilitzar.
"- Per exemple, posar paraules al marge, fer servir asteriscs, fletxes, parèntesis... Ho utilitzes
alguna vegada?
- Sí, però "casi" mai perquè queda molt brut allò" (cas 1)
"- La majoria de les vegades utilitzes el "tatxar"?
- Sí, és "lo" més pràctic (riu) , sinó em "lio" (cas 6)

5.1.5. Control
La funció del subprocés control o monitor, consisteix a regular el funcionament i la
participació de tots els altres processos i subprocessos en l'activitat global de la
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composició. Per exemple, en un moment determinat activa el procés de generar
idees, després s'adona que s'ha esgotat i deixa pas a la organització, fins que arriba
el moment d'escriure, o bé de tornar a generar, etc.
Quan hem presentat els dos instruments emprats en l'Estudi de Casos ( apartat 3.3.
d'aquest Capítol IV), ja hem justificat la impossibilitat d'observar, a través de
conductes externes, aquest tipus d'estratègies de control, donat el seu caràcter
absolutament vinculat al pensament i a les operacions cognitives de la persona.
També hem exposat que, per mitjà de l'entrevista, malgrat ser conscients de l'esforç
metacogniíiu que es demana als nois i noies, ens plantegem demanar-li si és o no
conscient d'haver activat i desactivat, durant l'elaboració de la historieta observada,
els diferents processos de composició escrita. Per facilitar-los-hi la reflexió,
inherentment complexa, els proposem, en forma de frase, diversos pensaments
relacionats amb les esmentades estratègies de control, i simplement els demanen que
ens diguin si són o no conscients d'haver pensat, en algun moment, idees més o
menys semblants297.
Un cop, aplicada l'entrevista, ens sembla que, les respostes que els nois i noies ens
donen, cal analitzar-les amb molta prudència. Creiem, que en la majoria dels casos,
han tingut molta dificultat per entendre bé la demanda de la pregunta i han respost,
no si eren o no conscients d'haver tingut un pensament semblant a la frase que els
plantejàvem, sinó si havien o ho havien dut a terme l'activitat concreta que apareixia
exemplificada en la frase. De tota manera, no és que aquest fet ens sorprengui, ja
que l'activitat reflexiva sobre el propi pensament, no és precisament un procés que
es practiqui, i per tant, s'aprengui a fer, en les nostres escoles.
Amb certa precaució, doncs, anem a veure què responen a aquesta pregunta els 6
casos del Grup A.
297

Recordem que la pregunta de l'entrevista, relativa a les estratègies de control és la 20 i que la
formulem de la següent manera:
"Durant l'estona que ha passat des que t'he proposat el títol de la historieta fins que l'has acabada del
tot, recordes haver pensat idees semblants a:
* ara que ja sé com ha de ser la historieta que explicaré (argument general, extensió que tinc
prevista, el possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen
* om que ja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a
començar a escriure
* om que ja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si hi diu el quejo tenia
pensat i si trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou o alguna falta de
gramàtica, d'ortografia, de puntuació
* ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si hi trobo faltes d'ortografia,
de gramàtica o de puntuació, idees repetides, confuses.., i així ho corregiré definitivament"
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Pel que fa la primera frase que els hem plantejat, la qual fa referència a si han o no
pensat específicament en la desactivado de l'anàlisi dels elements de la situació
comunicativa i en l'activació del procés planificació (concretament de la generació
d'idees), dos d'ells (cas 1 i cas 3) manifesten no ser-ne conscients. Els altres 4,
afirmen que sí han pensat en la intenció de començar a pensar idees. En preguntarlos en quin moment concret creuen que hi han pensat, en David (cas 4), és incapaç
de respondre, i els altres tres (cas 2, cas 4 i cas 5) asseguren que ha sigut abans de
començar a escriure. És bo que recordem_ la prudència abans esmentada ens hi
obliga_que, aquests tres casos, des que han escoltat el títol de la historieta fins que
han iniciat la redacció no han esperat més d' 1 minut.
A més, en dues de les respostes, concretament la de la Xaro (cas 2) i la de l'Anna,
es detecta la possible mala interpretació de la pregunta:
"- Sí, abans d'escriure he pensat idees" (cas 2)
"- Sí, de seguida se m'han acudit les idees...(cas 5)

En relació a la segona frase proposada, relativa a la desactivado del procés de
planificació i l'activació de la textualització, dos d'ells (cas 3 i cas 6) afirmen no ser
conscients del fet d'haver recollit i seleccionat ja les idees i en la intenció de
començar a escriure. Els altres quatre creuen que sí, que hi han pensat, tots ells en el
moment de començar a escriure.
Quant a l'activació i desactivado del procés de revisió, explicitades en les dues
darreres frases de la pregunta, solament la Neus (cas 3), manifesta clarament no
haver-ne estat conscient.
"- Ho he fet, sí, això, però no sé s'hi pensar..."(cas 3)

Els altres 4 casos, responen afirmativament en el cas que d'haver dut a terme la
revisió que apareix en la frase (fragments parcials del text o de tot el text complet), i
negativament en el cas que no l'hagin realitzat.
Creiem, doncs, que se'ns va confirmant la sospita que, ja abans d'analitzar les
dades, ens intuíem: la majoria dels nois i noies tendeixen a confondre's i a
rnalinterpretar la pregunta, no responen d'acord amb el que ha passat pel seu
pensament, sinó d'acord amb l'activitat concreta i pràctica que han o no han realitzat
mentre escrivien la historieta.
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Com a síntesi d'aquest apartat 5.7. Anàlisi de les dades dels casos el Grup A,
podem dir que, en relació al component Anàlisi de la situació comunicativa:
* Tots els 6 casos del Grup A, inicien la redacció després d'haver utilitzat un temps
d'espera breu: 5 d'ells comencen a escriure abans o al cap d'un 1 minut d'haver
escoltat el títol de la historieta. Un d'ells, ho fa al cap de 2 minuts.
Tots ells afirmen que, en d'altres ocasions, pot ser que facin ús d'un temps
d'espera més llarg (parlen de no més de 2 o 3 minuts), i que la raó fonamental
que ho condiciona és la dificultat del tema (títol complicat, idees que no
s'acudeixen ràpid...). Coincideixen, també, a explicar que, en el moment en què
tenen ja les primeres idees, comencen a escriure, la resta de l'argument ja se'ls va
acudint a mesura que van escrivint.
Cap dels 6 casos, no ha plantejat cap pregunta ni en relació al propòsit ni al
possible lector del text. Asseguren que ho solen fer mai perquè habitualment qui
s'ho llegeix són els professors, i que, en el cas de l'elaboració de la historieta,
s'han imaginat que seria l'observadora.
9

Pel que fa a la imatge que es dissenyen del seu propi text, cap d'ells Jlevat del
cas 6_ fa una demanda específica en relació a l'extensió de la historieta.
Pràcticament tots, comenten que normalment els professors ja els delimiten quina
ha de ser l'extensió del text i, per aquest motiu, no tenen l'hàbit de preguntar-ho.

Quant a la planificació de les idees, distingim la informació relacionada amb els
subprocessos de generar, organitzar i formular objectius.
Si ens fixem, en el subprocés de la generació d'idees, veiem que:
9

Cap dels 6 casos, utilitza un suport escrit (full de paper) per ajudar-se en aquest
procés de recollir les idees adequades al tema i al lector. Afirmen que tampoc en
d'altres contextos d'escriptura en solen utilitzar, solament una noia (cas 3)
explica que, quan fa poesies, se serveix de diversos fulls per anar recopilant i
seleccionant les idees.
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Malgrat les condicions de la situació d'observació no ho afavorissin (entorn i
investigador desconeguts i proposta d'elaboració d'un text de manera
individual), en cap d'ells hem observat conductes relacionades amb el fet de
compartit (donar i rebre) les idees en el procés de generar. La majoria d'ells,
manifesten que, habitualment, l'únic que solen fer és preguntar, als pares»
companys o professors, quan no saben com s'escriu correctament una paraula o
quan els falten idees per continuar escrivint. Una noia (cas 5) diu que mai
pregunta res a ningú. No responen, en cap cas, pel fet de donar idees, es centren
únicament en el fet de rebré'n, o sigui de preguntar.
Tampoc, hem constatat, en cap d'ells, que s'ajudés de fonts d'informació
(diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies...) en el procés de recollida d'idees.
Afirmen que no tenen el costum de consultar diccionaris, i que quan ho fan és,
quan estant escrivint, per comprovar exactament com s'escriu una paraula. Una
noia (cas 5) aclareix que ella no sol utilitzar mai diccionaris perquè després el
professor ja h' fa la correcció del text escrit. Tots ells, parlen únicament de l'ús de
diccionaris, no fan esment ni de gramàtiques, ni enciclopèdies ni d'altres
materials bibliogràfics. Una altra noia (cas 2), puntualitza, però, que si del que es
tracta és d'elaborar un treball de socials o de naturals, llavors consulta alguna
enciclopèdia o bé llibres de text.

Pel que fa a l'organització de les idees recollides:
9

Cap d'ells ha utilitzat, en la situació observada, cap tècnica específica: esquemes
jeràrquics, mots-clau, mapes d'idees.... Dos d'elles, en escoltar la paraula
esquema, comenten que d'esquemes solament en fan quan els demanen que en
facin d'alguna lliçó del llibre o d'algun tema.

En relació a \&formulació d'objectius:
• Cap del 6 casos, mostra un comportament observable que reflecteixi la definició
escrita dels objectius previstos per al text a escriure (de contingut, presentació,
extensió...), ni tampoc del traçat d'un esquema o pla de treball. Confirmem, tqts
ells, que no dediquen mai, quan escriuen, un temps específic a concretar per
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escrit ni tampoc a pensar en l'extensió, la presentació o en pla de composició a
seguir.

De la informació presentada relativa al procés de textualitwdó, destaquem que:
9

Cap d'ells es marca els paràgrafs abans d'escriure, per així anar-los redactant
aïlladament. El procediment que segueixen és anar escrivint "tot seguit".
Expliquen que, a mesura que se'ls van acudint les idees van escrivint, i que quan
aquestes els falten, és quan s'aturen. Formalment, tres dels casos diferencien
paràgrafs en el text Í tres, no.

• Solament una noia (cas 5), no fa cap lectura dels fragments del text que va
escrivint. Els altres 5, sí que en fan, però, bé de forma asistemàtica i arbitrària,
és a dir, no de tots el fragments, bé solament de les dues o tres frases que acaben
d'escriure. La majoria d'ells, manifesten que aquestes lectures parcials els
serveixen per anar veient com queda l'escrit i si les idees són ben connectades
unes amb les altres.
De tècniques per a facilitar la lectura, tots ells solament fan servir l'anotació del
títol a la historieta escrita, el cas 6 és una excepció ja que no escriu ni el títol,
D'altres marcadors textuals (cometes, parèntesis, guionets), no són utilitzats per
cap noi o noia. La majoria afirmen que el títol l'escriuen sempre i que els
marcadors textuals no solen utilitzar-los pràcticament mai. Solament, una noia
(cas 3) explica que, en ocasions, posa paraules entre cometes (quan el mot
destaca per algun motiu) i parèntesis (quan la paraula o la frase no es del lèxic
estàndard). El cas 6, puntualitza que solament escriu el títol quan li demanen
expressament que ho faci.

Pel que fa al procés de revisió, diferenciem les dades obtingudes en relació a les
operacions de lectura i reescríptura.
De les diverses estratègies estudiades relatives a la lectura, constatem que:
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• Llevat del cas 5, que no llegeix cap fragment de la historieta que va escrivint, els
altres 5 casos, per mitjà de les lectures que fan dels fragments escrits (més o
menys freqüents i de trossos més o menys llargs), detecten i corregeixen, en
general, pocs errors. No es fixen en aspectes de forma o de contingut per
separat, sinó que corregeixen aquells errors que troben siguin del tipus que
siguin.
* Cap d'ells, utilitza, en l'elaboració de la historieta observada, la lectura en veu
alta com a procediment per revisar el text. Tampoc ho fan en d'altres situacions
d'escriptura.
• Pel que fa a la lectura del text complet, tres d'ells sí que la fan i els altres tres,
no. Els tres que la fan (cas 3, cas 4 i cas 5), la utilitzan per corregir errors, una
d'ells (cas 3) corregeix clarament més aspectes de contingut (paraules'o frases
eliminades o substituïdes) i menys de forma (ortografia i puntuació) i una altra
(cas 5) més de forma que de contingut. El cas 3, puntualitza que, fins i tot alguna
vegada, fa més d'una lectura final.
Els tres casos que hem observat que no han fet aquesta darrera lectura del text
complet, confirmen que habitualment tampoc la solen fer. Bé perquè amb les
lectures parcials ja creu que en té suficient per revisar (cas 2), bé perquè encara
que la faci tampoc la fa servir per corregir gaire res (cas 6). El cas 1, precisa que
solament la fa en cas que la professora li demani explícitament.
Centrant-nos en la reescríptura, podem dir que:
* Cap d'ells fa una lectura selectiva del fragments escrits, concentrant-se primer en
els aspectes de contingut i més globals i deixant per un segon moment els
aspectes de forma i més superficials. Tots ells, quan corregeixen, tant en la
historieta observada com en d'altres situacions quan escriuen, es fixen
simultàniament en ambdós tipus d'aspectes. Una noia (cas 3) aclareix que, potser
en alguna ocasió, si s'adona que en un paràgraf ha corregit molts errors de
forma, se'l torna a mirar per repassar-hi les idees (contingut).
9

La majoria dels 6 casos (tots excepte el cas 2) fan servir més d'una tècnica per
retocar el text. Tres d'ells (cas 3, cas 4 i cas 5), utilitzen bàsicament el "tatxar"
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mots i, alguna vegada, l'afegir paraules al marge. Dos més (cas 1 i cas 6), a més
a més de "tatxar", reformulen el text, és a dir, que en fan una edició revisada
(passen "en net" el primer text escrit introduint-hi modificacions tant d'aspectes
de forma com de contingut). El cas 2, per retocar el text solament fa servir
l'esborrar en goma, ja que ha escrit la historieta en llapis, afegeix que quan escriu
en bolígraf bàsicament utilitza el "tatxar".

Quant al procés de control, volem destacar la pmdència amb què hem d'interpretar
les respostes donades pels nois i noies en ser preguntats pel grau de consciència a
l'hora d'activar i desactivar el diferents processos i subprocessos de composició.
Tenen dificultats per comprendre la demanda de reflexió cognitiva que els fem, i en
diverses ocasions no responen si han o no pensat que un determiat procés s'ha
esgotat i queja poden iniciar-ne un altre, sinó que contesten si l'activitat concreta
que s'exemplifica en la pregunta l'han dut o no a terme. Únicament en un cas (cas
3), malgrat haver realitzat l'activitat concreta (revisió), afirma que no és conscient
d'haver pensat específicament, en cap moment, en la intenció de començar o acabar
el procés de revisar
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5.2. Anàlisi de les dades dels casos del GRUP B
En la selecció dels casos, hem pogut comprovar com els 6 casos del Grup B han
estat elegits en funció del seu alt nivell de domini en el codi o producte escrit, a
través de l'aplicació de diversos criteris a les dades obtingudes en la primera fase de
la recerca. En l'estudi descriptiu, aquests nois i noies han obtingut puntuacions que
es troben entre 113 i 131 punts en la Prova d'Expressió Escrita (la mitjana és de
74,18 punts), resultats alts en el Full de Valoració del Professor i una qualificació
de l'assignatura de llengua catalana d'excel.lent.
En la següent taula 104, recordem algunes dades importants d'aquests 4 nois i 2
noies.
Taula 104: Casos del Grup B
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En contraposió al que hem comentat per al Grup A, en aquests casos del Grup B,
no trobem cap noi o noia que tingui una edat que no H correspongui al curs que està
fent. També, a diferència del Grup A, els dos nois que el curs 94-95 van acabar 8è,
estan cursant estudis de secundària, en concret Ir de BUP.
Seguint la mateixa estructura d'exposició que hem emprat per al Grup A, anem tot
seguit a informar de quines són i com son utilitzades, per aquests 4 nois i 2 noies,
les estratègies i habilitats pròpies del procés de composició, és a dir, quin és i com
és ei procediment emprat en l'elaboració d'un text escrit, en concret d'una narració.
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Els noms són figurats
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5.2,1. Anàlisi de la situació comunicativa299
En els 6 casos del Grap B, en observar si un cop han escoltat el títol de la historieta
proposada, esperen o no un temps abans de començar a escriure, constatem varietat
de respostes:
* Dos d'ells (cas 1 i cas 3) inicien la redacció durant el primer minut després
d'escoltar el títol proposat.
* El cas 4, al cap d'l minut, comença a escriure dues lletres, les tatxa, es torna a
esperar, i als 2 minuts, inicia la textualiízació de la historieta.
• El cas 5, comença a redactar el text al cap de 4 minuts.
* El cas 2, al cap d'l minut, escriu dues frases soltes, i passats 2 minuts comença
a ecsriure el text.
» El cas 6, al cap de 2 minuts anota dos llistats d'idees, i al cap de 6 minuts inicia
la íextualització de la historieta.
Quan els hem preguntat_ per mitjà de rentrevista_,quin temps d'espera solen utilitzar
habitualment, la majoria responen que a vegades s'esperen una estona més llarga
(aproximadament 4 o 5 minuts). La Laura (cas 2), però, afirma no esperar-se mai
més de 2 minuts. Tots ells, coincideixen a explícar_ amb matisos diferents_, que la
raó és el tema: o el títol proposat els sembla difícil i no els suggereix gaire idees (cas
1, cas 3 i cas 4) , o no li han plantejat cap títol i escollir un tema ü resulta molt
complicat (cas 2), o perquè no està inspirat (cas 6), o també perquè està pensant en
1'"estil" del text i en diversos possibles arguments (cas 5).
En Pau (cas 1) afegeix que, en la situació observada, el títol proposat li ha suggerit
ràpidament les idees. I en Ferran (cas 6), puntualitza que ha començat, segons ell,
força aviat, perquè volia provar la tècnica de la pluja d'idees.
"-1, mentrestant, en què penses?
- És que "lo" que me costa molt és trobar el títol
-1, quan et donen el títol, com avui?
- Me costa menys
-1 si et donen un tema més general?
" Tampoc me costa gaire
-1, quan et costa trobar el títol, en què penses mentre estàs esperant?
- En l'argument, el que vull explicar... " (cas 2 )
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En aquest informe referit al Grup B, obviem les breus síntesis conceptuals que presentàvem en
l'encapçalament de cadascun dels processos de composició en informar del Grup A. En aquella
ocasió, ho hem cregut important per refrescar la memòria i per facilitar la comprensió de la
informació que relatàvem. En aquest cas, creiem que resulta innecessari.
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"-1, en què penses en aquesta estona que estàs esperant?
- En quin tipus d'història pot ser, si d'estil "còmic"..., "bueno", sí, còmic, de riure... Depèn, penso
quatre o cinc arguments i el que m'agrada més, doncs l'explico" (cas 5)
"- No..., és que el professor que tenim ara ens va dir que la pluja d'idees, que és molt ràpid, no? I
que has de començar a ficar les coses que poden anar envoltant el context del tema (...)" (cas 6)

Cap del sis casos, en la situació d'observació, ha plantejat cap pregunta pel que fa d
possible lector ni al propòsit del text a escriure. Quan, en aquest sentit, els hem
qüestionat en relació a d'altres situacions d'escriptura, tots han manifestat clarament
que pràcticamnet mai pregunten ni pel lector ni per la finalitat. Tot ells, també,
asseguren que no solen preguntar pel possible lector del text perquè sempre és el
seu professor qui els llegeix el que escriuen i que, en la situació observada, s'han
imaginat que la historieta la llegiria l'observadora.
En Dani (cas 5), matisa que no pregunta gairebé mai pel possible lector, perquè, de
fet, no l'importa massa a qui va adreçat el text que escriu, normalment o és per ell
mateix o per la professora, i escriu d'acord amb les idees que se U van acudint i que
creu adequades.
"- Tampoc has preguntat qui es llegiria la historieta. Per què?
- Perquè m'és igual, que la llegeixi qui vulgui (riu irònicament)" (cas 5)

En relació al propi text, a com s'imaginen el text que escriuran, hem observat que
cap d'ells, fa una demanda específica sobre la possible extensió que ha de tenir la
historieta. A excepció del cas 6, els altres comenten que, en algunes ocasions ho
pregunten al professor, normalment en el cas que no els hi hagin determinat
l'extensió que ha de tenir el text. L'Elena (cas 4) matisa que ella ho sol preguntar en
el cas que el títol o el tema li semblin complicats, llavors prefereix escriure, si pot,
un text més curt. En Dani (cas 5), afegeix que si el text és per a ell, mai es fixa un
límit per escriure. En Ferran (cas 6) diu que no ho sol preguntar gairebé mai perquè,
si no li marquen els límits, ell mai escriu menys de tres quarts de pàgina.
En la situació observada, tres d'ells expliquen que no ho han preguntat per
l'extensió perquè els ha semblat que podien escriure el que desitgessin, ja que els
hem dit que podien fer els servir els fulls que volguessisn (cas 2 i cas 3), o bé
perquè s'ha imaginat que la historieta havia de ser una mica llarga (cas 1).
"- Alguna vegada quan has d'escriure una narració o algun altre tipus de text, ho preguntes?
-Sí, de vegades, sí. Home ..., avui ja m'he imaginat que havia de ser "algo" una mica llarg perquè
si poso poques ratlles no puc explicar gaire res..." (cas 1)
"- Quan, en quines ocasions, sí que ho preguntes?
- Si és més difícil el tema.... si ha de ser gaire llarga!
- Ah, si el tema et sembla difícil, t'estimes més fer el text curt?
-És clar!! "(cas 4)
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"- Sí, si és per l'Institut sí, perquè si és massa curta o massa llarga... Ara, en principi, quan escric
per a mi no em marco una plana, dues planes..., això no" (cas 5)

5.2,2. Planificació de les idees
Pel que fa la generació d'idees, en els sis casos d'aquest Grup B, tots ellsjlevat del
cas 6_ no han utilitzat cap suport escrit (fiïll de paper) per ajudar-se en el procés de
generar.
Tres d'ells (cas 3, cas 4 i cas 5) afirmen que no n'utilitzen mai, ni en cap altre
context d'escriptura ni en cap tipus de text diferent al de la situació observada, les
idees les recullen dins del seu cap i, a partir d'aquí les van escrivint.
En Pau (cas 1), manifesta que, quan no té gaires idees per explicar, o bé en té
massa, llavors fa servir un full de paper a part Í hi va anotant les idees o tenies en
forma de llistat, després de vegades les ordena i vegades no, i quan redacta és quan
les estructura i completa.

La Laura (cas 2), puntualitza que, si el text que escriu l'ha de presentar a un concurs
o a la revista de l'escola, el que fa és apuntar, en el mateix full de paper de la
redacció, aquelles dues o tres idees que primer li vénen al cap en relació al tema,
després fa un línia de separació i comença a escriure, tot aquest procés no li dura
mai més de 2 minuts.
"-1 què hi poses?
- Idees...temes...
-1 ho escrius en un full a part?
-Sí
-1 com les poses aquestes idees, en forma de llista, d'esquema...?
- Normalment, així una darrera l'altra, després de vegades les ordeno, de vegades no... Al final quan
escric la redacció, ho poso bé" (cas 1)
"- En quines ocasions, quan escrius sí que ho fas?
- Quan he de presentar els treballs per a la revista o un concurs o així...
- Però, quan fas una redacció en una situació no tan especial?
- Normalment, no. A vegades, al principi..., però no gaire" (cas 2)

En Ferran (cas 6) és l'únic dels sis casos que utilitza un suport escrit en aquest
procés de recol·lecció d'idees. En concret, escriu dos llistats d'idees, anotades una
sota de l'altra i encapçalades amb guionets. N'escriu dos: el primer, semblen les
primeres idees que li vénen al cap en escoltar el títol; en el segon, agmpa aquestes
idees i d'altres noves en dos apartats (argument i personatges). Ens explica que
aquesta estratègia li acaben d'ensenyar aquest curs a l'Institut (Ir de BUP), que tot
just s'hi està acostumant, que solament la utilitza en textos narratius, que el seu
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professor els ha comentat que se'n diu pluja d'idees i que, abans d'anar a l'Institut,
aquestes idees les recollia i guardava al cap.
"- No..., és que el professor que tenim ara ens va dir que la pluja d'idees, que és molt ràpid, no? I
que has de començar a ficar les coses que poden anar envoltant el context del tema. Per exemple, si
dius ascensor, directament ja t'imagines que pot ser un edifici, que hi ha varios pisos, que hi haurà
gent, que es pot espatllar i així..." (cas 6)

En relació al fet de compartir o no amb d'altres persones el procés de generació
d'idees (donar o rebre idees), en cap dels 6 casos d'aquest Grup B, hem pogut
constatar cap conducta que evidenciés una acció d'aquesta índole. Ja hem advertit,
en l'informe del Grup A, que aquest fet pot haver estat notablement influït per les
condicions atípiques de la situació creada en l'observació i per la individualitat
demanada en l'elaboració de la historieta.
Quan els hem interrogat sobre si en, d'altres contextos, comparteixen les idees amb
d'altres persones, tots ells s'han centrat en la possibilitat de rebre o preguntar idees,
cap ha comentat res sobre el fet de donar-ne. En aquest sentit, 4 dels casos (cas 1,
cas 2, cas 3 i cas 5) manifesten que habitualment no solen preguntar ni comentar
amb d'altres persones aspectes relacionats amb allò que estan escrivint. En Marcel
(cas 3) es justifica dient que ell tot sol, li sembla que ja escriu bé. En Dani (cas 5),
afirma que, mentre està escrivint, pràcticament mai pregunta ni comenta res amb
ningú perquè a ell li agrada que els textos que escriu siguin fets únicament per ell; en
tot cas, el que de vegades sol fer és, un cop ha acabat d'escriure, donar-li el text a
algú (company, professor...), demanar-li que se'l llegeixi i que ü doni la seva
opinió, no si hi afegiria alguna idea sinó si li ha agradat o no i per què; llavors, ell
valora la resposta i d'acord amb el seu criteri, modifica o no el text.
"- Ho solo fer tot sol
- Per què?
- Perquè... ho faig més bé" (cas 3)
"- No, mentre faig la redacció, no. En tot cas, la deixo llegir i pregunto si els hi ha agradat o no
- Per què, mentre fas la redacció, no?
- Perquè intento que la redacció sigui feta per mi. En tot cas, tampoc demano opinió sobre si.,, hi
posarien alguna cosa més o no, demano si els hi ha agradat i per què. I llavors, si el que ells em
diuen a mi tampoc no m'agrada, després el canvio" (Cas 5)

Els altres dos casos (cas 4, cas 6), normalment tampoc solen preguntar ni comentar
amb altres persones, però matisen que si, alguna vegada, no tenen prou idees per al
text que estan escrivint, pot ser que demanin, als professors o als companys, alguns
suggeriments temàtics per continuar la redacció del text.
" Quan ho fas, per exemple?
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- Si... si és un dia que no sé què escriure.,., doncs, pregunto a veure què puc ficar" (cas 4)

Dins del procés de generar, hem observat també si s'han ajudat, per a recollir idees,
de fonts d'informació diverses (diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies...).
Solament en Marcel (cas 3), ha utilitzat un diccionari, i ja quan estava en el procés
de redacció. En cap dels altres 5 casos, hem constatat la utilització d'aquest tipus de
material.
Quan li hem preguntat en Marcel (cas 3) si, en d'altres situacions, en sol consultar,
ha respost que habitualment no ho sol fer, solament en alguna ocasió, com en el cas
de la historieta, que no sap amb certesa com s'escriu correctament una paraula.
Afegeix que el tipus de material que sol utilitzar són diccionaris de definicions, o bé
llibres de verbs conjugats,
"- Avui, per escriure la historieta, sí que has consultat un diccionari. Per què ho has fet?
- Per saber.com s'escrivia una paraula
- La majoria de vegades, quan escrius una historieta o algun altre tipus de text, ho fas da consultar
algun diccionari o gramàtica...?
- Molt poc
/
-1 quan ho fas, què consultes normalment?
- Un diccionari normal i corrent o bé un llibre de verbs conjugats" (ca& 3)

Dels altres 5 casos, 4 d'ells (cas 1, cas 2, cas 5 i cas 6) coincideixen a manifestar,
centrant-se únicament en l'ús de diccionaris mentre escriuen, que normalment no
tenen costum d'utilitzar-ne, encara que, en algun cas, si no saben exactament com
s'escriu una paraula o quin és el seu significat, pot ser que facin una consulta, En
canvi, l'Elena (cas 4), aclareix que ella moltes vegades, quan escriu, agafa un
diccionari de sinònims i se'l posa al damunt de la taula per si el necessita.
Tots 5 casos, comenten que en el cas de l'elaboració de la historieta, no han fet cap
consulta al diccionari perquè, o bé de les paraules que han emprat ja en coneixen la
seva ortografia correcta (cas 1, cas 2, cas 5), o bé perquè estava segur que ningú
avaluaria la historieta (cas 5).
En Ferran (cas 6), diu que, com que quan era petit llegia molt, ara creu que té un
bon nivell de vocabulari.
"- Avui, per escriure la historieta, no has consultat cap diccionari, cap gramàtica, enciclopèdia... No
ho has cregut necessari?
-No
- Per què?
- Perquè "me" semblava queja ho escrivia bé
- Ho fas a vegades de consultar?
- Sí, quan tinc una paraula difícil, doncs sí " (cas 2)
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"- Ho fas de vegades de consultar?
-Sí
-Quan?
- Home..., sovint vaig a agafar-lo... per si de cas, el poso a la taula..., i després si... necessito o
he de ficar algun sinònim, doncs, vaig a buscar-lo..." (cas 4)
"- Doncs... perquè faig servir paraules que... queja tinc segures, que em van bé, i... com que de
petit llegia molt, doncs, un vocabulari determinat ja el tinc" (cas 6)

Quant a l'última estratègia que hem vogut observar en el procés de generació
d'idees, el rebuig d'algunes idees en considerar-les inadequades a la situació
comunicativa, solament en podem informal' en relació al cas 6, ja que és Tunic en el
qual hem evidenciat, a través de l'observackL la manifestació explícita d'aquest
procés de generar.
En Ferran (cas 6), doncs, sí que ha desestimat algunes de les idees que ha recollit en
els seu llistats previs. Concretament, ha eliminat la primera llista d'idees que ha
anotat, i ho ha fet tan bon punt ha volgut començar a redactar la historieta. Ens
explica que, quan ha iniciat l'acció d'escriure el text, s'ha adonat que aquelles
primeres idees no estaven directament relacionades amb les que, en realitat volia
escriure i, per això les ha "tatxat". En canvi, el segon llistat que havia fet, en funció
de l'argument i dels personatges, no l'ha rebutjat perquè les idees escrites sí que
tenien correspondència amb el text que començava escriure.
"- Perquè... "bueno", primer he començat a... a mirar les idees, no?, i després quan he començat a
escriure, per dir-ho d'alguna manera, és com si... com si no em lligués el que se m'acabava d'acudir
en el cap amb les idees primeres, les del llistat. Llavors... els personatges (segon llistat) sí que els
he fet servir, però "lo" altre com que no em lligava, doncs...
- O sigui que has desestimat aquelles idees inicials?
- Un "puntazo",diguem.., (riu)" (caso)

Fixant-nos ara en un altre dels subprocessos de la planificació, l'organització de les
idees. En la situació observada, 5 dels 6 casos del Grup B (cas 1, cas 2, cas 3, cas
4 i cas 5), no utilitzen cap de les tècniques pròpies per organitzar (seleccionar i
classificar) les idees: esquemes jeràrquics, mots-clau, mapes d'idees... Aquest fet
es troba en consonància amb el que acabem de comentar en relació al procés de
generar: difícilment podem constatar un comportament de selecció i ordenament de
les idees si prèviament no hem pogut observar la seva recollida.
Quan els hem preguntat per aquesta activitat d'organització en d'altres situacions
d'escriptura, dos d'ells (cas 2 i cas 4), comenten que, d'esquemes, ells solament en
fan quan a l'escola els demanen que en facin d'alguna lliçó o tema del llibre. En
Marcel (cas 3), assegura que ell, les idees, les ordena mentalment. I en Pau (cas 3),
ens torna a explicar que, si té poques o massa idees, de vegades, abans de començar
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a escriure una redacció, fa un llistat d'idees o temes, i que, en alguna ocasió, les
ordena.
"- De vegades poso la llista, després la torno a escriure més o mneys ordenades les idees, i a l'hora
d'escriure ho acabo de retocar " (cas 1)

En Ferran (cas 6), abans de començar a redactar, anota un segon llistat d'idees (el
primer ja l'hem comentat en la generació d'idees), en el qual ordena temàticament
algunes de les idees primeres i d'altres de noves en funció de l'argument i dels
personatges. En ser preguntat per aquesta activitat, repeteix el que ja ens havia
exposat amb anterioritat: que aquest tipus d'estratègia li acaben d'ensenyar a fer a
l'Institut i que és com una segona fase de la pluja d'idees.
En relació a la formulació d'objectius, el darrer dels subprocessos implicats en la
planificació de les idees, tal com suposàvem justificadament en l'informe dels casos
del Grup A, cap dels 6 casos ha mostrat un comportament observable que reflectís
ni la definició escrita de com serà el text que escriurà (contingut, extensió,
presentació...), ni tampoc en relació al traçat d'un esquema de treball o pla de
composició. Com a resposta a la pregunta de si aquesta formulació d'objectius
l'havien pensat específicament en algun moment durant l'elaboració de la historieta
proposada i també si la pensaven en d'altres ocasions quan escrivien, tots ells
asseguren no dedicar, mai, cap temps específic ni a pensar ni a concretar per escrit
l'extensió ni la presentació del text, ni tampoc a íraçar-se un esquema o pla de
treball. El cas 1 i el cas 3, matisen, sense afirmar-ho amb contundencia que potser
sí, en algun moment, creuen ser conscients de l'extensió que li volen donar al text
que van a escriure.
"-Home..., més o menys... potser sí. Després d'haver fet la introducció, després... he pensat si...
el faria llarg o curt. Però sobre la marxa... també vaig afegint idees " (cas 3)

Quant al traçat d'un pla o esquema de treball per a la composició, pràcticament tots
ells asseguren que no tenen costum de concretar-lo ni de pensar-lo perquè ja tenen
un Mbit adquirit en el procés d'elaboració de les redaccions, i automàticament el
solen anar utilitzant sempre de la mateixa manera. Únicament en Pau (cas 1) parla
que, alguna vegada, és probable que mentalment es marqui un esquema de treball i
pensi que primer cal fer una introducció, després una explicació, i per acabar, un
final.
" - De vegades penses en les passes que aniràs seguint per elaborar la redacció?
- Alguna vegada, sí. Per exemple, una introducció, una explicació i "algo" per acabar" (cas 1)
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5.2.3. Textualitzacid
Situats ja en la informació obtinguda en relació al procés de textualització o redacció
del text, comencem per exposar allò vist i escoltat pel que fa al fet de marcar
prèviament els paràgrafs de què es composarà el text per així anar-los redactant
aïlladament. Doncs bé, cap dels 6 casos del Grup B, ha seguit una estratègia
d'aquesta mena. Tots ells, quan comencen a escriure ho fan "a raig", "tot seguit", ja
que a priori no s'han marcat els paràgrafs previstos per al text; fet que no es
contradiu amb què, mentre escriguin, es vagin aturant, com també fan tots ells, amb
més o menys freqüència. En aquest sentit, la diferència potser més evident ente els
casos és que l'Elena (cas 4) i en Ferran (cas 6), van escrivint més a poc a poc, més
pausadament que els altres 4 casos.
D'altra banda, però, si ens fixem en la historieta escrita, des del punt de vista
formal, constatem que tots ells estructuren el text en paràgrafs. La Laura, ens
explica que, a mesura que va escrivint, quan s'adona que allò que vol escriure és
una idea o un tema diferent, ja inicia un nou paràgraf.
"-Vols dir que quan escrius, de vegades ho vas fent per apartats, per paràgrafs...?
- No..., ho vaig fent tot seguit, però em paro per les idees
- Encara que escrius tot seguit, formalment marques els paràgrafs. Tu mateixa ja saps ben bé quan
has de canviar de paràgraf?
- Sí..., quan veig que ja s'acosta un altre tema, doncs en començo un altre, el canvio" (cas 2)

En l'entrevista, tots ells coincideixen a dir que habitualment, si tenen idees per
escriure, sempre les van redactant sense haver-se estructurat prèviament els
paràgrafs. La majoria afirmen que quan s'aturen és perquè els falten idees per
continuar escrivint. L'Elena (cas 4) matisa que ella sempre va redactant lentament i
aturant-se moltes vegades, i en Dani (cas 5) que, en la situació observada, s'ha
aturat més cops dels que ho fa normalment, i que en circumstàncies especials (un
concurs, un text per a la revista de l'Institut...) ho sol fer també així per assegurarse que les idees enllacen bé unes amb les altres, que no hi hagi repeticions de
frases....
Tant en Pau (cas 1) com en Ferran (cas 6), puntualitzen la resposta comentant que,
encara que és cert que van escrivint tot seguit, al final sempre s'ho revisen.
" - (...) És que, "bueno", parar-me no ho faig mai i avui ho he fet perquè volia que lligués amb el
qua havia escrit, però normalment ho faig d'una tirada i no m'ho torno a llegir. Si no estic segur
que m'hagi quedat bé, potser sí que la torno a llegir, però... rares vegades..." (cas 5)
"- (..) Normalment el que faig és... escriure i després, doncs, al final fer un parell de lectures més...
i llavors és quan veus en què t'has equivocat i llavors... ho endreço" (cas 6)
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En relació a la lectura dels fragments escrits mentre estan escrivint, tots ells_excepte
la Laura (cas 2)_, s'aturen i es llegeixen part del text escrit. La freqüència amb que
ho fan i l'amplitud del fragment que es llegeixen varia d'un cas a l'altre:
• En Pau (cas 1), no comença a llegir fins que arriba a la meitat de la historieta, a
patrir d'aquest moment, ho fa sistemàticament de cada paràgraf, fins i tot i, a més
a més, de vegades es llegeix les dues o tres frases que acaba d'escriure. Explica
que, normalment, sol iniciar aquestes lectures parcials quan el text que escriu ja
presenta una extensió una mica llarga.
• En Marcel (cas 3), quan escriu el primer text ("el brut"), sembla que amb la
mirada, de tant en tant, va fent una ullada al que va redactant, de totes maneres
no s'evidencia amb claredat que en faci lectures. En canvi, quan escriu el text "en
net", sí que podem constatar com es va llegint els diferents paràgrafs que va
reeditant. Ens confirma que, habitualment, és en el text "en net", quan es va
llegint els apartats escrits.
• L'Elena (cas 4), cada vegada que s'atura, que són moltes, va llegint, bé les dues
o tres frases que acaba d'escriure, bé els paràgrafs ja redactats. En l'entrevista
ens assegura que aquestes lectures parcials són per a ella un costum i, mente
escriu, les fa contínuament,
• En Dani (cas 5) i en Ferran (cas 6) van llegint fragments escrits, no cada vegada
que s'aturen, és a dir, no sistemàticament, però sí amb relativa freqüència.
Observem que tendeixen a llegir-se les darreres frases escrites més sovint que no
pas fragments més llargs. La diferència entre ells dos, és que en Dani afirma no
tenir generalment el costum de fer-ho, excepte en les ocasions especials com el
cas d'aquesta observació, i en Ferran, manifesta que sí, que en té l'hàbit, però
solament de fer lectures de les dues o tres frases que acaba d'escriure.
En la Laura (cas 2), com ja acabem d'introduir, no hem pogut observar, mentre
escrivia la historieta, que fes lectures parcials del text que anava redactant. Ella, ens
precisa que els fragments llargs no se'ls llegeix mai, ara bé, les dues o tres frases
escrites, de vegades sí que ho fa, encara que aturant-se uns instants brevíssims.
Quan els interroguem sobre el per què creuen que els serveixen aquestes lectures
parcials que fan mentre van redactant el text, asseguren que els possibiliten poder
veure si allò escrit els va "quedant bé" i els ajuda a saber com continuar amb la
redacció, de manera que les idees vagin apareixent enllaçades unes amb les altres
(cas 1, cas 2, cas 3 i cas 4).
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"- Per què et sembla que et serveix, aturar-te i llegir-te allò que acabes d'escriure?
- Per veure si m'ha quedat bé., si m'agrada com... queda" (cas 1)
"- Per què et sembla que et serveix....?
- Perquè... així fico una introducció i miro com està quedant i com puc ajuntar-ho després per fer
"lo" alte
-1 no sols afegir cap fragment nou fins que no t'has llegit el trosset anterior, no?
- Sí, és quejo m'ho he de tornar a llegir (riu) " (cas 4)

En Dani (cas 5), creu que aquestes lectures parcials són una manera d'assegurar que
el text escrit tingui continuïtat sense que les idees es repeteixin, i en Ferran (cas 6),
que l'ajuden a comprovar el sentit del text en general i a detectar aquelles frases mal
expressades o bé que no són les més adequades
""(...) Habitualment ho sols fer o no gaire?
- No gaire sovint, poques vegades
- Quan és que sí, per què ho fas?
- Ho faig perquè no repeteixi massa un tipus de frase..., que no digui una frase i la segona o tercera
frase que faci després digui el mateix, que tingui una mica de continuïtat però que no vagi repetint
tota l'estona el mateix" (cas 5)
"- A vegades, he vist que et rellegies ben bé només allò que acabaves d'escriure, dues o tres frases.
Per què ho fas això?
- Primer pel sentit i la cohesió, perquè... perquè hi ha vegades que algunes frases no quedaven bé i
estaven mal escrites i... fins i tot que no tenien cap coherència amb el text, doncs..., doncs és
això... quan em perdo o així" (cas 6)

Pel que fa la utilització de tècniques de presentació que facilitin la lectura, tots ells
(llevat del cas 5), utilitzen el títol. Tres d'ells (cas 2, cas 4 i cas 6) fan servir els
guionets perquè han introduït diàleg en el text, i en Ferran (cas 6), a me, inclou
també parèntesis i cometes. En la historieta escrita per en Pau (cas 1), hi trobem
paraules entre cometes i una frase entre parèntesis. En Marcel (cas 3), no utilitza en
la redacció escrita cap tipus de marcador textual, a part del títol.
En Dani (cas 5), queja hem comentat que no havia escrit el títol, solament inclou en
la historieta un paraula entre cometes.
La majoria d'ells (cas 1, cas 2, cas 3, cas 4 i cas 6), manifesten que el títol sempre
l'escriuen i que de les altres tècniques de presentació, n'utilitzen en ocasions. En
Pau (cas 1), la Laura (cas 2), en Marcel (cas 3) i l'Elena (cas 4), asseguren que, de
guionets, n'utilitzen força sovint ja que no és estrany que introdueixin diàleg en una
text narratiu i que, de parèntesis i cometes, també en fan servir, encara que potser
no amb tanta freqüència. Coincideixen, igualment, a comentar que els parèntesis els
col·loquen en una paraula o frase que té la intenció d'aclarir o matisar i que les
paraules entre cometes són aquelles que destaquen per alguna qüestió determinada
(paraula en llengua castellana, molt desconeguda o rara...).
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"-Per què &t serveixen, per exemple, les cometes, els parèntesis...?
- Doncs, per exemple, al nom dels botons de l'ascensor, que normalment estan en castellà,
"entresuelo" i coses així... hi he posat cometes...
-1, també, he vist que havies posat entre parèntesi en un fragment força llarg. Per què ho has fet?
- Ha sigut per fer... com una "aclaració"..."(cas 1)
"- Per què et sembla que et serveixen aquestes tècniques de presentació: títol, guionets, parèntesis,
cometes...?
- El títol... és un costum que tinc. Les altres coses... mira, per matisar o destacar..." (cas 4)

En Ferran (cas 6), assegura que ell, quan escriu, sol utilitzar força varietat de
marcadors textuals (cometes, parèntesis, guioníes...), creu que és una forma de
clarificar les idees en la presentació del text
-"Sí, jo sóc molt variat
-1... per què et sembla que et serveixen?
- Perquè suposo que si ho fas tot molt... molt igual, acabaries confonent coses, no? Llavors, d'una
manera o altra, si en un lloc s'hi posen guionets i llavors els subtítols d'aqueste són punts, doncs
ja... ja hi ha una diferència"(cas 6)

En Dani (cas 5), ens informa que, ell, el títol solament l'anota si el text que escriu és
per als professors de l'Institut, í que quan escriu per a ell, o no el posa o bé
s'imagina i escriu una frase que pugui servir per encapçalar el text escrit. A més a
més, afirma que no fa servir gaire sovint ni cometes, ni parèntesis ni guionets; per
exemple, ell prefereix utilitzar les comes en molts llocs que d'altres persones hi
posarien un parèntesi.
-"No, és que no m'agrada gaire fer servir parèntesis. Per tot això, jo faig servir molt les comes. A
mi, una cosa que la gent ho posaria entre parèntesi, m'agrada més posa.r-ho entre cornes" (cas 5)

5.2.4. Revisió
En aquest Estudi de Casos, com ja hem precisat en l'informe dels casos del Grup A,
hem obtingut informació, a través de l'observació i l'entrevista, de dues operacions
(llegir i reescriure) implicades en el procés de revisió de la composició escrita.
En relació al llegir, la primera estratègia, de la qual volem informar, és la lectura
selectiva dels fragments escrits concentrant-se en aspectes diferents, de contingut
(idees, estructura.,) o deforma (ortografia, gramàtica,puntuació...)
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En els 6 casos del Grup B, constatem que quatre d'ells (cas 1, cas 4, cas 5 i cas 6)
duen a terme, mentre escriuen, una lectura selectiva dels fragments escrits, ja que
fonamentalment es fixen i corregeixen aspectes de contingut (paraules o frases
eliminades, afegides o substituïdes). Quan els preguntem per aquesta estratègia, en
Pau (cas 1) ens confirma que utílitiza bàsicament aquestes lectures parcials per fixarse en aspectes de contingut (sentit general del text, enllaç entre les idees...), que és
el que, en definitiva, el guia per saber com continuar la redacció. L'Elena (cas 4),
que, en fer aquestes lectures parcials, sempre corregeix, i especialment es concentra
en com van desenvolupant-se les idees del text escrit. En Ferran (cas 6), en canvi,
assegura que no sempre corregeix quan va llegint mentre escriu, únicament algunes
vegades pot ser que modifiqui alguna qüestió relacionada amb el contingut, però no
són precisament aquestes lectures el moment específic que ell dedica a revisar.
"- És que, mentre estàs escrivint els textos i te'ls llegeixes, només revises aspectes de contingut?
-Sí

- Per què?
- Perquè l'ortogafaia... no ho sé, ja la penso abans d'escriure. Quan escric, ja penso com ha d'anar.
Llavors, pot ser que, per casualitat, m'hagi equivocat i ho corregeixo, però sinó, no" (cas 1)

En observar el procés de redacció i revisió d'en Dani (cas 5), també hem pogut
comprovar que, a través de les lectures parcials, ha detectat i corregit poc, però
fonamentalment aspectes de contingut; de totes maneres, ell ens torna a explicar que
solament es va llegint i corregint els fragments escrits quan ha de donar el text als
professors de l'Institut, o bé quan el text és escrit per algun destinatari especial
(revista, concurs...).
"- (...) Home..., quan__torne*m'hi_, quan haig de presentar una narració per l'Institut m'ho miro
molt més, i miro si hi ha faltes (...). Però tampoc no., és que sigui sempre prioritari, no" (cas 6)

En Marcel (cas 3), en canvi, no observem que utilitzi les lectures parcials per
detectar i corregir cap tipus d'error. Ens explica que, normalment, també ho sol fer
així, ja que, la seva revisió, ell la basa en les lectures del text complet que fa, tant
en acabar el text "en brut" com també el text "en net".
Per últim, la Laura (cas 2), queja hem comentat que no havíem observat en ella cap
comportament relacionat amb la lectura de fragments escrits durant la redacció, ens
confirma que no té l'hàbit de reservar cap temps específic per revisar els textos que
escriu. En tot cas, creu que potser aquelles petites lectures que, algunes vegades fa
de les darreres frases escrites, l'ajuden, en certa manera, a revisar. Justifica aquest
fet, destacant que no creu molt necessari invertir més temps per revisar perquè els
professors no li solen fer gaire correccions.
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"-No ho sols fer gaire mai, quan escrius, de dedicar una estona a revisar? Per què?
- No ho sé (riu tímidament). Perquè no en tinc costum
-1 ja et sembla que et queden bé, amb lògica i sentit i sense faltes, les redaccions?
-Home..., sempre et pot quedar més bé o més malament..., però... els mestres no em fan gaires
correccions..." (cas 2)

Pel que fa a la lectura en veu alta, com a possible procediment per revisar el text, en
cap d'ells l'hem observat mentre escrivien la historieta. Tots ell coincideixen a
afirmar que, per regla general, acostumen a fer les lectures del text mentalment. En
Pau (cas 1), però, afegeix que, en algunes ocasions, les fa en veu baixa. I, en
Marcel (cas 3), l'Elena (4) i en Ferran (cas 6), també aclareixen que, algunes
vegades quan són a casa, les fan en veu alta: l'ajuda a sentir com queda el text que
estan escrivint (cas 3), a col·locar correctament els signes de puntuació (cas 4), o a
fer un assaig si allò que escriu ha de ser exposat oralment (cas 6).
"-Sempre les fas mentalment o alguna vegada les fas en veu alta?
- Alguna vegada si he deposar alguna coma o així..., ho faig en veu alta per veure com sona
- A l'escola o a casa?
- A casa (riu) "(cas 4)
"- Alguna vegada les fas en veu alta?
- Depèn. Hi ha vegades que, quan el que estic escrivint ho haig d'exposar oralment, sí, perquè és
com si fes un assaig. Però sinó, em faig l'entonació per dins el cap i mira... com surt!" (cas 6)

En relació a la lectura del text complet un cop acabada la redacció, en els tres dels
nois i noies (cas 3, cas 4 i cas 6), sí que constatem que la fan, els altres tres (cas 1,
cas 2 i cas 5), no la fan.
Els tres que la fan, la utilitzen per a detectar i corregir errors. En Marcel (cas 3), fa
una lectura del text complet "en brut" i una altra també del text complet "en net", ha
corregit però poc (2 aspectes de continguí i 1 de forma); assegura que totes dues
lectures les fa pràcticament sempre, i que la primera U serveix bàsicament per
detectar i corregir errors, i la segona per tornar-s'ho a repassar. L'Elena (cas 4) fa
una lectura del text complet "en brut" i corregeix també 2 aspectes de contingut i 1
de forma; comenta que la fa sempre i que la utilitza per veure si el que ha escrit li ha
quedat bé (idees, estructura...) i també per veure si hi ha faltes (ortografia,
puntuació). En Ferran (cas 6) afirma que aquesta lectura del text complet la fa
sempre i que és precisament el temps específic que ell dedica a revisar aspectes de
contingut i de forma.
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"- Abans de donar per acabat el text de la historieta en brut, has fet una darrera lectura del text
complet, la sols fer sempre aquesta darrera lectura?
- Sí, sí, sempre

-1 per què et sembla que et serveix?
- Doncs... per veure com em queda, si m'agrada allò que he escrit, si hi ha alguna falta..." (cas 4)
"- Encara que no faig moltes faltes, doncs, llavors al mateix escriure sempre n'hi ha una o altra que
se t'escapa, i després per això faig la revisió final en lloc d'anar fent paràgraf per paràgraf "
- (-.)
- Perquè... primer de tot és com una mena de control que sempre... va bé vigilar que no se t'hagi
escapat alguna falta o algun error d'aquests de contingut, i llavors, en segon lloc, és per mirar-te la
història i si hi has de retocar alguna cosa" (cas 6)

Dels tres que no fan aquesta lectura final (cas 1, cas 2, i cas 5), la Laura (cas 2) i en
Dani (cas 5), confirmen que habitualment no la solen fer perquè no els agracia
tornar-se a llegir allò que ells mateixos acaben d'escriure. En Pau (cas 1), en canvi,
diu que habitualment sí que fa aquesta lectura del text complet per revisar si hi
queden errors, i no sap, però, explicar amb precisió perquè, en el cas de la situació
observada, no l'ha feta.
"- Ho sols fer i avui no ho has fet.. Per què?
- No ho sé, mira...
- No ho saps?
- (emet un so com si no sabés què dir)
- Potser t'ha semblat queja t'havia quedat bé?
- Sí (tímidament) " (cas 1)
"- No la sols fer mai una lectura del text complet?
- No, és que m'avorreixo... com queja ho he escrit jo, ja m'ho sé.,."(cas 2)

Ens fixem ara en la reescriptu.ru, i concretament en lapriorització de la correcció dels
errors, és a dir, refer primer els globals o de contingut i deixar pel final els deforma
o superficials.
En aquest sentit, a través de l'observació, constatem que només el cas 6, en Ferran,
aplica una estratègia de revisió on es pot parlar de priorització pel que fa a la
correcció del tipus d'errors. Concretament, aquest noi, mentre està escrivint i es va
llegint fragments del text escrit, solament corregeix aspectes relacionats amb el
contingut (paraules o frases afegides, eliminades o sustituïdes), i quan fa la lectura
del text complet, llavors corregeix més aspectes de forma (puntuació, bàsicament)
que de contingut. De totes maneres, en ser preguntat, ell afirma fixar-se en ambdós
aspectes simultàniament, el que ocorre és que d'errors d'ortografia, ja no en sol
haver de retocar gaire.
Pel que fa als altres 5 casos, en cap d'ells es pot dir que corregeixen els errors de
manera prioritzada:
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En en Pau (cas 1), solament hem observat que ha retocat aspectes relacionats amb el
contingut. En l'entrevista, confirma que habitualment només corregeix aquest tipus
d'aspectes (paraules o frases inadequades, confuses,..) perquè, en els de forma,
mentre va redactant i abans d'escriure una paraula o una frase, ja pensa com cal
escriure-les ortogràficament i gramaticalment correctes.
" -Perquè l'ortografia i la gramàtica. No ho sé.., ja la penso abans d'escriure. Quan escric ja penso
com ha d'anar. Llavors, pot ser que per casualitat, m'hagi equivocat i ho corregeixo, però sinó,
no."(cas 1)

La Laura (cas 2) i en Marcel (cas 3), van corregint simultàniament aspectes de
contingut i de forma, encara que observem que corregeixen poc (3 i 2 errors de
contingut i 1 de forma respectivament). Confirmen que normalment, a l'hora de
corregir, segueixen la tendència que han mostrat en escriure la historieta.
En Dani (cas 5), també corregeix simultàniament ambdós tipus d'errors, també
corregeix poc, però modifica clarament més aspectes relacionats amb el contingut (5
aspectes de contingut i 1 de forma). Assegura que habitualment, sol corregir
ambdós tipus d'errors al mateix temps, encara que es fixa molt més en les idees,
l'estructura... (contingut). Afegeix que, de totes maneres, creu que els aspectes de
contingut i els de gramàtica estan molt relacionats.
"- Ho faig simultàniament (...) Sí, però normalment em fixo més en els aspectes de contingut. Em
fixo molt més si dic el que vull dit que no pas si tinc errors gramaticals, que... moltes vegades va
lligat...però..."(cas 5)

Per últim, l'Elena (cas 4), corregeix igualment ambdós tipus d'errors
simultàniament, però en retoca molts i preferentment de contingut (19 de contingut i
3 de forma). A través de l'entrevista, ratifica que, la majoria de les vegades quan
escriu, es fixa amb els dos aspectes alhora.
"- Sí, ho vaig mirant tot..., sempre ho faig així" (cas 4)

Quant a la utilització de diverses formes de retocar el text (raílkiro "tatxar" paraules,
ctfegir paraules al niar ge, asteriscs, fletxes, reformuladó del text..,), observem , en
la redacció de la historieta, que cinc d'ells (cas 1, cas 3, cas 4, cas 5 i cas 6) fan
servk més d'una tècnica. La Laura (cas 2) i en Mainel (cas 3), per retocar el text
fonamentalment ratllen ("tatxen") les paraules o les frases que volen eliminar o
canviar i, en alguna ocasió, afegeixen paraules o frases que volen afegir; asseguren
que aquestes són les seves tècniques habituals i que, solament algun cop, utilitzen
els asteriscs i les fletxes. En Marcel (cas 3), ha escrit un text "en brut" i després
l'ha passat "en net", però no es pot considerar que hagi fet una reformulació del text
ja que durant aquest procés no ha introduït cap modificació en el text escrit.
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"- Sí, tatxo o afegeixo paraules
- De fletxes i asteriscs, en fas servir?
- No... "Bueno" asteriscs a vegades, però... vaig tatxant sobretot" (cas 2)

Pel que fa a l'Elena (cas 4), considerem q[ue, en la historieta observada, reformula el
text escrit ja que en passar del text "en brut" al "net" refà alguns aspectes (afegeix un
paràgraf, elimina i afegeix paraules i frases...). Per retocar sobre el text escrit,
utilitza bàsicament el "tatxar" i l'afegir paraules o frases al marge, i fins i tot en una
ocasió fa servir una fletxa Í en un altra un asterisc. Afirma que, normalment, si té
temps suficient, el text que ha escrit primer ("en brut") el sol reescriure ("en net"),
prefereix fer-ho sempre que pot perquè així continua modificant i retocant, ja siguin
aspectes relacionats amb el contingut, ja siguin errors d'ortografia o de puntuació.
Per retocar al damunt del text, normalment fa servir el "tatxar " i l'afegir paraules o
frases el marge, i no tan sovint fletxes i asteriscs.
"- Ho sols fer sempre així?
- Si tinc temps, sí. A mi m'agrada més fer-ho, em queda més polit
-1, mentre ho estàs fent, també tornes a revisar la historieta?
- Si veig alguna falta, és clar, la corregeixo i si hi ha alguna frase o alguna paraula que no m'acaba
d'agradar també ho canvio" (cas 4)

En Dani (cas 5), per retocar la historieta utilitza fonamentalment "tatxar" i posar
entre parèntesi. Ens aclareix que normalment el que fa servil' més és "taxtar", ara bé,
si el que vol eliminar és una frase una mica llarga, llavors la posa entre parèntesi
amb una ratlleta al mig. També comenta que, d'asteriscs i fletxes, no en fa servir,
perquè llavors en el text s'hi veu molt de desordre. El típex, tampoc el fa servir.
"-D'asterics, fletxes, no en fas servir?
- No, perquè si ho fas servir trobo que hi ha molt de desordre. "Típex" tampoc en faig servir. Jo
normalment tatxo, només faig el parèntesi i la ratlla al mig quan és una frase llarga"(cas 5)

En la redacció escrita per en Ferran (cas 5), ell ha utilitzat, per retocar el text,
preferentment "taxtar" paraules o frases, però també ha afegit parales i frases al
marge, i ha utilitzat una fletxa. Ha reescrit també el primer text complet escrit (l'ha
passat en net"), però no es pot considerar una reedició, una reformulació, ja que no
hi ha canviat res. Ens explica que, per retocar al damunt del text bàsicament fa servir
el "tatxar", però també totes les altres tècniques (fletxes, afegir al marge, asteriscs,
parèntesis..), encara que matisa que els asteriscs li funcionen molt bé en els apunts
de classe per anar diferenciant els diferents temes i subtemes. Pel que fa al fet de
passar el text "en net" diu que habitualment ho sol fer, més que res perquè quedí
més polit, això no vol dir que si hi descobreix algun aspecte que cal retocar, no ho
faci.
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"- (...) Sols fer servir sempre aquesta varietat de tècniques?
- Sí, de tot
-1 asteriscs?
-Sí, sí, també. Però... normalment en els apunts, en el que són apunts declasse faig servir molts...
molts asteriscs, i llavors primer poses un asterisc, llavors dos i els numeres i va bé. En les
redaccions, però, no els faig servir tant"(cas 6)

En Pau (cas 1), doncs, és el noi que solament fa servir una tècnica, que, com que ha
escrit la historieta en llapis, és la d'esborrar amb una goma. Ens comenta que quan
escriu en bolígraf, utilitza els parèntesis, "tatxar" no li agrada gaire fer-ho servir
perquè li sembla que queda molt brut. Prefereix, però, sempre que pot, fer-ho
primer en llapis perquè així pot esborrar, i després, quan ho passa en net, ho pot fer
en bolígraf i ja no ha de retocar pràcticament res.
"-Però a tu t'agrada fer el brut en llapis perquè així el pots esborrar...?
_ Sí, sí I llavors el net ja solo haver de corregir poc
-1 quan ho has de fer en bolígraf directament?
- Procuro no equivocar-me, i sinó faig un parèntesi"(Cas 1)

5.2.5. Control
Abans d'informar concretament de les respostes dels casos del Grup B en relació a
la pregunta de l'entrevista directament relacionada amb cl subprocés Control, volem
repetir dues consideracions importants:
1. La funció del subprocés control o monitor, consisteix a regular el funcionament i
la participació tots els altres processos í subprocessos en l'activitat global de la
composició. I, per tant, aquest tipus d'estratègies de control, donat el seu caràcter
absolutament vinculat al pensament i a les operacions cognitives de la persona,
exigeixen un considerable esforç metacognitiu als nois i noies, quan se'ls demana si
són o no conscients d'haver activat i desactivat, durant l'elaboració de la historieta
observada, els diferents processos de composició escrita
2. Estem realment convençuts que cal analitzar les respostes amb molta prudència,
recordem que, els casos del Grup A, han tingut molta dificultat per entendre bé la
demanda de la pregunta i han respost, no si eren o no conscients d'haver tingut un
pensament semblant a la frase que els plantejàvem, sinó si havien o ho havien dut a
terme l'activitat concreta que apareixia exemplificada en la frase.
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Amb certa precaució, doncs, anem a veure què responen a aquesta pregunta els 6
casos del Grup B.
En relació a la primera frase que els hem plantejat, la qual fa referència a si han o no
pensat específicament a la desactivado de l'anàlisi del elements de la situació
comunicativa i a l'activació del procés planificació (concretament de la generació
d'idees), només en Ferran (cas 6) manifesta ser conscient d'haver pensat en la
intenció de començar a pensar idees, ens concreta que creu que ha estat en el lapse
de temps que va des que ha escoltat el títol de la historieta fins que a iniciat
l'anotació del seu primer llistat d'idees, i no comenta res pel que fa a la consciència
del fet que l'anàlisi dels elements del context de comunicació s'hagi esgotat. Els
altres cinc casos, coincideixen a assegurar no ser conscients d'haver pensat
específicament en la finalització de l'anàlisi de la situació comunicativa ni en la
intenció de començar a pensar les idees.
"- És que ho he..,, no ho he pensat això de" lo" llarg que ho faria í qui ho llegiria, però..., quan he
sentit el títol ja he pensat la historieta" (cas 2)

Ens pot ajudar a comprendre les respostes que acabem de presentar, el fet que en
realitat, solament ha estat en Ferran (cas 6), el noi que ha manifestat, per mitjà de
comportament observable, l'ús d'estratègies pròpies del procés de planificació
d'idees.

Quant a la segona frase proposada, relativa a la desactivado del procés de
planificació i l'activació de la textualitzadó, tots 6 casos afirmen ser conscients del
fet d'haver recollit i seleccionat ja les idees i en la intenció de començar a escriure.
En ser-los demanat el moment concret en el qual creuen haver-hi pensat, tres d'ells
(cas 1, cas 2 i cas 4) comenten que ha estat quan han escoltat el títol, el cas 3 (en
Marcel), diu simplement que ha estat al principi, en Dani (cas 5) puntualitza que ha
estat abans d'agafar el bolígraf, i en Ferran (cas 6) concreta que ha estat després
d'haver fet el segon llistat d'idees (o esquema).
Pensem que aquestes respostes són bastant coherents amb el procés de composició
que hem observat en l'elaboració de la historieta. Ens referim a que: els 4 casos que
contesten de manera més general i situant l'espai de temps en què ho han pensat el
moment en què han escoltat el títol (cas 1, cas 2 i cas 4) o al principi (cas 3), tots
ells han iniciat la redacció no després de dos minuts que l'observadora els anunciés
el títol; en Dani (cas 5) que manifesta ser conscient, de la finalització de h
planificació i de l'inici de la textualització, en els moments abans d'agafar el
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bolígraf, ha estat un noi que ha esperat ben bé quatre minuts abans no ha començat a
escriure el text; i en Ferran (cas 5), ens concreta exactament el moment en què ha
donat per acabada la planificació d'idees i ha iniciat la textualització, i, en ell, creiem
posssible aquesta especificació ja que ha mostrat externament l'ús d'estratègies de
planificació (dos llistats d'idees).
"- Ara que ja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a
començar a escriure
- Sí, més o menys, quan he sentit el títol" (cas 1)
"-Ara que ja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a
començar a escriure
-Sí
- Quan ?
- De seguida, després de dir-me el títol" (cas 4)
"-Ara que ja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a
començar a escriure
- Sí (segur i contundent). Ha sigut abans d'agafar el "boli"" (cas 5)

"-Ara que ja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a
començar a escriure
- Mmmm... després de fer l'esquetna..." (cas 6)

Quant a l'activació i desactivado del procés de revisió, explicitades en les dues
darreres frases de la pregunta, solament en Marcel (cas 3), manifesta haver-ne estat
conscient. Concretament, abans d'iniciar i en acabar les dues lectures del text
complet, la del text "en brut" i la del text "en net"
"- Ara que ja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la per veure si hi trobo faltes
d'ortografia, de puntuació, de gramàtica..., idees repetides, confuses... i així ho corregiré
defintivament
- Sí, per això m'ho he llegit dues Vegades, "en brut" i "en net" " (cas 3)

Els altres 5 casos, responen negativament, asseguren no haver-estat conscients i fan
apreciacions del següent tipus:
"- No ho he pensat. Home... sí que anava llegint mentre escrivia, però que ho pensés..!" (cas 1)
"- Sí, "bueno", no sé si ho penso, però és que de fer-ho, ho faig contínuament" (cas 4)
"- "Bueno", pensar "lo" que és pensar... no, perquè ja ho faig directament per sistema..." (cas 6)

Aquestes respostes creiem que, en certa manera, es contradiuen amb la confirmació
que hem presentat per las 6 casos del Grup A: la tendència dels nois i noies a
confondre's i a malinterpretar la pregunta, i a no respondre d'acord amb el que ha
passat pel seu pensament, sinó d'acord amb l'activitat concreta i pràctica que han o
no han realitzat mentre escrivien la historieta. Ho afirmem així perquè, llevat de la
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Laura (cas 2), en la qual no hem pogut obvervar cap estratègia específca de revistó
del text i que, en aquest cas, ja respon coherentment dient no haver pensat en la
intenció d'iniciar un procés de revisió_, els altres 4 casos que també responen no
ser-ne conscients, sí que han utilitzat estratègies de revisió i, a més, fins i tot
aclareixen que, malgrat haver revisat, una altra cosa és que en el pensament hagin
tingut la idea d'iniciar o de finalitzar aquesta revisió.

Presentem, a continuació, els principals aspectes que configuren la síntesi d'aquest
apartat 5.2. Anàlisi de les dades dels casos el Grup B.
En relació al component Anàlisi de la situació comunicativa, hem pogut constatar
que;
a

En els 6 casos del Grup B, el temps d'espera utilitzat abans de començar a
escriure la historieta, presenta un marge que va des d'aquells que inicien la
redacció durant el primer minut (cas 1 i cas 3) fins aquells que s'esperen 4 o 6
minuts (cas 5 i cas 6). El cas 6, als 2 minuts ha iniciat un procés de generació
d'idees confeccionant dos llistats.
Tots ells afirmen que, en d'altres ocasions, pot ser que facin ús d'un temps
d'espera més llarg (en general, parlen de 4 o 5 minuts), i que la raó fonamental
que ho condiciona és la dificultat del tema (títol complicat i que no suggereix
gaire idees, falta d'inspiració, no proposta de títol i obligació de pensar en el
possible tema...).
Cap dels 6 casos, no ha plantejat cap pregunta ni en relació al propòsit ni al
possible lector del text. Afirmen que ho solen fer mai perquè habitualment qui
s'ho llegeix són els professors, i que, en el cas de l'elaboració de la historieta,
s'han imaginat que seria l'observadora. Un noi (cas 5) matisa que no l'importa
gaire a qui va adreçat el text que escriu, normalment o és per a ell o per a la
professora, i sempre escriu en funció de les idees que li sembleu més apropiades.

9

Pel que fa a la imatge construïda a priori del seu propi text, cap d'ells fa una
demanda específica en relació a l'extensió de la historieta. Pràcticament tots,
comenten que normalment els professors ja els delimiten quina ha de ser
l'extensió del text i, per aquest motiu, no tenen l'hàbit de preguntar-ho. Tres
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d'ells comenten que, en la situació observada, han cregut que podien escriure el
text amb l'extensió que volguessin. El cas 5 afegeix que si el text que escriu és
per a ell mateix, mai es fixa cap límit. El cas 6, en canvi, diu que no sol
preguntar mai per l'extensió del text, perquè encara que no li marquin, ell no
escriu mai menys de tres quarts de pàgina.

Pel que fa a la planificació de les idees, hem informat en relació als subprocessos
generar, organitzar i formular objectius.
Si ens fixem, en el sitbprocés de la generació d'idees, veiem que:
• Dels 6 casos, 5 d'ells no utilitzen un suport escrit (full de paper) per ajudar-se en
aquest procés de recollir les idees adequades al tema i al lector. Tres d'aquests 5
afirmen no fer-ne servir mai, reuneixen les idees dins el cap i, a partir d'aquí,
van escrivint. Dels altres dos, un d'ells (cas 1), assegura que, en els casos que té
0 poques o massa idees, usa un full de paper a part per apuntar-hi, en forma de
llistat, temes i idees. L'altra (cas 2), en situacions d'escriptura especials (concurs
revista...), anota, en el mateix full de paper, les dues o tres primeres idees que se
li acudeixen, fa una línia de separació i inicia la redacció.
El cas 6 és el noi que, en la historieta observada, desenvolupa, en un full a part,
l'estratègia de la pluja d'idees, anotant, als dos minuts d'escoltar el títol, un llistat
de primeres idees.
9

En cap d'ells hem observat conductes relacionades amb el fet de compartit (donar
1 rebre) les idees en el procés de generar. Dos d'ells (cas 4 i cas 6), manifesten
que, solament, quan els falten idees per continuar escrivint, pot ser que en
demanin als pares, companys o professors. Els altres 4 casos, afirmen que
habitualment no solen preguntar ni comentar amb d'altres persones aspectes
relacionats amb allò que estan escrivint. Un noi (cas 3) creu que tot sol, ja
redacte bé, i el cas 5 que, en alguna ocasió, quan ha acabat d'escriure el text,
deixa llegir el text a algun professor o company perquè li'n donin l'opinió, però
no perquè li aportin idees.

9

Solament un d'ells (cas 3) s'ajuda d'un diccionari per consultar-hi com s'escriu
una paraula, creiem que no es pot considerar que l'utilitzi per al procés de
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recopilació d'idees. Els altres 5 no consulten ni diccionaris ni cap altre font
d'informació bibliogràfica, ni en el procés de generar idees ni al llarg de
l'elaboració de la historieta. Afirmen, tant el cas 3 com els altres SJUevat del cas
4_, que no tenen el costum de consultar diccionaris, i que, quan ho fan és
perquè, mentre estan escrivint, volen comprovar com s'escriu una paraula o bé
conèixer-ne el seu significat exacte. Tots ells, justifiquen el fet de no haver
consultat cap diccionari, en el cas de la situació observada, dient que les paraules
que han fet servir ja els són conegudes.
Una noia (cas 4), malgrat no haver-ne utilitzat en la elaboració del text observat,
assegura que sovint agafa un diccionari de sinònims i el deixa al damunt de la
taula per si el necessita.
En relació al rebuig, per inadequades, de les idees recollides en el procés de
generar, solament en podem parlar en el cas 6. Aquest noi, en el precís moment
d'iniciar la redacció, s'adona que allò que vol començar a escriure i el primer
llistat d'idees anotat no mantenen relació i, llavors, és quan decideix eliminar
("tatxar") aquestes primeres idees.

Pel que fa a l'organització de les idees recollides:
9

Dels sis casos del Grup B, 5 d'ells no han utilitzat, en la situació observada, cap
tècnica específica: esquemes jeràrquics, mots-clau, mapes d'idees.... Dos d'ells
(cas 2 i cas 4) comenten que d'esquemes solament en fan quan els demanen que
en facin d'alguna lliçó del llibre o d'algun tema. El cas 3 diu que les idees se les
ordena mentalment i el cas 1 que, de vegades però no sempre, s'ordena els
llistats d'idees que es fa abans de redactar.
El cas 6, en l'elaboració de la historieta, s'ordena el primer llistat d'idees i
l'agrupa temàticament en dos blocs: argument i personatges.

En relació a h formulació d'objectius:
9

Cap del 6 casos, mostra un comportament observable que reflecteixi la definició
escrita dels objectius previstos per al text a escriure (de contingut, presentació,
extensió...), ni tampoc del traçat d'un esquema o pla de treball. Confirmem, tots
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ells, que no dediquen mai, quan escriuen, un temps específic a concretar per
escrit ni tampoc a pensar en l'extensió i la presentació del text. Quant al traçat del
pla o esquema de treball, la majoria asseguren que no el pensen ni el concreten
perquè tenen un hàbit adquirit pel que fa a les passes a seguir en l'elaboració
d'una narració, i que l'apliquen de forma sistemàtica pràcticament sempre.

De la informació presentada relativa al procés de textualiïwdó, distinguim que:
• Cap d'ells es marca els paràgrafs abans d'escriure, per així anar-los redactant
aïlladament. El procediment que segueixen és anar escrivint "tot seguit", aturantse amb més o menys freqüència. Formalment, tots 6 casos marquen en la
historieta la diferenciació entre paràgrafs.
• Observem solament una noia (cas 2) que no fa lectures dels fragments del text
que va escrivint. Els altres 5, sí que en fan, però, amb varietat entre ells pel que
fa a la freqüència de les lectures i a l'amplitud del fragment llegit. És només una
noia (cas 4) la que fa aquestes lectures de manem més sistemàtica, paràgraf per
paràgraf.
La noia, en la qual no hem obsevat la realització d'aquestes lectures (cas 2),
comenta que, de foma breu i ràpida, de tant en tant es va llegint les dues o tres
frases acabades d'escriure. La majoria d'ells expliquen que el procés seguit en
l'elaboració de la historieta pel que fa a aquestes lectures, és el que solen utilitzar
habitualment. El cas 5, però, matisa que possiblement, quan el text que escriu té
connotacions especials com la historieta o com quan ha de presentar-lo a un
concurs o a una revista, fa menys sovint aquestes lectures de fragments escrits.
En general, manifesten que aquestes lectures parcials els serveixen per anar
veient com queda l'escrit, si les idees no es repeteixen, són clares, si estan ben
enllaçades unes amb les altres...
• De tècniques per facilitar la lectura, tots ells_excepte el cas 5_ escriuen el títol a la
historieta, tres d'ells (cas 2, cas 4 i cas 6) utilitzen guionets perquè han introduït
diàleg en el text, el cas 6 i el cas 1 escriuen paraules entre cometes i una frase
entre parèntesi. Generalment, afirmen que el títol l'escriuen sempre i que els
marcadors textuals solen utilitzar-los bastant sovint, especialment els guionets.
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Molts fan apreciacions correctes sobre la funció concreta dels parèntesis i les
cometes.
El cas 5 es el noi que, en la historeta escrita, no ha anotat el titol. Manifesta que,
si el text no és per a l'Institut, no té l'hàbit d'anotar-lo, de vegades utilitza frases

que el substitueixen. Tampoc li agrada massa incorporar al text marcadors
textuals, prefereix emprar signes de puntuació.

Pel que fa al procés de revisió, diferenciem les dades obtingudes en relació a les
operacions de kctura i reescríptura,
De les diverses estratègies estudiades relatives a la lectura, constatem que:
• Dels 6 casos, podem dir que 4 d'ells (casos 1, 4, 5 i 6), per mitjà de les lectures
que fan dels fragments escrits (més o menys freqüents i de trossos més o menys
llargs), detecten i corregeixen els errors de forma selectiva, ja que es fixen
fonamentalment en els aspectes de contingut (sentit general del text, enllaç,
claredat i no repetició de les idees...). El cas 1 i el cas 4, ens confirmen que
normalment quan escriuen solen, en aquestes lectures parcials, centrar-se
bàsicament en els aspectes del contingut del text. El cas 5, en el qual hem
observat que ha corregit poc, torna a repetir que, si no és pas per a una ocasió
especial, normalment fa menys lectures i, en conseqüència, corregeix encara
menys. El cas 6 aclareix que, si bé, mentre fa les lectures parcials, de vegades
corregeix aspectes relacionats amb el contingut, aquest no és el moment específic
que habitualment dedica a fer la revisió.
En el cas 2 i el cas 3, en canvi, no podem parlar de lectura de fragments i revisió
prioritzada. El cas 3, en qui hem observat fer aquestes lectures parcials,
normalment les fa però no les utilitza per detectar i corregir cap tipus d'error. El
cas 2, en la qual ja no hem constatat la realització d'aquestes lectures, assegura
que no té costum de reservar cap temps específic per revisar els textos que
escriu, i es justifica assenyalant que els seus professors, per regla general, no li
fan gaire correccions.
9

Cap d'ells, utilitza, en l'elaboració de la historieta observada, la lectura en veu
alta per revisar el text. Tres d'ells, comenten que, en ocasions (a casa i estant
sols), la llegeixen en veu alta perquè, o bé els serveix per sentir com va quedant
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la redacció del text, o bé per fer un assaig en cas que el text hagi de ser exposat
oralment.
Pel que fa a la lectura del text complet, tres d'ells sí que la fan i els altes tres,
no. Els tres que la fan (cas 3, cas 4 i cas 6), la utilitzen per detectar i corregir
errors, en general, pocs i tant de contingut com de forma. Un d'ells (cas 6)
especifica que es el moment que, en la majoria d'ocasions, dedica a fer la revisió.
Dels altres tres casos que hem observat que no han fet aquesta darrera lectura del
text complet, dos d'ells (cas 2 i cas 5) confirmen que habitualment tampoc la
solen fer perquè no els agrada tomar-se a llegir el que ells mateixos acaben
d'escriure. El cas 1, en canvi, afirma que normalment, quan escriu, sí que la fa,
sense saber justificar perquè en la historieta escrita no l'ha feta.

Centrant-nos en la reescrípíura, podem dir que:
« Pel que fa a la lectura selectiva del fragments escrits, concentrant-se primer en els
aspectes de contingut i més globals i deixant per un segon moment els aspectes
de forma i més superficials, solament en un d'ells (cas 6) hem pogut observar-la.
Els altres 5, quan corregeixen, tant en la historieta observada com en d'altres
situacions quan escriuen, es fixen simultàniament en ambdós tipus d'aspectes.
En general, retoquen més aspectes relacionats amb el contingut que amb la
forma. El cas 4, corregeix molt, i els casos 2 i 3, molt poc.
* La majoria dels 6 casos (tots excepte al cas 1) fan servir més d'una tècnica per
retocar el text. En general, bàsicament el "tatxar" mots i, en ocasions, l'afegir
paraules al marge, també algun d'ells utilitza, algun cop, els asterics, o els
parèntesis, o les fletxes. Una d'ells (cas 4), a més a més, reformula el text, és a
dir, que en fa una edició revisada (passa "en net" el primer text escrit introduinthi modificacions tant d'aspectes de forma com de contingut). El cas 5 puntualitza
que, per retocar el text, fonamentalment utilitza el "tatxar " si es tracta d'una
paraula que vol eliminar i el parèntesi si la frase que vol canviar és una mica
llarga, a més, evita l'ús de les altres tècniques, perquè el text no sigui un
desordre,
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El cas 1 solament fa servir l'esborrar en goma, ja que ha escrit la historieta en
llapis, afegeix que, quan escriu en bolígraf, és quan passa "en net" el text i, per
tant, procura no haver de corregir i, si ho ha de fer, no "tatxa", sinó que fa servir
el parèntesi.

Quant al procés de contivl, les respostes que aquests 6 casos ens donen estan, en
línies generals, en connexió amb el desenvolupament dels processos que, durant
l'elaboració de la historieta, hem pogut observar i, a més, reflecteixen, en general,
una interpretació adequada de la pregunta. Ens ho demostren els següents fets:
9

Pel que fa a la consciència dels nois i noies de la desactivado de l'anàlisi de la
situació comunicativa i de l'activació del procés de planificació, solament el cas
6, que és el que ha mostrat externament una estratègia pròpia de la generació
d'idees, afirma haver-ne estat conscient.

• El moment en el qual manifesten haver estat conscients de pensar en k
finalització del procés de planificació i en l'inici del de textualització, es
correspon a les manifestacions observades en aquesta fase de l'elaboració de k
historieta.
« I, per últim, en relació a l'activació i desactivado del procés de revisió, aquella
noia (cas 2), en la qual no hem observat l'ús de cap estratègia específica de
revisió diu no ser-ne conscients, i dels altres, que sí que han revisat, 4 d'ells
afirmen que, malgrat haver dut a terme estratègies de revisió, no creuen ser
conscient d'haver pensat específicament en l'intenció ni d'iniciar ni de finalitzar
aquest procés.
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5,3. Comparació entre eS Grup A i el Grup B

Si l'objectiu general d'aquest Estudi de Casos_ procedent directament de la hipòtesi
de treball que marca l'inici de la recerca_ pretén constatar si es presenten diferències
clares, pel que fa al procés de composició seguit en l'elaboració i construcció del
text escrit, entre els nois i nois de Cicle Superior d'EGB que mostren un nivell
elevat en el domini dels coneixements i habilitats del codi escrit (Grup B), i els que
en mostren un nivell de domini baix (Grup A), és indiscutible la necessitat de, un
cop haver informat de l'anàlisi de les dades obtingudes en els 6 casos d'un i altre
grup separadament, emprendre la comparació entre ambdós grups. Aquesta
comparació, lògicament, la presentem amb la mateixa estructura que hem adoptat en
l'anàlisi de les dades per cada un dels grups, és a dir, en funció dels diferents
subprocessos implicats en el procés de composició escrita: anàlisi de la situació
comunicativa, planificació de les idees (generació, organització i formulació
d'objectius), texíualitzadó, revisió i control.

5.3.1. Anàlisi de la situació comunicativa
l·l300- Anàlisi

itujcj^^

En relació al temps d'espera utilitzat abans de començar la redacció, en tots els 6
casos del Grup A aquest és breu: 5 d'ells no s'esperen més d'l minut i solament 1
cas s'espera fins als 2 minuts (cas 4 - 8è curs)301. En el Grup B, es presenta més
varietat entre els nois i noies, així com una tendència general a manifestar-se un
temps d'espera més llarg: dos d'ells s'esperen no més d'l minut, dos més
comencen a escriure al cap de 2 minuts i els altres dos s'esperen 4 i 6 minuts
respectivament ( casos 5 i 6 -Ir de BUP).
Quan són preguntats pel temps d'espera habitualment emprat, tant els del Grup A
conm els del Grup B, comenten que, en ocasions, és probable que deixin passar
300 per facing ja comparació i la posterior establiment de les conclusions, reutilitzem aquesta
numeració, la qual es correspon al codi de les unitats de registre definides per a l'anàlisi de les dades,
i que es deriva directament de les estratègies específiques del procés de composició de les quals hem
decidit obtenir informació, d'acord amb h proposta teòrica de referència (taula 94, apartat
¿Objectius)
301
Quan creiem que pot ser rellevant, ampliarem una informació determinada amb el cas concret i el
seu curs o seva ocupació durant el curs 95-96. Pensem que, en determinades osasions, pot
contribuir a afinar en la comprensió del fenomen estudiat.
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més estona abans d'iniciar la redacció, la diferència és clara quan, per als del Grup
A, més estona fa referència a 2 o 3 minuts Í, per als del Grup B, a 4 o 5 minuts.
Coincideixen els casos d'un i altre grup a afirmar que la raó que determina el lapse
de temps que deixen passar abans de començar a escriure ve determinat bàsicament
per qüestions relacionades amb el tema: títol complicat i poc suggerent pel que fa a
idees (A i B), falta d'inspiració en relació al tema (B), no plantejament de cap títol i
necessitat d'imaginar-se el tema (B), etc.
La majoria dels casos del Grup A justifiquen que, s'esperen poc temps, ja que quan
tenen les primeres idees ja inicien la redacció i que la resta de l'argument ja se'ls va
acudint mentre van escrivint. Aquesta apreciació, en canvi, no és manifestada per
cap dels nois del Grup B.
Durant els primers moments del procés d'elaboració de la historieta, ni els casos del
Grup A ni els del Grup B, plantegen cap pregunta ni en relació al propòsit del text ni
al possible lector. Uns i altres asseguren no tenir l'hàbit de fer-ho, i també afirmen
que normalment són el professors els que solen llegir-se els textos que escriuen, i
que, en el cas de la situació observada, fàcilment s'han imaginat que qui s'ho
llegiria seria l'observadora. Destaca el comentari d'un noi del Grup B (cas 5-lr
\
BUP), el qual matisa que, a ell, no l'importa massa a qui va adreçat el text que
escriu, es preocupa més d'anar escrivint adequadament les pròpies idees que h" van
venint al cap.

1.2.

Idea prèvia sobre com serà el text: gxtgnsj¿pjgyisJa

Quant a la imatge construïda a priori de l'extensió del seu propi text, ni els nois i
noies del Grup A ni els del Grup B, plantegen cap pregunta en relació a si la
historieta que han d'escriure ha de ser més curta o més llarga. Convergeixen, uns i
altres, a manifestar que, habitualment, no solen preguntar-ho perquè els professors,
en la majoria de les ocasions ja els delimiten l'extensió del text.
Solament un noi del Grup A (cas6 - treballador joieria), fa una demanda específica
i peculiar en relació a l'extensió: quan ja està a punt d'acabar la redacció i ja ha
desenvolupat tot l'argument, no està segur que la historieta que ha escrit sigui prou
llarga, i per això pregunta a l'observador si amb l'extensió realitzada ja és suficient.
En el Grup B és curiós ressaltar determinats comentaris que, en cap cas, hem pogut
escoltar en el Grup A: fres dels casos (casos 1 i 2 -7è, i cas 3 - 8è), asseguren que,
en la situació observada s'han imaginat que podien escriure la historieta amb
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l'extensió que desitgessin, ja que els havíem dit que podien utilitzar els fulls que
volguessin. El cas 5 (Ir de BUP), completa la seva explicació precisant que si el
text que escriu és per a ell, mai es marca límits, ï el cas 6 (Ir de BUP) matisa que
encara que no li fixin l'extensió del text, ell tampoc ho sol preguntar perquè mai no
escriu menys de tres quarts de pàgina.

5.3.2. Planificació de les idees
Pel que fa. a b planificació de les idees, i en concret al subprocés generació de les
idees2.1.1. Utilització de supoit^^crits^perajuAr-sejgii^jrQçés jjegenerar
En relació a aquesta estratègia concreta, constatem entre els dos grups, una
diferència evident determinada, especialment pel cas 6 del Grup B (Ir BUP), però
també pels casos 1 i 2 del Grup B (7è). Ho expliquem: en el Grup A, cap dels nois i
noies utilitza, abans d'iniciar la redacció, cap suport escrit (full de paper) per anar-hi
recollint les idees que se'ls acudeixen en relació al títol (tema) proposat, i a més, tots
ells__ excepte el cas 3 (8è) que comenta que quan fa poesies se serveix de fulls de
paper per anar recollint i seleccionat les idees_, confirmen que, en d'altres
situacions d'escriptura, tampoc n'utilitzen mai. En el Grup B, igual que en els casos
del Grup A, tres d'ells no han fet servir cap suport escrit en l'elaboració de la
historieta ni tampoc en solen utilitzar mai, en canvi, és en els altres tres casos_com
acabem d'introduir_ en els quals creiem que apareixen elements distintius.
Concretament, pel que fa al cas 1, encara que no hem observat que en la historieta
utilitzés cap rull de paper per recollir-hi les idees, en l'entrevista ens assegura que,
de vegades, quan o té poques o massa idees, sol agafar un full i anar-hi anotant les
idees que se li acudeixen en forma de llista. El cas 2, ens explica que, en ocasions,
en el mateix full de paper de la redacció, abans de començar a escriure, anota les
primeres dues o tres idees que U vénen al cap amb la intenció de retenir-les, fa un
línia de separació i comença el text, es tracta d'un procediment que realitza de forma
molt ràpida, sense invertir-hi gaire temps; a través de l'observació, hem pogut veure
com al cap d'un minut d'escoltar el títol, anotava dues frases, feia la ratlla de
separació i quan encara no passaven dos minuts ja estava començant la redacció. Per
últim, el cas 6, el qual considerem que marca clarament la diferència ja que, en
l'elaboració de la historieta observada, utilitza un full de paper per fer-se dos llistats
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d'idees. El primer són les primeres idees recollides d'acord amb que se li va acudint
en relació al títol proposat, les va apuntant en forma de llista i encapçalades per
guionets. Ens comenta que aquesta estratègia li acaben d'ensenyar a l'Institut, que
s'hi està familiaritzant i que el professor els ha dit que s'anomena pluja d'idees.
2.1.2. CpjnpjüdlL^gÍLdl§ltr^rjersonesJa generació d'idees: donar i rebre idees
Abans d'informar comparativament d'aquesta estratègia, volem fer una consideració
important per interpretar la informació obtinguda: creiem que les circumstàncies,
que envolten la situació específica creada per a l'observació i l'entrevista, no han
afavorit que els nois i noies manifestessin comportaments que reflectissin el
compartir les idees, l'entorn no em l'habitual (l'aula), l'investigador era poc conegut
i l'elaboració de la historieta es plantejava com un tasca d'individual i no de grup.
Feta aquesta advertència, confirmem que, en cap dels casos (ni del Grup A ni del
Grup B) hem observat conductes relacionades amb el fet de donar o rebre idees. A
través de l'entrevista, tots els 12 casos es centren únicamenten el fet de rebre idees,
mai de donar-ne. Els casos del Grup A asseguren que, en d'altres contextos
d'escriptura, l'únic que de vegades fan és preguntar, o als pares o als professors o
als companys, quan no saben com s'escriu correctament una paraula o bé els falten
idees per continuar. Els casos del Grup B mostren més heterogeneïtat en les
respostes i solament dos d'ells (cas 4 i cas 6 - 8è i Ir BUP) contesten de manera
semblant a la dels casos del Grup A. Els altres 4 declaren que habitualment no
solen preguntar ni comentar amb d'altres persones aspectes relatius a allò que estan
escrivint, el cas 3 (8è) perquè escrivint sol ja creu que la redacció li queda bé i el cas
5 (Ir BUP) perquè prefereix escriure ell tot sol i, en tot cas, quan ha acabat, deixarho llegir a algun professor o company perquè li valori, no però perquè ü doní idees.
^^

gramàtiques,

Ni en el Grup A ni en el Grup B, hem pogut observar la utilització de fonts
d'informació durant el procés de recopilació i recollida de les idees (generació).
Solament un noi del Grup B (cas 3 - 8è), ha consultat un diccionari, i ja ha estat
durant la redacció de la historieta.
Per mitjà de les respostes de l'entrevista, també centrades bàsicament en l'ús de
diccionaris, els casos del Grup A i els del Grup B convergeixen a explicar que
habitualment no solen consultar ni diccionaris ni d'altre tipus de material
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bibliogràfic, i que solament ho fan alguna vegada, mentre escriuen i quan no saben
com s'escriu correctament una paraula o quin és el seu significat exacte. Només una
noia del Grup B (cas 4 - 8è) assegura que, moltes vegades, quan escriu, agafa un
diccionari de sinònims i se'l deixa al damunt de la taula per si el necessita. Els nois i
noies del Grup B, a diferència dels del Grup A, s'estenen més en les explicacions i,
curiosament jperquè en cap dels 6 casos del Grup A s'ha donat una apreciació
d'aquest tipus_ molt d'ells coincideixen a aclarir que, en la situació observada, no
han fet cap consulta perquè les paraules que han utilitzat o eren senzilles, o ja les
coneixien, o ja les tenien segures ... Respostes ben distintes a la que ens ofereix una
noia del Grup A (cas 2 - 7è), la qual assegura que ella no consulta mai cap
diccionari perquè els professors després ja li corregeixen el text escrit.
2.1.4.
Pel que fa aquesta estratègia, la divergència entre ambdós grups s'origina en base a
un sol noi del Grup B (cas 6 - Ir BUP), ja que únicament en aquest cas s'ha donat
manifestació comportamental pel que fa al subprocés de generació d'idees i, per
tant, només en ell ha estat possible observar si es donava aquesta desestimació de
les idees recollides. Concretament, en aquest noi sí hem pogut constatar el rebuig de
les idees que ha anotat en el seu primer llistat, hem pogut veure com, tan bon punt
ha tingut la intenció d'iniciar la redacció, ha eliminat ("tatxat") aquestes primeres
idees. Ens ha comentat que així ho ha fet perquè s'ha adonat que no existia relació
directa entre allò que volia començar a escriure i aquelles idees inicials.

Seguim amb el procés de planificació de les idees, ens centrem ara en l'organització
de les idees.

2.2.1. Utilització de tècniques d'organització d'idees: e_sc¡uems^ jeiàrguigs.|,jnots:
* idees.t.

En aquesta estratègia, la diferència entre grups, torna a venir determinada
especialment pel cas 6 del Grup B. En cap dels casos del Grup A hem observat l'ús
de cap tècnica d'organització de les idees, i tots ells també expliquen que mai en
solen fer servir. En el Grup B, d'acord amb el que hem anat comentant al llarg
d'aquest procés de planificació, només el cas 6 és el que ha mostrat un
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comportament extern evident en relació al procés de recollir idees (generar) i, en
conseqüència, solament en ell era posible observar l'ús de tècniques de selecció i
clasificado d'aquestes idees. Així ha éstat, i el cas 6, després d'haver anotat el
primer llistat d'idees, elabora un nou llistat en el qual estructura aquelles primeres
idees i d'altres de noves en funció de dos criteris: argument i personatges. També
Volem ressaltar que el cas 3 del Grup B (8è), a través de l'entrevista, ens ha explicat
que aquella llista d'idees que, en algunes ocasions realitza abans d'iniciar la
redacció, en un segon moment__algun cop encara que no sempre.., les ordena,
bàsicament però, quan els ordena, és en el procés de redacció.
Un aspecte que crida l'atenció és el fet que, dos casos de cada grup, en sentir la
paraula esquema en l'enunciat de la pregunta, responen dient que ells, d'esquemes,
solament en fan quan, a l'escola, els demanen expressament que en facin d'alguna
lliçó o d'algun capítol d'un llibre.
Pel que fa a la formulació d'objectius, implicat en el subprocés de planificació de les
idees

2-3.1. Definició de com serà el text: extensió, presentació,. .
No s'aprecien, en aquesta estratègia, diferències entre ambdós grups, En cap dels
12 casos n'observem cap comportament que la pugui reflectir, i tots ells asseguren
que, quan elaboren un text escrit, no dediquen mai un temps específic a pensar ni en
l'extensió ni en la presentació que li donaran al text.
Únicament podem destacar el comentari del cas 6 del Grup B (Ir BUP) en relació a
la presentació. Manifesta que aspectes com els marges, la diferenciació entre
paràgrafs..., els té sempre en compte perquè els considera importants, però que no
s'atura a pensar-hi, sinó que els aplica al text de forma ja inconscient perquè ja hi
està habituat.
2-3.2.
Tampoc en aquesta estratègia es constaten, a través de l'observació, desigualtats
entre els dos grups, ja que cap dels 12 casos realitza cap manifestació externa que
evidenciï el traçat del pla de treball a seguir en l'elaboració de la historieta.
A on sí que comprovem divergències és en les explicacions que, en relació a aquesta
estratègia, ens donen els nois d'un i altre grup. De fet, els casos del Grup A, no
s'allarguen a l'hora de fer els comentaris que les preguntes volen provocar, en
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canvi, els casos del Grup B, la majoria d'ells, aclareixen que, sinó es tracen cap pla
o esquema de treball, és perquè les passes a seguir en l'elaboració d'un text
narratiu, les tenen interioriízades com un hàbit i, cada vegada que escriuen una
redacció, les apliquen ja sense adonar-se'n. Fins i tot un d'ells (cas l-7è), afegeix
que, en textos de les característiques tipològiques d'una redacció, és possible que,
en algun moment, li passi pel cap que primer ha d'escriure una introducció, després
l'explicació i per acabar, un final.

5.3.3. Textualització
3.1.

Distinció de paràgrafs i redacció aïllada de cadascun d'ells

Cap dels 12 casos s'ha predeterminat els paràgrafs de què constarà la historieta per
així anar-los redactant aïlladament. El procediment que, la majoria d'ells, segueixen,
tant en la historieta com en d'altres situacions d'escriptura, és anar escrivint "tot
seguit", més o menys ràpid i aturant-se amb més o menys freqüència.
En el que sí es diferencien els dos grups és en si, des del punt de vista formal,
marquen o no els paràgrafs en el text que escriuen. En el Grup A, tres dels casos
redacten el text diferenciant els diversos paràgrafs, i els altres tres no ho fan. En el
Grup B, tots els 6 casos elaboren el text distingint formalment els seus distints
paràgrafs,
3.2.

L£Cjuj2jjeJs_fi^^
e^riurà després

Pel que fa a aquesta estratègia, ambdós grups coincideixen en el fet de tenir
cadascun d'ells un sol cas (cas 5 del Grup A- feinetes esporàdiques i cas 2 del Grup
B - 7è), en el qual no hem observat que realitzés, durant l'elaboració de la historieta,
lectures dels fragments escrits.
En els altres 5 casos de cada grup, constatem que sí que es van llegint fragments
escrits mentre van escrivint, en general, però, de manera poc sistemàtica, és a dir,
no de tots els fragments que van escrivint; a més, en molts d'ells, és més normal
que es llegeixin les dues o tres frases que acaben d'escriure que no pas fragments
més llargs, com ara paràgrafs. Solament podem marcar, en aquest sentit, una
distinció clara: una noia del Grup B (cas 4), meticulosament i ordenadament, es va
llegint cada un dels paràgrafs que va escrivint.
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En les explicacions que, tot ells ens donen a través de l'entrevista, també hi ha un alt
nivell de coincidència: asseguren que aquestes lectures parcials els serveixen per
anar veient com queda el text que van escrivint (Grup A i B), si les idees estan
enllaçades unes amb les altres (Grup A i B), si les idees no es repeteixen i són clares
(Grup B)... En tot cas, on podem trobar diferència és en la precisió lèxica amb què
ens ho exposen, ja que els casos del Grup A utilitzen, en les seves respostes, un
vocabulari més indefinit i inespecífic.

3.3. Utilització de tècnique^&j^entadójj^^
textuals (guionets, parèntesis, cometes...)

lectura: títol.jmrcadors

Pel que fa a la utilització del títol, en ambdós grups, tots els casos en fan servir
excepte un noi (cas 6 en el Grup A i cas 5 en el Grup B). La raó, però, d'un i altre
és de naturalesa distinta: el noi del Grup A, afirma que si no li demanen
específicament mai no l'escriu perquè s'estima més anar "al seu aire", en canvi, el
noi del Grup B, també explica que solament l'anoía quan el text escrit és per a
l'Institut, perquè sinó prefereix utilitzar possibilitats alternatives, com per exemple
escriure una frase que subtitueixi el títol.
Tots els altres 10 casos, que sí anoten el títol, asseguren, tant si es tracta del Grup A
com del B, que sempre l'escriuen perquè ja és un costum.
En relació als marcadors textuals les desigualtats entre un grup i l'altre són
significativament evidents: mentre que en els casos del Grup A no trobem cap cas
que, en la historieta, hi hagi introduït ni guionets, ni cap paraula entre cometes, ni
cap frase entre parèntesi..., en el Grup B, tots 6 han fet servir en la historieta un o
més d'un d'aquests diferents marcadors, a més, tres d'ells han utilitzat guionets
perquè han inclòs diàleg en el text escrit. Mentre que en el Grup A, tots ells_excepte
una noia (cas 3 - 8è)_, exposen que, en d'altres situacions d'escriptura, tampoc
utilitzen habitualment ni cometes, ni guionets ni parèntesis, en el Grup B, afirmen
fer-ne sevir, no sempre però sí amb relativa freqüència. A més, alguns dels casos
del Grup B, expressen comentaris correctes sobre la funció dels parèntesis i les
cometes.
Situats dins del Grup B, ens sembla interessant presentar sintèticament les dues
actituds distintes que, en relació a l'ús dels marcadors textuals, tenen els dos casos
de més edat (cas 5 i cas 6 - Ir BUP): si el cas 6, afirma utilitzar sovint molta varietat
de marcadors textuals perquè creu que és una bona manera de clarificar el text en la
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seva presentació, el cas 5, en canvi, comenta que en sol incloure pocs en els textos
que escriu, sobretot de parèntesis, perquè ell s'estima més usar les comes en llocs
on d'altres persones hi posen un parèntesi.

5.3.4. Revisió
Pel que fa al subprocés revisió, i en concret d'una de les dues operacions que hi
hem distingit: la lectura
4.1.1. Lectura selectiva concentrant-se en aspectes distints: de contingut (idees,
estructura...) o de forma (ortografia, puntuació, graniàtica...)ijletectantjie els
errors
En relació a aquesta estratègia, hem de parlar, evidentment, de divergències entre
ambdós grups: si en els 5 casos del Grup A que es van llegint fragments escrits
mentre escriuen, tots ells utilitzen aquestes lectures per identificar i corregir pocs
errors i, a més, no de forma selectiva sinó simultània, és a dir, van corregint aquells
aspectes que van detectant erronis siguin aquests de forma o de contingut; en canvi,
en el Grup B, 4 d'ells (casos 1, 4, 5 i 6), per mitjà de les lectures que fan dels
fragments escrits (més o menys sovint i de parts del text més o menys llargues)
detecten i corregeixen errors de forma selectiva, donat que es fixen bàsicament en
aspectes relacionats amb el contingut (sentit global del text, connexió, claredat,
estructuració, no repetició de les idees...). Ens confirmen, dos d'aquests casos del
Grup B (cas 1 i cas 4 - 7è i 8è), que, normalment, quan escriuen i es van llegint
fragments del text, es revisen fonamentalment aspectes de contingut. El cas 5 (Ir
BUP) aclareix que, si no és pas que el text que elabora estigui condicionat per
circumstàncies especials (revista, concurs, la mateixa situació creada per la
recerca...), habitualment no sol realitzar tantes lectures parcials i que, per tant,
també detecta i corregeix encara menys errors. El cas 6 (Ir BUP) amplia la seva
explicació dient que, encara que, mentre va escrivint i llegint, és probable que
corregeixi preferentment aspectes de contingut, aquest no és el moment que dedica
específicament a revisar, ell es reserva per aquest procés la lectura del text complet.
Curiosa és l'apreciació que fa una noia del Grup B (cas 2 - 7è): declara que ella,
quan escriu qualsevol tipus de text, no sol reservar cap temps determinat a la seva
revisió, i ho justifica comentat_ amb seguretat., que, en general, els professors no
fan en els seus textos gaire correccions.
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4.1.2.
alto.»
A través de l'observació de la historieta elaborada pels 12 casos, no hem distingit a
cap d'ells que fes les lectures parcials, ni tampoc les lectures del text complet, en
veu alta. Tots ells les han realitzat mentalment.
En canvi, deixem de trobar, en les respostes de l'entrevista aquesta homogeneïtat
constatada en l'observació: mentre que els 6 casos del Grup A manifesten fer
sempre les lectures mentalment, tres dels casos del Grup B asseguren que, en
ocasions si estan sols i a casa, és probable que es llegeixin fragments o tot el text en
veu alta. Afegeixen, o bé que els és útil per sentir com va quedant el text escrit i per
ajudar-se en la col·locació dels signes de puntuació, o bé que les fan, per fer com
una espècie d'assaig, en cas que el text que escriuen hagi de ser exposat oralment.
4.1.3. Lectura final del text complet per corregir, retocar o millorar el text
Tant en un com en altre grup, tres dels sis casos sí que realitzen aquesta letítura del
text complet i l'aprofiten per detectar i corregir errors, tant de contingut com de
forma i, en canvi els altres tres, no la fan.
De totes maneres, trobem divergències significatves en les explicacions que ens
ofereixen els tres casos de cada grup que no fan aquesta lectura del text complet: els
dels Grup A expressen que habitualment no la solen fer i la raó és, o bé perquè amb
les lectures parcials ja creuen que en tenen prou per fer la revisió (cas 1 i cas 2), o
bé perquè encara que la faci no retoca ni corregeix pràcticament mai res (cas 6); els
del Grup B, en canvi, s'expliquen d'altra manera, dos d'ells (cas 2 i cas 6), no la
fan habitualment perquè els avorreix i no els agrada tornar-se a llegir allò que ells
mateixos acaben d'escriuré, i l'altre (cas 1), manifesta que normalment, quan
escriu, sí que la sol fer, però no sap argumentar perquè no l'ha feta en l'elaboració
concreta de la historieta,
Entre els tres casos de cadascun dels dos grups que la fan, comunamentno se n'hi
troba cap de 7è curs, o bé són de 8è o bé ja són fora de l'escola d'EGB. Entre ells,
les diferències en els seus comentaris no són tan marcats com en els casos que no
han fet la lectura. Comparteixen que la seva principal funció es detectar i corregir
errors, de contingut i de forma. Solament, són destacables dues consideracions que
ens fan dos d'aquets casos, un del Grup A i un del Grup B. El cas 3 del Grup A,
afirma que, en moltes ocasions, aquesta lectura del text complet la pot fer dues i tres
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vegades. El cas 6 de! Grup B, precisa que aquesta lectura final és especialment el
temps que reserva per fer a fons la revisió.

Pel que fa a la reescriptum, operació implicada en el subprocés de revistó
4.2.1.
^^^^S^eJÉ^MMS^^^^ÚS^J^^¡Q^Q^^.^^^J^
deixar pelfinal elsjocals o_superficials^(de forma)
Respecte aquesta estratègia, la divergència entre ambdós grups es torna a originar
principalment en base a un sol noi del Grup B (cas 6 - Ir B UP), ja que solament és
en aquest noi en el qual hem observat una lectura selectiva: quan es llegeix els
fragments parcials es fixa únicament en aspectes de contingut i en la lectura del text
complet, en els de forma, encara que també, i si cal, retoca el contingut. Corrobora
que aquesta sol ser la seva manera habitual de revisar.
Pel que fa a la resta dels casos, coincideixen a fixar-se, detectar i corregir
simultàniament aspectes relacionats amb el contingut i amb la fornia. Comparteixen
també la tipologia de correccions que solen fer: quan ens referim a aspectes de
contingut, en els casos estudiats, es concreta essencialment en paraules o frases_en
alguna ocasió algun paràgraf_ eliminats, afegits o susbtituïts, i quan parlem
d'aspectes de forma, de la correcció d'errors ortogràfics i de puntuació.
Pel que fa a la quantitat d'errors que detecten i corregeixen, malgrat que hi ha casos
en ambdós grups que o bé corregeixen molt o bé molt poc, en general, es pot
marcar, en els casos del Grup B, una lleugera tendència a corregir menys. I,
respecte el tipus d'errors, encara que en el Grup A trobem algun cas que corregeix
més aspectes relacionats amb el contingut, es pot determinar una orientació global
en els casos del Grup B a corregir més aspectes referits al contingut que a la forma,
contràriament al que podem dir, des d'una perpectiva general, en els casos del Grup
A.
4.2.2. UüHl2§jàójlejj^^
^

Les analogies que, entre ambdós grups, evidenciem en relació aquesta estratègia
són:
a

Un sol cas de cada grup, utilitza únicament una tècnica per retocar el text: es
tracta del cas 2 del Grup A (7è) i el cas 1 del Grup B (7è). Aquest dos casos, han
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escrit la historieta en llapis i, en conseqüència, la tècnica utilitzada per retocar és
esborrar amb la goma.
• La tècnica de "tatxar" mots és la més usada per la majoria dels casos, i en segon
lloc, la segueix la d'afegir paraules o frases al marge
9

tant en el Grup A (cas 1 - 7è), com en el Grup B (cas 4 - 8è), és únicament un
cas el que reformula el text, és a dir que reedita i revisa el text, o dit en el seu
llenguatge, passa "en net" el text "en brut" i en aquest procés retoca i corregeix el
que creu necessari. En el Grup A, el cas 6 (treballador joieria) també passa "en
net" el primer text escrit, però no podem considerar-la reformulació ja que no hi
introdueix pràcticacment cap modificació, Igualment, en el Grup B, el cas 6 (Ir
de BUP) també passa el text "en net", però tampoc podem qualificar-la de
reformulació, ja que fins i tot ell mateix ens comenta que bàsicament ho fa per
una qüestió de pulcritud.

Els aspectes divergents entre un i altre grup són:
* Una major ús, en l'elaboració de la historieta, de diversitat de tècniques en els
casos del Grup B: algun asterisc, alguna fletxa, algun parèntesi... A més, a
través de l'entrevista, mentre que els casos del Grup A afirmen no utilitzar
pràcticament mai ni asteriscs, ni parèntesis, ni fletxes..., els del Grup B
asseguren fer-les servir, no sempre, però sí en algunes ocasions.
0

Els dos casos que han escrit el text en llapis (cas 2 del Grup A i cas 1 del Grup
B), en ser preguntats per quines són les tècniques que utilitzen quan escriuen en
bolígraf, tenen respostes diferents: el cas del Grup A, assegura que bàsicament
utilitza eP'tótxar", i el cas del Grup B, assegura que solament escriu en llapis
quan està passant "en net" el text escrit í, per tant, el que procura és no
equivocar-se, i que si ho fa, no "tatxa" perquè li sembla que queda molt poc
polit, i prefereix emprar els parèntesis.

3.3.5. Control
Creiem que, en relació a aquest procés que regula el funcionament i la participació
dels diferents subprocessos implicats en el procés de composició, és complicat
intentar establir comparació entre els dos grups pel que fa a fins a quin punt els nois
i noies dels dos grups són o no conscients de l'activació i desactivado dels distints
subprocessos. Fem aquesta afirmació perquè, de fet, la principal divergència entre
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els casos d'un i altre grup, se situa ja a un nivell previ i més bàsic, com és la
comprensió de la mateixa pregunta. Ens expliquem: per mitjà de les respostes
obtingudes en el Grup A, hem constatat que aquests casos han tingut dificultats per
entendre i interpretar el que se'ls preguntava, contestant més en ftmció de si han dut
o no han dut a terme l'activitat exemplificada en els diferents pensaments en forma
de frase que els hem presentat, que no pas si han o no pensat idees més o o menys
semblants a la frase. Solament un cas (cas 3 - 8è), afirma no ser conscient d'haver
pensat específicament en la intenció d'iniciar i de finalitzar el procés de revisió.
Aquesta constatació no ens ha sorprès massa perquè, ja des del moment de
l'elaboració dels instruments d'obtenció d'informació, érem conscients de l'esforç
de reflexió metacognitiva que aquest tipus de pregunta exigia als nois i noies.
En canvi, en les respostes donades pels casos del Grup B, creiem que, en tots 6
casos, existeix una connexió lògica entre aquestes i els processos desplegats per
cadascun d'ells en l'elaboració de la historieta i, per tant, pensem que reflecteix una
adequada comprensió de la pregunta.
Aquesta clara diferència entre ambdós grups, en afectar negativament al grau de
comprensió de la pregunta d'un dels grups a comparar, impossibilita l'anàlisi
comparativa entre un i altre grup. Les respostes del Grup B, sí poden ser
analitzades, que és el queja hem fet en l'apartat anterior, ara bé, comparar-les amb
les del Grup A, ho creiem del tot improcedent.

Per acabar, i d'acord amb l'objectiu general que ha determinat el desenvolupament
d'aquesta anàlisi comparativa, pensem que pot ser interessant sintetitzar quines han
estat les principals diferències que acabem d'identificar en relació a les estratègies
pròpies dels processos i subprocessos de composició observades i experienciades
pels casos del Grup A i el Grup B. D'aquesta manera, preparem l'establiment de
conclusions, en les quals, forçosament, hem de tenir en compte aquelles
informacions que ens poden aproximar a l'acompliment de l'esmentat objectiu
general.
Les principals diferències, són, doncs, les que presentem a continuació.

Pel que fa a a l'anàlisi de la situació comunicativa
1.1.

Anàlisi dels elements de la situació comunicativa: tema» prQj)MitlÍgeígi
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El temps d'espera abans d'iniciar la redacció és en el Grup B més heterogeni i
amb un marge de minuts més ampli que en el Grup A. Quan en d'altres
situacions d'escriptura, tots els casos asseguren que de vegades deixen passa
més estona abans de començar a escriure, els del Grup B la interpreten ente 4 i 5
minuts i els del Grup A entre 2 i 3 minuts.

Els del Grup A justifiquen el poc temps d'espera manifestant que, quan tenen le
primeres idees, ja inicien la redacció i que la resta de l'argument ja se'ls va
acudint mentre escriuen. Els de Grup B, no fan aquest tipus de comentari.
1.2.
Les explicacions, en relació al perquè no han preguntat per l'extensió del text en
la situació observada ni tampc ho pregunten en d'altres contextos, són més
diverses i més desenvolupades en el Grup B que en el Grup A.

Pel que fa a la planificació de les idees, subprocés generació de les idees
2.1.1. Utilització de suports escrits per ajudar-se en el procés de generar
• En el Grup B, un noi s'ajuda d'un full de paper per recollir idees (pluja d'idees),
un altre manifesta utilitzar-ne en algunes ocasions, i una noia, encara que de
manera molt ràpida, empra el mateix full de la redacció per anotar-hi les dues o
tres primeres idees que se li acudeixen. En el Grup A, cap dels casos ni ha
utilitzat en la historieta ni utilitza mai cap full de paper per recollir les idees.
2.1.2. Compartir amb d'altrgsjgrsongsja^generació d'idees: donar i febr^jdggs
• Els casos del Grup B mostren més heterogeneïtat en les respostes, i solament dos
d'ells contesten de manera semblant a la dels casos del Grup A, els quals
asseguren que, de vegades, pregunten o als pares o als professors o als
companys, quan no saben com s'escriu correctament una paraula o bé els falten
idees per continuar. Els altres 4 casos del Grup B, en canvi, declaren que
habitualment no solen preguntar ni comentar amb d'altres persones aspectes
relatius allò que estan escrivint. Els motius poden ser diferents: per exemple, un
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d'ells manifesta que escrivint individualment ja creu que la redacció li queda, i un
alte que prefereix escriure ell tot sol i, en tot cas, quan ha acabat, deixar-ho llegir
a algun professor o company perquè li valori, no però perquè li doni idees.
2-1-3. CojsuJta_dfL_J^
enciclopèdies...
• Els casos del Grup B s'estenen més en la justificació del perquè en la historieta
escrita no han consultat cap diccionari, afirmant que les paraules incloses en el
etxt eren per ells ja conegudes, argument no donat per cap del casos del Grup A,
els quals solen atribuir-ho al costum de no fer-ho o, com fa una noia, al fet que
després d'escrit un text, els professors ja el corregeixen.
2.1.4. Rebuig de lesidjges_genejrades^^er inadequades
• Solament hem observat l'ús d'aquesta estratègia en un cas del Grup B, el mateix
que ha utilitzat el full de paper per ajudar-se en la generació d'idees.

Procés de planificació de les idees, subprocés organització de les idees

2.2.1. Utilització de tècniques d'organització ¿'jdjgeiLjejqMenTsJeràrquics. motsclajxjnajDesdüdees,..
9

Únicament hem constatat la utilització de tècniques d'organització d'idees
(esquema temàtic) en un cas del Grup B, el mateix que ha utilitzat el full de paper
per ajudar-se en la generació d'idees. Un altre noi del Grup B, assenyala que, en
ocasions, quan abans de començar a redactar es fa un llistat d'idees o temes , de
vegades també els ordena. En el Grup A, cap dels casos ni ha utilitzat en la
historieta ni utilitza mai cap tècnica d'organització de les idees, a no ser que es
tracti d'esquemes encarregats per l'escola sobre alguna lliçó o algun capítol de
llibre.

Pel que fa a la. formulació d'objectius, implicat en el subprocés as planificació de les
idees
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2.3.1. Definició de com serà el text: extensió, presentació...
• Només podem parlar d'una diferència de matís, determinada per una de les
explicacions d'un noi de Grup B, el qual comenta que els aspectes relacionats
amb la presentació del text (marge, espais entre paràgrafs...) els aplica, en tots
els textos que escriu, de forma inconscient perquè ja hi està habituat.
2.3.2. Traçat d'un esquema de treball, pla de composició
• La majoria dels casos del Grup B raonen el fet de no traçar-se de forma habitual,
ni per escrit ni mentalment, cap pla o esquema de treball responsabilitzant-ne al
fet que les passes a seguir en l'elaboració d'un text, sobretot narratiu, les tenen ja
interioritzades i les segueixen, sense adonar-se'n, cada vegada que escriuen una
redacció. Els casos del Grup A, no s'estenen a donar explicacions.

Pel que fa a fa textualització
3-1-

Distinció de paràgrafs i redacció aïllada de cadascun d'ells

• No podem esmentar cap divergència de procediment entre ambdós grups,
solament precisar que tres dels casos del Grup A no marquen formalment els
paràgrafs en el text escrit, en canvi, en el Grup B, tots 6 casos fan aquesta
diferenciació formal,
3-2. Lectura dels fragments escrits per veure si s'ajusten a allò que es vol dir i per
enllaçar-los amb el que s'escriurà després

• Una sola noia del Grup B, realitza una lectura dels fragments escrits de manera
metòdica i sistemàtica.
• Els comentaris, en relació a la funció que atribueixen a aquestes lectures, no
difereixen, entre un i altre grup, pel contingut sinó per la major precisió i
especificació en el vocabulari utilitzat pels casos del Grup B.
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3.3.

üfíM!sa£ÍallLJï^

* La raó que ens aporten un cas del Grup A i un del Grup B per justificar la no
utilització del títol en la historieta, és clarament diferent: el del Grup A, diu que si
no li diuen no l'anota perquè prefereix anar "al seu aire", i el del Grup B,
especifica que, quan no li posa, molt sovint li agrada buscar frases alternatives
que el substitueixin.
* Pel que fa a l'ús dels marcadora textuals, les divergències són evidents: cap cas
del Grup A n'ha incorporat cap a la historieta i asseguren no fer-ne servir
pràcticament mai, en canvi, cada un dels casos del Grup B ha utilitzat com a
mínim un tipus de marcador textual, tres d'ells han introduït diàleg al text i, per
tant, han utilitzat guionets... i, en general, confirmen el seu ús, no en tots els
textos que escriuen, però sí en bastantes ocasions.
* La majoria dels casos del Grup B, donen raó correcta de la funció dels parèntesis
i les cometes, en el Grup A, un parell de casos ho proven i donen l'explicació a
través d'un exemple,

Pel que fa al subprocés revisió, operació: la kctura
4.1.1. l^^^.^^^^à^^^f^^^è^^J^^§
estructura...^ o de forma (ortografia, puntuació, gramática...) i detectant-ne els

• En el Grup B, trobem 4 casos que, en fer les lectures parcials del text escrit, es
fixen selectivament en els aspectes relacionats amb el contingut i els corregeixen.
En el Grup A, tots els casos que fan lectures parcials del text (5, igual que en el
Grup B), detecten i corregeixen errors de manera simultània, és a dir, fixant-se
en ambòs tipus d'aspectes (forma i contingut).
9

Destaquem un comentari, que en sembla rellevant, d'una noia del Grup B,
impossible d'haver estat oferit per un cas del Grup A. Aquesta noia manifesta no
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dedicar normalment cap temps específic a revisar, i ho explica pel fet que els
professors no li fan habitualment gaire correccions.
4.1.2.

A través de l'entrevista, tres casos del Grup B, afirmen que si estan sols i són a
casa, alguna vegada llegeixen en veu alta el text escrit, els ajuda a sentir com va
quedant el text, a col·locar els signes de puntuació... En canvi, en el Grup A,
tots els casos asseguren fer sempre mentalment les lectures del text.

4.1.3. Lectura final deltext ogmplelper corregir, retocar o millorar el fexj
• Les diferencies no es troben en el nombre de casos que fan aquestes lectures del
text complet (3 de cada grup), sinó en les explicacions que ens donen els casos
que no la fan. Els del Grup A, afirmen que habitualment no la fan perquè, o bé
amb les lectures parcials ja consideren que en tenen prou (2 d'ells) o bé perquè
encara que la faci igualment no sol retocar ni corregir pràcticament res (1 d'ells).
Els del Grup B, en canvi, manifesten que no tenen el costum de fer-les perquè
els avorreix i no els agrada tomar-se a llegir el que ells mateixos acaben
d'escriure.

Pel que fa a la reescriptum, operació implicada eri el subprocés de revisió
4-2.1. ^S^zs^^^çifom^l^^^ú^t^^^wí^a^^^b^^
deixar pel final elsjocals^ojurjerfigialside^fonna)
9

Un sol cas dels dos grups, concretament del Grup B, fa una revisió prioritzant la
correcció del errors: en les lectures parcials es fixa essencialment en els aspectes
de contingut, i en la lectura del text complet, preferentment en els de forma,
encara que sí ho creu convenient retoca també algun aspecte de contingut.

* Pel que fa a la quantitat d'errors detectats i corregits, es pot marcar una lleugera
tendència a corregir menys en els casos del Grup B que en els del Grup A.
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En relació a la tipologia d'errors corregits, es pot parlar d'una inclinació general,
en els casos del Grup B, a fixar-se més en els aspectes de contingut que en els de
forma, orientació inversa de la que es dóna en el Grup A.
4.2.2.

9

En el Grup B, l'ús de diversitat Í varietat de tècniques per retocar el text, en la
historieta i en d'altres situacions d'escriptura, és més general entre els seus casos
que no pas en el Grup A.

• Els dos casos, un de cada grup, que solament utilitzen una tècnica (Pesborrar
amb la goma ja que han escrit la historieta en llapis), s'expliquen diferent quan
són preguntats per les tècniques que fan servir quan escriuen en bolígraf: el cas
del Grup A, comenta que utilitza bàsicament el "tatxar" i el cas de Grup B, en
canvi, afirma que quan escriu en bolígraf és quan passa el text "en net" i que, per
tant, procura no equivocar-se i, en cas de fer-ho, usa els parèntesis,

Pel que fa al subprocés control
* La diferència es troba ja a un primer nivell, bàsic i determinant: els casos del
Grup A tenen dificultats importants en la comprensió de la pregunta i les seves
respostes no es corresponen amb la demanda plantejada, en canvi, els del Grup
B reflecteixen un nivell d'interpretació apropiat a l'exigència metacognitiva de la
pregunta.
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6. CONCLUSIONS

L'objectiu general d'aquest Estudi de Casos consisteix a constatar si es presenten
diferències clares, pel que fa al procés de composició seguit en l'elaboració i
construcció d'un text narratiu, entre els nois i noies de Cicle Superior d'EGB que
mostren un nivell baix en el domini dels coneixements i habilitats del codi escrit
(Grup A), i els que en mostren un nivell de domini elevat (Grup B). En el procés
que ens ha conduït a la comprovació d'aquest objectiu general, hem volgut conèixer
explícitament quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies dels diversos
subprocessos de composició en els casos d'un i altre grup (A i B).
Per aquest motiu, l'exposició de les conclusions, extretes del desenvolupament
d'aquest Estudi de Casos, no solament es refereix a la constatació de la presència i/o
l'absència de diferències clares entre els processos redaccionals seguits pels casos
d'ambdós grups, finalitat última i essencial de l'estudi, sinó que també presenta
aquells aspectes més rellevants que caracteritzen el procés de composició dut a terme
pels casos d'un i altre grup.
Donat que l'anàlisi de les dades obtingudes, a través dels dos instruments utilitzats
(observació i entrevista), així com el seu corresponent informe, han estat
estructurats en base als diferents subprocessos implicats en la globalitat del procés
de composició (anàlisi de la situació comunicativa, planificació, textualització,
revisió i control), mantenim també aquest esquema formal en el plantejament de
conclusions.
El contingut que fonamentalment nodreix aquesta recapitulació final de l'Estudi de
Casos és, lògicament, la informació sistematitzada i estudiada en els apartats de
l'Anàlisi de Dades i de l'Informe; ara bé, utilitzem també com a element informatiu
de contrast i complementado, aquelles aportacions més significatives, d'acord amb
les característiques del nostre estudi de casos, provinents d'altres recerques sobre
els processos redaccionals, les quals han estat presentades al llarg de l'apartat 2.3.
El procés de composició escrita del Capítol I.
Així doncs, pel que fa a l'anàlisi de la situació comunicativa, constatem que:
1. Quant al temps d'espera1 utilitzat des del moment que s'encarrega la tasca
(escriure una narració sota el títol "Maleït ascensor") fins que els nois i noies
1

És important que recordem que aquest comportament, el temps d'espera, ja hem advertit, que, si
bé l'hem situat, per motius pràctics, en els dos instruments (observació i entrevista) dins d'aquest
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comencen a escriure, els casos del Grup A2 solen, en general, esperar-se molt
poquet i mai més de 2 minuts, mentre que els del Grup B, mostren més varietat
en el lapse d'espera però amb un tendència a emprar-hi més estona que els del
Grup B, especialment els dos de més edat (Ir de BUP). Aquesta lleugera
diferència s'accentua en el moment en què els nois i noies fan les seves
explicacions a través de l'entrevista: els del Grup A manifesten que, en algunes
ocasions s'esperen més temps però mai més de 2 o 3 minuts, i els del Grup B
parlen de la possibilitat d'esperar-se fins a 4 o 5 minuts. La coincidència entre
ambdós grups se situa en el fet que l'element que centra la seva dedicació en
aquest període temps és el tema, fonamentalment pensen en les idees, en
l'argument que tindrà la historieta o qualsevol altre escrit, i, en canvi, el possible
lector o el propòsit del text no són objecte d'anàlisi. En aquest sentit, doncs, ens
queda només parcialment confirmada una de les principals conclusions a la qual
arriben diversos estudis en comparar el temps d'espera utilitzat per escriptors
experts i per escriptors aprenents (Flower i Hayes, 198la; Stallard, 1974 i Wall i
Petrovsky, 19813). Diem parcialment perquè, d'una banda, és cert que, en
general, els nois i noies del Grup B dediquen major temps a pensar que els del
Grup A, però, però d'altra banda, no podem afirmar que aquest temps sigui, en
els casos del Grup B, emprat per pensar en d'altres aspectes que no siguin el
tema, com ara els lectors i el propòsit.
2, Interessant és l'explicació que donen, tant els casos del Grup A com els del Grup
B, en relació al perquè no dediquen normalment cap estona a pensar en el
possible lector, en l'audiència, un dels elements que han de ser objecte d'anàlisi i
de valoració, juntament amb el tema i el propòsit, abans de començar a escriure
(Flower i Hayes, 1980). Comenten, pràcticament de forma unànime, que no hi
pensen perquè normalment és el professor de llengua catalana qui es llegeix els
seus escrits. Aquest fet contribueix a refermar una idea que ja pressuposàvem i
que hem presentat en l'apartat 3.3. del Capítol ï, en parlar de l'ensenyament de
l'expressió escrita a les nostres escoles: malgrat que existeixi consens social en
primer component (anàlisi de la situació comunicativa), hem de tenir en compte que es tracta d'una
conducta primera que volíem conèixer en el noi o noia i que no únicament podia ser indicativa
d'aquest component contextual (anàlisi de la situació comunicativa), sinó també del subprocés de
planificació.
2
Recordem que els 6 casos del Grup A han estat seleccionats en funció del seu baix nivell en el
domini dels coneixements i habilitats, mostrat en els seus textos escrits de la primera fase de la
recreca, i que els 6 casos del Grup B, en canvi, han estat seleccionats per mostrar, en les seves
produccions escrites, un elevat nivell de domini.
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relació a l'enfocament funcional i comunicatiu que cal donar a les pràctiques de
l'expressió escrita a l'escola, i que fins i tot les disposicions curriculars oficials
se'n facin ressò, la realitat de les classes de llengua encara se'n distancia molt, ja
que si generalment són els professors els qui es llegeixen els escrits, és de
suposar que són infreqüents les pràctiques d'escriptura contextuaíitzades i amb
finalitats comunicatives ben definides.
3. Pel que fa a la idea prèvia sobre com serà el text, per a la qual ens hem centrat
únicament en la possible previsió sobre l'extensió que els nois i noies volen
donar al seu escrit, la coincidència entre els casos d'ambòs grups és doble: per
un costat, en el procés d'elaboració de la historieta proposada, cap d'ells planteja
cap qüestió sobre algun aspecte relacionat amb l'extensió, i, per l'altre costat,
pràcticament tos ells asseguren que generalment els professors els predeterminen
quina ha de ser l'extensió dels escrits que fan a l'escola. Creiem, doncs, gairebé
impossible interioritzar la necesssitat de preveure l'extensió que ha de tenir
qualsevol escrit, si habitualment és una feina queja se'ls dóna feta. És únicament
un dels casos del Grup B, precisament un dels de més edat i que cursa Ir de
BUP, el que marca una diferència en les seves argumentacions: afirma que
encara que no h' delimitin l'extensió, ell tampoc sol preguntar-la perquè no escriu
mai menys de tres quarts de pàgina. Entenem que aquesta explicació reflecteix un
cert grau d'autonomia del noi en l'elaboració dels seus escrits, una certa seguretat
en la seva capacitat per escriure narracions d'una extensió considerable, i un cert
convenciment que els textos una mica llargs són millors que els massa curts, i tot
plegat, probablement, pot derivar de la bona resposta que, en general, obté dels
professors en relació a les seves produccions escrites. Una resposta tan
generalitzada com la que ens dóna aquest noi, després d'haver estat preguntat, no
solament pel que fa als textos narratius sinó també pel que fa a d'altres tipus de
text, és un dels elements que contribueix a anar-nos confirmant que, molt
possiblement, la pràctica de textos narratius sigui, amb diferència, la més
freqüent, fins i tot als primers cursos de secundària.

Quant a laplanificació de les idees, en general, podem dir que l'inici de la redacció
de la historieta es realitza en tots els casos, excepte en un de Grup B, sense cap
manifestació externa que reflecteixi l'establiment d'un pla global que doni resposta
3

Vegeu la síntesi d'aquests estudis en les primeres pàgines de l'apartat 2.3. El procés de
composició escrita, en el Capítol I.
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als condicionants de la situació comunicativa: el problema retòric (audiència, lector,
propòsit) i al propi text que es va produint. Si a aquest fet hi acompanyem algunes
de les idees que acabem d'exposar en el component anàlisi de la situació
comunicativa (temps d'espera breu i dedicat a pensar exclusivament sobre el tema),
ens queda ratificat molt semblantment el que afirmava Pianko (1979, citat per
Krashen, 1984) quan deia que les decisions que prenen els estudiants durant
aquesta fase de planificació afecten a: a) si escriuen sobre el tema donat o en trien un
altre o a concretar en quin aspecte determinat enfoquen l'escrit, b) a com comencen
a escriure i, solament en uns quants, c) a com poden desenvolupar el treball. En el
nostre estudi, aquests "uns quants", d'acord amb el que hem observat, es redueixen
a un noi del Grup B, i, en funció de les seves declaracions (entrevista), a un altre
noi també del Grup B.
Aquest establiment del pla que ha de guiar la producció del text pot considerar-se
segons Flower i Hayes (1980), una representació mental de les informacions que
apareixeran en el text, i que no necessàriament ha de tractar-se d'un esquema
desenvolupat i complet i que tampoc no ha de ser obligatòriament verbal. En el cas,
doncs, que assumissin aquesta no verbalitat en la planificació dels 11 casos dels
nostre estudi que no mostren externament cap comportament planificador, són
llavors les seves explicacions» a través de l'entrevista, les que ens informen que la
representació mental de la qual són conscients abans de començar a escriure, fa
referència únicament i exclusiva al tema, concretament a les primeres idees que els
permeten poder començar a escriure.
Més concretament, pel que fa al primer dels tres subprocessos implicats en la
planificació de les idees, la generació d'idees, exposem que:
1. La diferencia entre ambdós grups ve marcada per un noi del Grup B (15 anys i Ir
de BUP), el qual prèviament a l'inici de la redacció realitza una "pluja d'idees",
és a dir, recorre a la seva memòria per recollir-hi aquelles idees que ü poden ser
d'utilitat per al tema proposat i les anota, ràpidament i sense valorar-les, en forma
de llistat. L'origen de l'aplicació d'aquesta estratègia és l'ensenyament específic
que, en relació al seu l'ús i adquisició acaba de rebre del seu professor de llengua
catalana de Ir de BUP. Aquest noi manifesta no tenir la pràctica suficient en la
utilització d'aquesta tècnica per poder valorar la influència que aquesta pot exercir
en la seva producció escrita. Matisa que, amb anterioritat a aquest aprenentage
específic, la recopilació de les diferents idees la realitzava mentalment i, en aquest
sentit, hem de tenir en compte que la producció escrita, que va originar que fos
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seleccionat com un noi amb un nivell elevat de domini del codi escrit, va ser
realitzada mentre ell estava cursant encara 8è d'EGB. També un altre noi del
Grup B (13 anys i 7è EGB), encara que no hagi estat comprovat a través de
l'observació, en l'entrevista assegura que, en ocasions, quan el tema a escriure li
resulta dificultós o quan li vénen al cap gran quantitat d'idees, també sol agafar
un full de paper i, en forma de llista, va anotant idees o temes. En aquest cas,
doncs, no es tracta de l'aplicació d'una estratègia específica que li hagi estat
ensenyada, es tracta d'una estratègia que ell fa servir per, en uns casos, ajudar-se
a recuperar els coneixements de la memòria i, en d'altres, per seleccionar els que
creu més rellevants d'acord a la seva idea general sobre el que vol escriure.
2. En relació al fet de compartir les idees (donar i rebre) durant el procés de generar,
les característiques de l'entorn concretat per a la recerca (no habitual) i la
individualitat de la tasca proposada, expliquen sobradament la no presència, en
cap cas, de comportaments que en puguin ser un reflex d'aquesta estratègia
planificadora. A través de l'entrevista, la major part dels casos estudiats,
focalitzen aquesta possibilitat de compartir idees en el fet de rebré'n,
especialment de preguntar, i no es refereixen mai al fet de donar-ne'n.
Segurament, doncs, en les pràctiques escolars no solen treballlar gaire en grup o
coUectivament per a l'elaboració d'una producció escrita, ni tampoc
interaccionar amb els companys o el professsor per col·laborar en la recopilació
d'idees. L'única diferència entre ambdós grups, és que pràcticament tots els
casos del Grup A diuen que solen preguntar a professors, pares o companys
quan no saben quina és l'ortografia correcta d'una paraula o quan els falten idees
per continuar escrivint, i , en canvi, 4 casos del Grup B, manifesten no tenir
l'hàbit de preguntar res, perquè s'estimen més fer-ho sols o bé perquè tenen ja
certa seguretat que no necessiten ajuda.
3. Pel que fa a l'estratègia de consultar diversos materials bibliogràfics per ajudar-se
en la recoUecció de les idees a escriure, cap d'ells, ni del Grup A ni del B,
comenta que en la producció d'escrits narratius, consulti altre material que no
sigui, en algunes i comptades ocasions, els diccionaris per conèixer l'ortografia o
el significat d'un mot. A més, els del Grup B, molt més majoritàriament que els
del Grup A, asseguren consultar molt rarament els diccionaris, la raó principal és
un alt grau de seguretat que les paraules que escriuen són correctes
ortogràficament, acompanyat pel fet de procurar evitar l'ús de paraules que els
provoquen algun dubte. Curiosament, aquest fet contradiu el que Cassany
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(1987) afirma, quan parla de les diferents caracterítiques que s'atribueixen als
escriptors competents, i quan, entre elles, apunta l'ús d'estratègies de suport (per
exemple, diccionaris, vocabularis, textos reals, etc.) per resoldre alguns
problemes o dubtes que es presenten durant l'elaboració del text. En aquest
sentit, solament una noia del Grup A parla de la consulta de llibres específics o
d'enciclopèdies, la qual només du a terme en cas de la realització d'algun treball
de socials o naturals, és a dir, quan el text a escriure és del gènere textual
expositiu, en què l'especificitat i complexitat temàtica els obliga a consultar
materials especialitzats per poder recollir els coneixements adequats i que no
tenen emmagatzemats en la seva pròpia memòria.
4. Quant a l'estratègia de rebutjar algunes de les idees generades per inadequades,
lògicament, només ha estat possible d'observar-la en el cas del noi del Grup B
que ha manifestat l'aplicació de la "pluja d'idees". Concretament, en el precís
moment en què vol iniciar la redacció, s'adona que no existeix relació temàtica
entre aquelles primeres idees anotades i el que realment té la intenció de començar
a escriure, i de forma visible les desestima, les "tatxa". Aquest comportament
reflecteix una primera estratègia de revisió, concretada en la modificació dels
plans de contingut previstos inicialment. Es tracta, doncs, de la primera conducta
que corrobora el que, en general els models cognitius sobre el procés de
composició i en un primer moment Flower i Hayes (1980), destaquen sobre la
naturalesa de la globalitat d'aquest procés: la seva recursivitat Els diversos
subprocessos i operacions implicats en aquest procés no són unes fases que es
succeeixen ordenadament i lineal, una rera l'altra, en qualsevol moment pot
interrompre's el procés per recomençar o reformular els plans del text o el mateix
text que es va produint. En aquest cas concret, una operació de revisió que ha
detectat una incongruència, ha portat al noi a reajustar els seus plans inicials.
Pel que fa a un altre dels tres subprocessos implicats en la planificació de les idees,
r organització d'idees, podem dir que:
1. Altra vegada i lògicament, la diferència entre un i altre grup, ve determinada pel
mateix cas del Grup B del qual anem parlant al llarg d'aquest procés de
planificació. En aquest cas, l'estratègia concreta que aquest noi utilitza per
ordenar les seves primeres idees, és la realització d'un esquema temàtic, en el
qual agrupa algunes de les idees inicials i algunes altres de noves, en runció de
dos criteris: l'argument i els personatges. Ens trobem davant d'una classificació
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del temes generats d'acord a uns criteris, una de les estratègies que comunament
s'estableixen com a possibles en aquesta operació organitzativa. Una operació
que, com queda reflectit en aquest noi, no solament es limita a estructurar i
ordenar les idees ja generades, sinó que en ella també segueixen activant-se els
coneixements de la memòria per completar amb noves idees els primers plans
previstos. En aquest sentit, Flower i Hayes (1980), ja ressalten el paper
important que aquest subprocés representa en el descobriment i en la creació
d'idees noves.
I en relació al darrer dels tres subprocessos implicats en la planificació de les idees,
h formulació d'objectius, volem expressar que:
1. L'afirmació que fan Bereiter i Scardamalia (1987) quan diuen que els escriptors
aprenents difícilment exposen de forma explícita els seus objectius i que tenen
més dificultats a formular-los que a executar-los, queda absolutament confimada,
i no solament en els 6 casos del Grup A com podia preveure's fàcilment sinó
també en els 6 casos del Grup B. Cap comportament observable ens deixa
constància d'aquest establiment d'objectius. També és cert que, tal com
manifesten Flower i Hayes (1980), aquest subprocés es troba íntimament lligat al
procés de generació de les idees, ja que moltes de les idees generades no
solament fan referència al contingut sinó també als criteris que guien la producció
del text i que, per tant, sovint és complex diferenciar temporalment ambdós
subprocessos. Recordem també que aquests dos autors distingeixen entre dos
possibles tipus d'objectius: els referits al contingut, i als referits al procediment,
és a dir, al com es desenvoluparà el procés composició. De tota manera, els
resultats obtinguts no ens permeten afirmar que, en cap dels casos estudiats,
s'hagi donat explícitament cap formulació ni d'un tipus d'objectius ni de l'altre.
L'establiment d'objectius sobre el contingut, possiblement pot haver-se donat, de
forma mental, en alguns dels casos, especialment del Grup B, mentre han estat
pensant una estoneta en el tema, abans de començar a escriure, i encara més
especialment en el cas del Grup B que sí ha mostrat comportaments externs de
generar i ordenar idees. Més contundents són els resultats pel que fa als objectius
de procediment, cap d'ells manifesta pensar mai, de forma expressa, en el pla de
composició a seguir, en l'esquema de treball. Si pensem en els casos del Grup
A, no és gens estranya la constatació d'aquest fet, sobretot si tenim en compte
que ja els mateixos Flower i Hayes constaten que els escriptors aprenents,
generalment, se solen limitar a fer plans de contingut i que difícilment, es
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plantegen, com sí que és més habitual en els experts, plans referits al
procediment, Els casos del Grup B, però, en el nostre estudi, tampoc mostren ni
expliquen que normalment estableixin objectius sobre el pla de composició a
seguir. No obstant, el que sí que expressen majoritàriament, a diferència dels del
Grup A, és que si no ho fan és perquè les diferents passes, a tenir en compte en
la composició d'un text narratiu, ja les tenen interioritzades com un hàbit que,
cada vegada que escriuen una redacció, apliquen inconscientment i automàtica.
Interpretem que aquest automatisme en el procediment a seguir, molt
probablement, pot ser cert, donada l'alta freqüència amb què a l'escola s'escriuen
narracions, ja des de ben aviat i al llarg de tots els cursos.
Quant a la textualització, podem constatar que:
1. Per respondre a la mutilplicitat d'exigències que genera aquest subprocés de
textualització: coneixements de tipus lingüístic, habilitats motores per escriure els
signes gràfics, i contingut adequat als propòsits i plans previstos, cap dels 12
casos utilitza l'estratègia de marcar-se prèviament els distints paràgrafs de la
historieta per així anar-los redactant aïlladament. Des d'un punt de vista formal,
però, tots els 6 casos del Grup B distingeixen diferents paràgrafs en el seu escrit,
i, en canvi, en el Grup A solament els diferencien la meitat del casos. Les
mateixes explicacions d'una de les noies del Grup B, ens donen una pista clau
per interpretar aquest fet: segons aquesta noia, mentre està escrivint, cada vegada
que s'adona que el que vol començar a escriure és un idea o un tema diferent del
que ha acabat d'escriure, de forma automàtica, ja estableix l'inici d'un nou
paràgraf. Fàcilment, pensem que aquest automatisme pot ser general per a tots
els casos que marquen formalment els apartats del seu escrit, especialment sí
tenim en compte que ens estem referint a un tipus de text molt conegut i practicat
entre l'alumnat de les escoles: la narració.
2. Una alte possible estratègia a utilitzar per coordinar la quantitat de demandes que
requereix la textualització, és la relectura dels fragments escrits a mesura que es
va escrivint, per així comprovar si s'ajusten a allò que es vol explicar i per
enllaçar-los amb el que s'escriurà després. En aquest cas, sí que podem afirmar
que la majoria dels 12 casos_solament un cas de cada grup n'és una excepció_
coincideixen a mostrar la realització d'aquestes relectures durant l'elaboració de
la historieta, i també a explicar que la raó per la qual les fan és bàsicament per
anar comprovant com va quedant l'escrit, si les idees hi són expressades
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clarament i adequada i no es repeteixen en excés, per ajudar-se a continuar
escrivint, etc. A més a més, coincideixen, un i altre grup, en dos aspectes més:
d'una banda, en el poc sistematisme amb què realitzen aquestes relectures dels
fragments escrits, és a dir, no es rellegeixen tots i cadascun dels fragments de la
historieta, i igualment així expliquen que ho solen fer habitualment; i de l'altra,
en una tendència majoritària a rellegir-se solament les dues o tres frases que
acaben d'escriure, en comptes de fer relectures de fragments més llargs, amb la
qual cosa l'estratègia de revisió que es pot generar d'aquestes relectures és, ben
segur, de caràcter local i superficial4. Únicament en una noia del Grup B (13
anys i 8è) es pot marcar una diferenciació significativa, ja que es va rellegint de
manera metòdica i ordenada cada un dels fragments que va escrivint, fins i tot
més d'una vegada si ho creu necessari. Així doncs, la constatació que va fer
Pianko (1979, citat per Krashen, 1984), en un estudi amb estudiants de 18 i 19
anys, que els bons escriptors s'aturen el doble i rellegeixen el triple que els poc
experts, en el nostre estudi solament pot afirmar-se per una sola noia del Grup B.
3. Pel que fa a la utilització de tècniques de presentació facilitadores de la lectura,
hem de dir que, en relació al títol, no hi ha diferències entre els casos d'un i altre
grup, només un cas de cada grup no l'anota en l'encapçalament de la historieta, a
més, tots ells asseguren escriure'l pràcticament sempre com si fos un hàbit. Les
desigualtats es fan evidents, en canvi, en l'ús de marcadors textuals tipus
guionets, cometes, parèntesis, etc., que en els casos del Grup A gairebé no són
gairebé mai utilitzats, i, contràriament, en el Grup B, són usats sovint i
variadament. Creiem que la interpretació d'aquesta diferència entre els casos d'un
i altre grup, té una orientació distinta a la de les altres estratègies estudiades.
Encara que no rebutgem amb contundencia que es tracti d'una estratègia de
procediment, més aviat pensem, un cop observats directament els 12 casos
mentre han estat escrivint, que l'ús d'aquest tipus de marcadors textuals pot
considerar-se més una habilitat específica relacionada amb el saber, el codi escrit,
que no pas amb el saber fer, el procés de composició. Fins i tot si acceptem que
estem fent una afirmació un pèl agosarada, i adoptem una actitud més prudent,
tot i així, el que sí que és completament cert és que la utilització d'aquesta
habilitat ha estat apresa a l'escola, juntament amb els altres coneixements i
habilitats del codi escrit, dels quals, d'altra banda, lògicament, aquests casos del
Grup B també han mostrat que en tenien un domini francament elevat.

4

Aquesta qüestió serà ampliada en exposar les conclusions específiques del subprocés de revisió.
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Quant a la revistó, distingim tal com proposen Flower i Hayes (1980) dues
operacions: la kctura i la reescríptura. Doncs bé, pel que fa a la lectura, exposem
que:
1. En relació a les revisions parcials que els nois i noies realitzen per mitjà de les
lectures dels fragments escrits mentre van escrivint el text, en termes generals es
pot marcar una diferència important: d'una banda, els 5 casos del Grup A que fan
lectures parcials, en tots ells aquestes són utilitzdes per detectar i corregir errors
no selectivament, és a dir, que tant es fixen en els aspectes ortogràfics i de
puntuació com en aspectes de contingut; d'altra banda, 4 dels 6 casos del Grup
B, en aquestes revisions parcials centren bàsicament la seva atenció en aspectes
de contingut. De tota manera, aquesta diferència disminueix en intensitat si tenim
en compte, com ja hem apuntat anteriorment, que solament una noia del Grup B
fa lectures parcials de fragments llargs i de forma sistemàtica. Si creiem, doncs,
que aquesta diferència entre grups queda minimitzada és perquè, òbviament, si
les lectures més freqüents, tant en els casos del Grup A com en els del Grup B,
són les de les dues o tres frases acabades d'escriure, quan es fixen en aspectes de
contingut, aquests difícilment poden afectar a la globalitat del text, més aviat es
referiran a qüestions de vocabulari o, com a molt, a la idea d'una frase. En
aquest sentit, els nostres resultats coincideixen, no totalment però si de forma
considerable, amb Camps (1994c), quan assenyala que els comportaments
observables que reflecteixen el model de "dir el coneixement", proposat per
Bereiter i Scardamalia5, es concreten bàsicament en les estratègies de revisió
emprades, i que, pel que fa a les revisions parcials, aquestes es limiten a ser
relectures de la darrera frase feta per connectar-la amb el que escriurà després.
2. Quant a la utilització de la lectura en veu alta, en tant que facilitadora de la
revisió, a través de l'observació efectuada, no es pot parlar de cap diferència: tots
fan les lectures del text (parcials i final) mentalment. Ara bé, en ser entrevistats,
3 casos del Grup B afirmen que, en ocasions especials (a casa i estant sols),
alguna vegada llegeixen en veu alta, ja que aquesta estratègia els ajuda a sentir
com sona el text escrit, els ajuda a col·locar correctament els signes de puntuació,
etc. Pensem que l'ús d'aquesta estratègia reflecteix un cert grau de conscienciació
'Bereiter i Scardamalia (1987) afirmen que els nois i noies de les escoles, per a la composició dels
seus escrits, segueixen majoritàriament el model de composició que ells defineixen com el de "dir el
coneixement", un model que no contribueix a l'elaboració i la transfomació del coneixement a
través de l'acte d'escriure. Per a més informació sobre aquest model, vegeu subapartat 2.3.1.3.
Composició escrita i elaboració del coneixement (Capítol I).
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en relació al text com a globalitat, al text com a entitat amb un significat propi que
va més enllà de la suma de les idees parcials de cadascuna de les frases.

3. Pel que fa a la lectura final del text complet, les divergències entre els casos d'un
i altre grup, no les trobem en el nombre de nois i noies que la realitzen: 3 de cada
grup la fan, i 3 no la fan. La diferència es troba en les explicacions que,
especialment els que no la fan, ens donen en l'entrevista: els del Grup A, que
curiosament són els que han estat seleccionats per presentar un nivell de domini
del codi escrit notablement baix, 2 d'ells argumenten que no la fan perquè amb
les revisions parcials ja en tenen prou, i l'altre perquè encara que la faci no
corregeix ni retoca pràcticament res; els del Grup B, responen denotant un certa
dosi de seguretat en relació a la qualitat de les seves pròpies produccions escrites,
ja que comenten, dos d'ells, que habitualment no fan aquesta lectura final perquè
troben avorrit tornar-se a llegir allò que ells mateixos acaben d'escriure. Entre els
que sí efectuen aquesta lectura final, les diferències en les explicacions no són
remarcables, ja que comparteixen la funció que li atorguen: detectar i corregir
errors, tant de forma com de contingut.
En relació a la reescriptum, exposem que:
1, Entre les múltiples recerques que han estat realitzades per estudiar els processos
de revisió seguit pels escriptors, amb més o menys èmfasi i amb matisos
diferencials, pràcticament totes elles coincideixen a constatar que els alumnes, els
de primària i fins i tot els dels primers cursos de secundària, solen tenir pocs
hàbits en l'ús d'estratègies de revisió elaborades i que fonamentalment es fixen i
corregeixen aspectes superficials del text: ortografia, puntuació, vocabulari, etc. Í
que, en canvi, els escriptors més experts tenen en compte, en les seves revisions,
aspectes més profunds que afecten al sentit global del text. Doncs bé, en termes
generals, podem dir que aquesta constatació, referida als escriptors aprenents, és
extensible a tots els casos del nostre estudi, tant als del Grup A com als del Grup
B: d'una banda, la majoria d'ells es fixen, detecten i corregeixen simultàniament
aspectes de forma (d'ortografa i de puntuació bàsicament) i de contingut
(paraules o frases afegides, eliminades o substituïdes); i de l'altra, pel que fa a la
tipologia d'errors corregits, en general, els casos de l'estudi s'interessen
essencialment pels aspectes més superficials, siguin de forma (ortografia i
puntuació) siguin de contingut (aspectes de vocabulari aïllat). Amb tot, es pot
determinar una lleugera orientació en els casos del Grup B a detectar i corregir
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més aspectes relacionats amb el contingut (de caràcter més superficial i, en algun
cas, alguna qüestió més global) que no pas en els del Grup A, en els quals
predomina la correcció de les qüestions ortogràfiques, dels signes puntuació i la
substitució de paraules soltes. Per altra part, però, hem de tornar a marcar una
diferència important provinent, alto vegada, d'aquell noi del Grup B que hem
distingit ja prèviament en l'ús deies estratègies de planificació: és l'únic cas que
mostra una estratègia de revisió que prioritza el tipus d'errors a corregir, ja que
en les revisions parcials detecta i corregeix qüestions de contingut, algunes més
globals i d'altres també força superficials (vocabulari) i en la revisió final
fonamentalment es preocupa per retocar i corregir aspectes estrictament formals,
ortogràfics i de puntuació.
2. Quant a la quantitat d'errors corregits, hem pogut constatar una lleugera
tendència dels casos del Grup B ha corregir menys que els del Grup A, la qual
cosa sembla estar en desacord amb els resultats d'altres estudis, en els quals
s'afirma que els escriptors aprenents, a més de corregir superficialment, ho fan
poc. En el nostre estudi, interpretem aquest fet de la següent manera: si la major
part dels errors corregits són d'ortografia, puntuació o vocabulari, el major nivell
de coneixements lingüístics (ortogràfics, morfosintàctics, lexicals, etc.), que
estem convençuts que posseixen els casos del Grup B, disminueix clarament el
risc d'aquests casos a cometre aquest tipus d'errades. A través d'alguns
comentaris de l'entrevista, els mateixos nois i noies del Grup B ens exposen, per
exemple, que, de les paraules que utilitzen per escriure la historieta, en tenen un
grau elevat de seguretat pel que fa a la seva correcció ortogràfica, i fins i tot, un
d'ells ens explica que, com que quan ell era petit llegia molt, ara creu que té un
nivell de vocabulari considerable.
3. Pel que fa a l'ús de varietat de tècniques per retocar i refer el text, malgrat que la
utilització del "tatxar" paraules i frases, seguida per l'afegir al marge del text
també paraules i frases, siguin les dues tècniques majoritàriament utilitzades pels
casos d'ambdós grups, en el Grup B es constata un major hàbit en l'ús d'altres
recursos: parèntesis, asteriscs, fletxes, etc. Fet que ens porta a pensar, per als
casos del Grup B, en una habilitat més elaborada a l'hora de diferenciar i precisar
la naturalesa dels aspectes retocats. On les diferències són poc apreciables és en
el poc nombre de casos que efectuen una reformulació del text, és a dir una
reedició revisada de la primera versió del text escrit. El procediment, mitjançant
el qual els nois i noies realitzen aquesta reformulació, és el que ells
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col·loquialment anomenen passar de "brut" a "net". Evidentment, no tots aquells
casos que passen el text "en net", introdueixen modificacions entre els dues
versions, alguns es limiten a millorar-ne la pulcritud de la seva presentació i, per
tant, no es pot considerar que refonnulen el text ja que no en fan una reedició,
Els casos de l'estudi que reformulen el text són un del Grup A i un del Grup B.
De tota manera, es tracta d'unes reformulacions, en especial la del cas del Grup
A, molt limitades i superficials: el noi del Grup A simplement substitueix un
fragment d'una frase per un altre i corregeix diverses faltes d'ortografia i de
puntuació, i la noia del Grup B, afegeix tot un paràgraf i corregeix una falta
d'accentuació. Així doncs, una reformulació del text entesa en el seu ple
significat (revisió d'aspectes relacionats amb el sentit global del text i reedició),
és una estratègia de revisió pràcticament inexistent entre els casos estudiats,
siguin d'un o altre grup.
Per últim, pel que fa al subprocés de revisió en general, volem destacar un cas en
particular. Es tracta d'una noia del Grup B (13 anys i 7è), de la qual crida l'atenció
l'absència quasi total de l'tís d'estratègies de revisió. Per mitjà de l'entrevista,
manifesta que, en algunes ocasions, mentre escriu es rellegeix, com a molt, les dues
o tres frases que acaba d'escriure, i que no sol utilitzar cap més tipus d'estratègia de
revisió. Ho justifica amb dues raons: per un costat, els professors generalment no li
corregeixen gairebé res dels seus escrits í, per l'altre, li sembla molt avorrit tomarse a llegir el que ella mateixa acaba d'escriure: "jo ja m'ho sé". Si ressaltem el cas
d'aquesta noia és perquè si, d'una banda, pràcticament no fa ús d'estratègies
elaborades de revisió i tampoc de planificació, d'altra banda, les seves produccions
escrites són, generalment d'una qualitat molt elevada i amb diferència significativa
en relació als seus companys. Potser cal pensar, i estudíar-ho més amb profunditat,
que, no de forma generalitzada però sí en algunes persones, pot existir una certa
predisposició individual a tenir facilitat i talent per produir textos escrits d'excel.lent
qualitat.
Quant al mecanisme o subprocés de control, hem de dir que la pròpia naturalesa
d'aquesta operació cognitiva ens condiciona notablement l'establiment de
conclusions. Hem repetit, ja diverses vegades, que la funció d'aquest component Üe
control és la regulació del funcionament i la participació de tots els altres processos i
subprocessos en l'activitat global de la composició, I, conseqüentment, quan als
nois i noies se'ls demana si són o no conscients de l'activació i desactivado, durant
l'elaboració de la historieta, dels diferents processos de composició, se'ls està
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exigint un considerable esforç metacognitiu, donada la naturalesa, altament
vinculada al pensament i a les operacions cognitives de les persones, d'aquest tipus
d'estratègies de control. Tenint present aquesta consideració, de l'anàlisi de les
respostes obtingudes, n'hem pogut extreure una primera conclusió:
1, La identificació d'una diferència important entre els casos del Grup A i el Grup
B, ja localitzada en un primer estadi, bàsic i determinant: els nois i noies del
Grup A reflecteixen en les seves explicacions dificultats importants en la
comprensió de la pregunta que se'ls formula i les seves respostes no solen
correspondre's a la demanda plantejada, ja que, en comptes de contestar si han o
no pensat en què un procés determinat s'ha esgotat i i queja poden iniciar-ne un
altre, responen si l'activitat concreta que s'exemplifica en la pregunta ha estat o
no duta a terme; en canvi, en els casos del Grup B, les respostes mostren, en
línies generals, un nivell de comprensió i interpretació apropiats a la demanda
metacognitiva de la pregunta, i un nivell de connexió acceptable entre les seves
explicacions i els processos desenvolupats durant l'elaboració de la historieta.
De totes maneres, aquesta primera conclusió, creiem que perd part de seu valor, ja
que ens queden plantejats dos dubtes importants per als quals no tenim resposta:
1. Quan aquests nois i noies han respost negativament, no tenim la seguretat que
sigui a causa de l'absència de l'estratègia de control sobre la qual s'interroga,
hem de comptar amb la possibilitat qua aquesta operació metacognitiva hagi esta
realitzada de manera automàtica, inconscient.
2. Quan responen negativament, tampoc tenim la certesa qua aquesta contestació no
hagi estat fruit d'una reflexió racional feta posteriorment, en la qual els nois Í
noies reflecteixin, no l'estratègia de control duta a terme, sinó el que creuen que
han pensat o que era convenient de pensar.
Així doncs, entenem que no podem fonnular conclusions consistents pel que fa al
coneixement de quines són i com són utilitzades les estratègies de control en els
casos estudiats. En tot cas, el que podem afirmar és que es tracta d'una operació
cognitiva de complicat estudi: per mip de l'observació és pràcticament impossible i,
a través de l'entrevista, tal com ho hem plantejat en la nostra recerca, els
requeriments metacognitius dificulten la seva eficàcia, especialment en el cas de
nens i nenes i també d'adolescents, els quals, és evident que posseeixen unes
habilitats metacognitives poc elaborades, més aviat modestes o mediocres, que
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provoquen que els costi un gran esforç pensar i reflexionar sobre el seu propi
pensament. Malgrat no sigui un tema en el qual abundin les recerques i els estudis
fets, no es pot negar el creixent entusiasme de teòrics i professionals de la
psicologia que, darrerament, s'interessen per l'anàlisi, desenvolupament, utilització
i entrenament en les estratègies d'aprenentatge i en les estratègies cognitives com
una via per millorar la capacitat i el rendiment de les persones, sobretot en l'àmbit
educatiu. Estem segurs que, treballant en aquesta línia, es poden suavitzar les
dificultats conceptuals i metodològiques que, tal com hem pogut comprovar, ens
plantegen aquest tipus d'estudis.

És molt complex i potser ratlla l'artificialitat, intentar exposar una conclusió general
que doni resposta a l'objectiu general de l'estudi que consistia a constatar si es
presentaven diferències clares entre els casos del Grup A i el Grup B pel que fa a
l'ús de les estratègies pròpies del procés de composició escrita, l'únic que
globalment ens atrevim a afirmar és el següent:
1. Tal com afirmen Bereiter i Scardamalia (1987), els nois i noies de les escoles,
per a la composició dels seus escrits, segueixen majoritàriament el model de
composició que ells defineixen com el de "dir el coneixement", Un model que
identifiquen com a propi dels escriptors immadurs i que, malgrat no contribuir a
l'elaboració i la transfomació del coneixement a través de Tacte d'escriure, com
sí que ho fa el que els mateixos proposen i anomenen procés de "transformació
del coneixement", el seguiment d'aquest procés no té forçosament perquè portar
òom a conseqüència una producció escrita de baixa qualitat, ja que si els
coneixements sobre el tema, el gènere i els coneixement lingüístics de qui escriu
són qualitativament notables, aquest model pot resultar realment eficaç.
Possiblement, creiem, doncs, que aquesta és una de les raons per les quals els
casos del Grup B, tot i seguir, en línies generals, el model de "dir el
coneixement", produeixen textos d'elevada qualitat.
2. Malgrat no puguem concloure amb contundencia la presència de diferències
claríssimes entre els casos d'ambos grups, sí que són diverses les petites
diferències que situen als casos del Grup B en un nivell d'ús lleugerament més
elaborat en les estratègies del procés de composició escrita. Si a aquesta
constatació empírica hi afegim, d'una banda, el fet que aquests casos estudiats no
han experienciat prèviament cap proposta d'ensenyament específica per
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promoure l'adquisició i l'ús de les estratègies pròpies dels processos
redaccionals, i, de l'altra, que l'únic cas que ha rebut ensenyament específic
sobre alguna d'aquestes estratègies (en concret, d'algunes referides a la
planificació de les idees), és el que marca en molts moments la diferència més
definitiva, deduïm amb convenciment que el saber fer, és a dir, que les
estratègies processuals que es posen en funcionament durant Tacte d'escriure,
tenen un paper rellevant en les produccions escrites resultants, i que, per tant, les
propostes curriculars de l'expressió escrita de les escoles de primària i de
secundària obligatòria no poden, en cap moment, oblidar-se d'emfasitzar,
d'acord amb les característiques del grup d'alumnes a qui s'adrecen, el treball
referent al desenvolupament de les estratègies i les habilitats pròpies dels procés
de composició escrita.

Aquestes són les principals conclusions que es deriven directament de la realització
del nostre Estudi de Casos, De tota manera, no voldríem acabar sense presentar
algunes consideracions importants que han condicionat o limitat la naturalesa
específica d'aquest estudi:
1. En primer Hoc, volem destacar la complexitat i la dificultat que comporta estudiar
en l'àmbit dels processos óognitius de les persones. D'una banda, perquè
algunes de les operacions i estratègies, analitzades en el procés de composició
escrita, poden donar-se únicament a nivell mental i no ser explícites per mitjà de
conductes externes i observables, per exemple, l'anàlisi dels elements la situació
comunicativa i els diferents subprocessos de la planificació de les idees, en són
un exemple clar. I de l'altra, perquè, per mitjà de la reflexió que d'aquests
processos fan els propis nois í noies (entrevista), el requeriment meíacognitiu
esdevé notablement significatiu, i hem pogut comprovar que aquesta activitat
resulta especialment complexa i difícil per als casos estudiats. Malgrat que
aquests dos condicionanís han estat prèviament previstos i que s'ha intentat
minimitzar al màxim el seus efectes distorsionadors, per mitjà d'una elaboració i
aplicació acurades i coritextualitzades dels dos instruments emprats, així com a
través d'una anàlisi de les dades feta des de la prudència, creiem que sempre pot
quedar una certa dosi d'inseguretat i d'incertesa en els resultats obtinguts i
analitzats. Estem convençuts que el cervell humà està encara ple de racons
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desconeguts, potser no acabaran mai de ser descoberts del tot, potser... potser
aquest és el veritable encant i misteri de la vida.
2. En segon lloc, un alte factor que condiciona la valoració que hem de fer de les
conclusions extretes, és el fet que quan contrastem les estratègies processuals en
Tacte d'escriure ente el Grup A i el Grup B, i en comparem els resultats
obtinguts amb els provinents d'altres recerques que han establert comparacions
ente escriptors experts i aprenents, en molts casos és una comparació desigual.
Ens expliquem: no totes, però si algunes de les recerques que, sobretot durant la
dècada dels 70, es van interessar per comparar els processos redaccionals dels
escriptors competents i els no competents, van prendre com a casos d'estudi,
d'una banda a estudiants i, de l'altra, a escriptors adults amb unes produccions
escrites realment elaborades (periodistes, professors de llengua, etc.). En el
nostre estudi, els casos dels dos grups són nois i noies d'entre 13 i 16 anys, i la
majoria d'ells, estudiants. Aquest fet no creiem que desvirtuï en absolut ni el
nostre objectiu general ni la recerca plantejada, solament ens exigeix certa
precaució en la interpretació dels resulats, que, no cal dir-ho, ja l'hem tinguda en
plantejar totes i cadascuna de les conclusions exposades. A més, tampoc hem
d'oblidar que, per mitjà del procés de selecció realitzat, hem emprat varietat de
criteris, que hem aplicat amb rigurositat, per garantir que els 6 casos de cada
grup representin veritablement, d'una banda, a uns nois i noies amb un nivell de
domini baix en les seves produccions escrites i, de l'altra, a uns nois i noies amb
un domini elevat.
3. En tercer lloc, un factor important a tenir en compte a l'hora de valorar les
conclusions extretes és que, en aquest estudi, hem analitzat com 12 nois i noies
duien a terme els processos de composició en escriure una historieta, sense que
prèviament hagin estat protagonistes d'una proposta d'intervenció que promogui
específicament l'adquisició i l'ús de les estratègies i habilitats pròpies dels
processos redaccionals. Evidentment, aquest fet condiciona notablement la
naturalesa dels resultats obtinguts, i, especialment, impossibilita l'obtenció
d'informació sobre fins a quin punt la utilització adequada d'aquestes estratègies
procedimentals contribueix a la millora del producte escrit. Ens il·lusiona pensar
que, a partir d'aquesta apreciació, pot sorgir una nova recerca. Una recerca en la
qual, després del desenvolupament d'una proposta d'intervenció concreta per a
l'ensenyament i aprenentatge dels processos de composició, es faci l'anàlisi del
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les múltiples i variades relacions que s'estableixen entre aquest procés i les
produccions escrites,
4. En quart lloc, després de comprovar que les línies d'investigació més actuals en
el camp de les operacions cognitives implicades en els processos redaccionals,
s'orienten preferentment a conèixer la dinàmica interna d'aquestes operacions i
processos en el transcurs de l'elaboració d'un escrit, més que no pas a comparar
si es donen diferències entre els escriptors experts i els aprenents, així com a
l'anàlisi d'aquests processos en la mesura que contribueixen i possibiliten
l'elaboració i la transformació del coneixement, pensem ràpidament en
l'oportunisme de plantejar noves recerques. En l'estudi de casos de què estem
tractant, la nostra intenció ha abordat la globaliíat del procés de composició i ha
estat portada a terme en 12 casos. Aquesta amplitud temàtica i metodològica
suficientment argumentada i justificada en el seu moment, ha caracteritzat la
naturalesa de tot el plantejament d'investigació realitzat. Amb un nou propòsit
més específic com el que acabem de suggerir: conèixer el funcionament de
determinades operacions cognitives i la seva implicació en l'elaboració i
transformació de significats individuals, s'imposa una recerca temàticament més
limitada i alhora amb més possibilitats d'aprofundiment, per exemple centrant-se
en l'anàlisi a fons d'algun dels subprocessos implicats en el procés global de
composició, per la qual cosa, molt probablement, seria més adequat reduir el
nombre de casos.
5. I per acabar i en cinquè lloc, el fet de tractar-se d'un text narratiu també és un
factor a considerar en la interpretació de les conclusions exposades. Diversos són
els autors que, per mitjà dels seus estudis (Grize, 1984, citat per Camps, 1994a
Schneuwly i Dolz, 1987, citats per Dolz, 1994b), postulen que, els processos de
composició, i especialment el procés de planificació lingüística, s'han d'entendre
de manera diferencial segons del tipus de text de què es tracti. Lògicament, els
procediments seqüencials que regeixen l'elaboració d'un text EO són els mateixos
si la intenció és descriure (organització d'acord a un model espacial, narrar
(mode temporal/cronològic), explicar (mode conceptual/analògic) o argumentar
(mode contrastiu dialèctic). Si acceptem, doncs, que els escriptors pensen i
planifiquen de diferent manera en funció del tipus de text que han de produir,
hem de situar les conclusions extretes gairebé exclusivament en el marc de
l'elaboració d'un text narratiu. Estem convençuts que si el text proposat hagués
estat d'un altre gènere, alguns dels resultats exposats haguessin variat. Ho
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creiem així sobretot perquè pensem que l'alt grau de familiarització en la
construcció de textos narratius de l'alumnat de les nostres escoles, facilita que,
en alguns casos, determinats aspectes relacionats amb la planificació estiguin
notablement interioritzats i s'apliquin de forma automàtica. Ens ho corrobora, per
exemple, les apreciacions que, la majoria dels casos del Grup B, ens han fet en
parlar del perquè no estableixen plans de procediment abans de la redacció de la
historieta: argumenten clarament que estan ja habituats a seguir les passes que els
guien la producció narrrativa, fins i tot un d'ells ha afirmat que tots ja saben que
primer han de fer una introducció, després una explicació i per acabar, un final6.
Deixem, doncs, la porta oberta perquè nous estudis centrin la seva atenció en els
processos de composició d'altres gèneres textuals.

6

Recordem que en l'estructura d'un text narratiu, s'estableixen fres parts fonamentals:
plantejament, nus i desenllaç.
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CAPÍTOL Vi CONCLUSIONS GENERALS
La finalitat última de la tesi, ja ho hem avançat en la introducció general, era obtenir
informació sobre l'ús dels coneixements, habilitats i estratègies implicats en un
procés psicològic complex com és l'expressió escrita en els nois i noies de Cicle
Superior d'EGB de Girona, Per a la consecució d'aquest propòsit hern hagut de fer
un llarg recorregut a través d'activitats i tasques d'índole molt variada, ajustadament
articulades i interrelacionades entre elles. Hem anat des de la definició dels elements
teòrics que delimiten el nostre treball, fins a la recollida i l'anàlisi d'informació
sobre la multiplicitat de components de l'expressió escrita en el context concret que
ens hem marcat.
Per a la presentació d'aquest Capítol de Conclusions Generals distingim dues parts
que, encara que distintes, no poden entendre's una sense l'altra.
En primer lloc, resseguim el procés seguit al llarg d'aquest treball, ressaltant els
principals moments en què hem anat centrant el nostre estudi, assenyalant-ne els
trets fonamentals que els caracteritzen i sintetizant-ne les conclusions essencials que
n'hem extret.
I, en segon lloc, plantegem les principals implicacions del nostre estudi, tant per a la
pràctica educativa de l'ensenyament/aprenentatge de l'expressió escrita, com per a la
recerca educativa en el camp específic de l'expressió escrita.
Creiem que la naturalesa del treball realitzat, en la mesura que hem focalitzat el
nostre interès a conèixer les característiques de l'expressió escrita dels nois i noies
de Cicle Superior d'EGB, pot aportar suggeriments, reflexions i línies futures de
treball per a les pràctiques educatives, i, en la mesura que hem desenvolupat una
recerca concebuda en dues fases amb objectius Í caracterització metodològica
distints, pot també proporcionar suggeriments, reflexions i línies de treball futures
en relació a la investigació educativa en l'àmbit de l'expressió escrita.

1. SÍNTESI I CONCLUSIONS
La intencionalitat principal del nostre estudi ens porta, en un primer moment, a
definir el marc conceptual sota el qual desenvolupem la recerca, tasca que realitzem
en base a una revisió bibliogràfica acurada i exhaustiva, de la qual n'exposem la
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seva anàlisi i síntesi al llarg del Capítol I. Volem aproximar-nos conceptualment a
l'expressió escrita i amb aquesta pretensió, iniciem un recorregut teòric que passa
per diferents moments i ens proporciona diverses conclusions:
1. La presentació de la concepció de llengua que, afináis del segle XX, fonamenta
tant els models teòrico-lingüístics com els plantejaments didàctico-metodològics:
una nova visió de llengua que, en contraposició a la perspectiva estrictament
gramatical de la primera meitat de segle, avui, a partir de les aportacions de
diverses disciplines (filosofia analítica, pragmàtica filosòfica, sociolingüística,
lingüística del text, anàlisi del discurs, sociolingüística, etc.), centra la seva
atenció en l'actuació lingüística i les pràctiques comunicatives, i concep la llengua
com una activitat que, emmarcada en una context específic, es realitza amb una
finalitat comunicativa concreta.
2. La definició del concepte d'expressió escrita, per a la qual cosa revisem
essencialment les aportacions de diverses perspectives teòriques, en especial les
de la psicolingüística cognitíva, per acabar prenent una opció personal i definint
el què entenem nosaltres per expressió escrita: L'expressió escrita és un procés
psicològic complex, en el qual hi intervenen operacions cognitives de naturalesa
diversa, i que implica Vús de coneixements i d'habilitats variats. Coneixements i
habilitats que tenen com a finalitat la comunicació d'idees per mitjà de símbols
gràfics i que, d'una banda fan referència a la gramàtica iaia llengua que s'utilitza
en els textos escrits (codi escrit) i, de l'altra, a les estratègies connmicativolingüístiques que s'empren per a produir-los (procés de composició). Aquesta
conceptualització ens porta a considerar àmpliament les dues grans dimensions
que integren l'expressió escrita: el codi escrit i el procés de composició.
3. L'aproximació conceptual al codi escrit, és a dir, al conjunt de coneixements i
habilitats gramaticals i textuals que tenen a veure amb l'escrit entès com a
producte acabat, com a resultat. En aquest sentit, posem èmfasi especial en la
noció de text, en les anomenades propietats textuals i en la idea de diversitat
tipològica. Amb aquesta intenció analitzem detingudament la concepció moderna
de text, nodrida principalment pels estudis de la lingüística textual i la gramàtica
del discurs. Deduïm que text és una unitat lingüística amb entitat pròpia, oral o
escrita, que: a) té un caràcter comunicatiu (activitat amb finalitat comunicativa),
b) té un caràcter pragmàtic (es produeix en un context determinat), i c) té un
caràcter estructurat (organització interna determinada per l'ús de regles de
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gramàtica, però també de regles de coherència, cohesió, que són les que
asseguren la significació del missatge).
Els pre-requisits que ha de complir qualsevol manifestació verbal perquè pugui
ser considerada com un text s'anomenen propietats textuals. Després de revisar
diversos estudis, especialment del nostre context més pròxim, plantegem la
distinció de cinc propietats textuals i les definim en ftmció del canal de
comunicació escrita: 1) Adequació (ús de la varietat i registre lingüístics adequats
a la situació comunicativa i presentació i disposició de la informació en el ftill), 2)
Coherència (selecció i organització de la informació adequades al context
comunicatiu), 3) Cohesió (articulació sintàctica i lèxica de les idees d'un text a
través dels mecanismes de connexió entre unes frases i les atoes), 4) Correcció
Gramatical (continguts tradicionals del sistema de la llengua: ortografia,
morfosintàxi i lèxic), i 5) Variació (grau de maduresa en l'ús dels recursos
expressius i lingüístics de la llengua escrita).
D'altra banda, com que no tots els textos tenen les mateixes intencionalitats ni
propòsits, no tots tenen les mateixes característiques lingüístiques i
comunicatives. Des de la didàctica de la llengua, recollim una de les
classificacions més difoses i conegudes pel que fa a tipologies textuals, la
d'Adam (1985), que distingeix vuit grans grups de teíxos: conversacional,
descriptiu, narratiu, expositiu, predictiu, instructiu, argumentatiu i retòric.
4. La comprensió (eòlica del procés de composició escrita, la qual s'inicia
resseguint les principals aportacions dels primers estudis que, als EEUU i a la
dècada dels 70, van anar més enllà de l'estudi dels aspectes directament
relacionats amb el producte escrit o acabat i que van centrar el seu interès en els
comportaments que es posen en funcionament en l'escriptor en l'acte d'escriure.
Estudis que revelen l'existència de diferències clares en les estratègies de
procediment que, mentre escriuen, utilitzen els escriptors competents, aquells
que realitzen produccions escrites de qualitat, i els aprenents o poc experts,
aquells que tenen dificultats importants en el seu producte escrit. Entre d'altres,
les principals estratègies de composició que coincideixen a dur a terme els
escriptors competents, i que els aprenents semblen desconèixer són: a) prendre
consciència de l'audiència, b) planificar el text, c) relectura dels fragments
escrits, d) revisió del text i e) ús d'estratègies de suport.
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Arrel d'aquestes primeres recerques, sorgeixen nous estudis que s'interessen per
la definició de models explicatius del procés global de composició, els quals van
des dels models d'etapes, fins als models cognitius més actuals que destaquen el
paper de l'expressió escrita com a instrument per a l'elaboració i la transformació
del coneixement, passant pel model cognitiu més divulgat fins a l'actualitat; el
model de Flower i Hayes.
El models d'etapes, els primers que van sorgir, entenen el procés de composició
escrita com un procés complex format per diferents fases que se succeeixen
linealment, una rera l'altra; pre-escriure, escriure i re-escriure.
Els models cognitus apareixen amb la intenció de superar els dos defectes que
els seus partidaris atribueixen als models d'etapes: la linealitat del procés i l'oblit
de l'estudi dels processos i operacions cognitives que interactuen en el
pensament de l'escriptor en el curs de la seva producció escrita. Per tant, els trets
bàsics dels models cognitius són: a) l'èmfasi en l'explicació dels diversos
processos cognitius que intervenen en la composició escrita, és a dir, en els
coneixements i estratègies que els escriptors posen en funcionament mentre
escriuen i en com interactuen, i b) la recursivitat del procés de composició, és a
dir, el convenciment que els subprocessos i operacions que interactuen en l'acíe
d'escriure no són etapes unitàries i rígides que se succeeixen linealment, sinó que
interactuen de forma flexible, cíclica i recursiva, uns amb els altres.
D'entre els models cognitius, el primer que va contribuir a convertir l'estudi dels
processos de composició en una línea de recerca amb entitat pròpia, va ser el
model de Flower i Hayes (1980, 1981a, 1981b, Hayes i Flower, 1980). Es
tracta d'un model amb una sòlida fonamentació teòrica, que ha esdevingut un
dels més coneguts i difosos, encara en l'actualitat. Aquest model consta de tres
gran unitats: a) la situació comunicativa (audiència, propòsit, tema i el propi text
que es va produint, b) memòria a llarg termini, i c) el procés d'escriptura
pròpiament dit, format per tres subprocessos {planificació, textualitzadó i
revisió), i per un mecanisme regulador anomenat control. Aquest model, que ha
arribat ja al nostre context més pròxim, en forma de síntesis i interpretacions
teòriques i de propostes d'ensenyament i/o avaluació específiques, ha estat el
model que hem escollit com a punt de referència teòrica per a la segona fase de la
recerca, l'Estudi de Casos.
En els darrers anys, neixen amb força nous models que emfasitzen la
consideració de l'escriptura com un instrument per a l'elaboració i h
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transformació del coneixement. A través de l'activitat d'escriure, aquell qui
escriu pot establir noves relacions, pot aprofundir en el coneixement i, per tant,
elaborar, transformar i aprendre. Sota aquest marc, se situen els dos models del
procés de composició plantejats, per mitjà de diversos estudis (1985, 1987,
1992), per Bereiter i Scardamalia: "dir el coneixement" i "transformar el
coneixement", diferenciats cadascun d'ells per la manera en com s'hi introdueix
el coneixement i en el que li ocorre a aquest coneixement durant el procés de
composició. Destaquem, d'aquests autors, la constaíatació que el procés de
composició seguit per la majoria d'estudiants concorda amb el model "dir el
coneixementja que, d'una banda, les exigències d'aquest model a la capacitat de
processament cognitiu són mínimes i, de l'altra, perquè solament requereix d'un
conjunt d'esquemes que especifiquin els elements estructurals adequats als textos
i de l'activació dels coneixements de la memòria per mitjà de les pistes que
proporciona el tema. I, conseqüentment, creuen que l'esforç educatiu s'ha
d'enfocar ha procurar que els alumnes adquireixen el model de transformar el
coneixement perquè d'aquesta manera, no solament avançaran en l'elaboració i
transformació de significats individuals, sinó que també milloraran en les seves
habilitats per escriure.
5, L'anàlisi del procés d'ensenyament i aprenentatge de l'expressió escrita, des
d'un visió teòrica fins a una descripció de la pràctica. La nova conceptualització
de la llengua escrita que, al llarg d'aquestes darreres dècades, ha desembocat en
una nova visió que centra la seva atenció a analitzar els diversos aspectes
comunicatius, lingüístics i socioculturals de Tacte d'escriure i a comprendre els
diferents processos i operacions cognitius implicats en els processos
redaccionals, juntament amb la preocupació que els professionals de
l'ensenyament fan sentir, cada vegada amb més força, en relació a les dificultats
dels seus alumnes en l'expressió escrita, determina l'ímpetu amb què, durant els
darrers anys, sorgeixen els estudis que treballen per a la búsqueda de noves
alternatives d'ensenyament de l'expressió escrita que s'adequïn a les noves
concepcions teòrico-lingüístiques i, en especial, a les necessitats i realitats
lingüístiques d'uns alumnes que viuen en societat.
A partir d'aquí, en base a una proposta de Camps (1994c), definim i analitzem
tres grans perspectives o formes d'entendre l'ensenyament de l'expressió escrita
des d'un punt de vista teòric: Una primera en base als propòsits educatius
(acadèmic, utilitari, romàntic, evolutivo-cognitiu i emancipador), una segona en

640

funció aei focus d'ensenyament o contingut prioritari (l'enfocament gramatical,
el funcional, el processual i el basat en el contingut), i una tercera d'acord a
l'anomenda modalitat d'ensenyament (modalitat directiva, de procés natural,
constructiva i individual), les quals es caracteritzen d'acord amb la manera en què
s'organitza la tasca, el paper que hi pren el professor, el tipus d'activitats que
s'hi duen a terme i el grau d'especificitat i claredat dels objectius i les tasques a
aprendre. Acabem aquesta anàlisi concloent sintèticament quina és la nostre opció
personal en aquest sentit: entenem que un model d'ensenyament de l'expressió
escrita hauria de compartir alguns dels aspectes de la modalitat natural, sobretot
els que fan referència a l'èmfasi i la consideració de les idees, interessos i
iniciatives de l'alumne com a millor manera per motivar-lo vers el fet d'escriure, i
amb una estructuració de les tasques d'aprenentatge més d'estil constructiu, és a
dir, d'acord amb uns objectius definits específicament i clara. Pel que fa al
propòsit educatiu subjacent, creiem en la promoció del desenvolupament de les
capacitats individuals, tant de caràcter cognitiu com lingüístic, d'acord a un
desenvolupament integral de l'alumne com a persona: individual, social i cultural
(propòsits cogniíivo-evolutiu i emancipador). Evidentment, per a la consecució
d'aquests objectius, malgrat que el focus bàsic se centri en els processos que
duen a terme els alumnes en l'acte d'escriure, cal no disassociar aquestes
operacions cognitíves de procediment amb determinats coneixements específics
que pot exigir el text que s'està produint.
En segon lloc, presentem algunes de les propostes més rellevants
d'ensenyament/aprenentatge de l'expressió escrita que, en el nostre context més
immediat, Catalunya, s'han desenvolupat durant aquests darrers anys, d'acord
amb les demandes tèorico-lingüístiques actuals. Descrivim més àmpliament una
d'aquestes propostes, el treball de la llengua escrita per projectes, pel seu caràcter
innovador i per la seva configuració com un plantejament global que parteix
d'uns pressupòsits teòrics ben definits i es concreta en possibilitats didàctiques
més específiques. Referenciem també d'altres propostes, algunes més generals
(Cassany, Luna i Sanz, 1993, Vila, 1989, 1990) i d'altres centrades, bé en el
treball de diversos tipus de text (argumentació, narració, exposició, etc.), bé en
l'ús i l'adquisició de les estratègies processuals de la composició escrita. En
síntesi, las dimensions que comparteixen la majoria de les propostes
d'ensenyament i aprenentatge de l'expressió escrita, d'aquests darrers temps a
Catalunya, són: a) la conscienciació de la complexitat del procés d'escriptura, b)
la diversitat textual, c) l'ús de textos versemblants, d) la necessitat de
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l'explicitació dam dels objectius d'ensenyament i aprenentatge, e) l'ampliació de
la gamma de coneixements i habilitats a aprendre per saber escriure i f) la
interacció oral entre alumnes i professor i entre companys.
I, per últim, ens interessa deixar constància que, malgrat que aquesta nova visió
ftmcionalista i comunicativa de la llengua sigui recollida en els plantejaments
teòrics del nou curriculun de llengua de la Reforma, i que, tots els plantejaments
i propostes exposades en aquest mateix treball son un fet real, les discrepàncies
entre aquest marc teòric i les pràctiques d'expressió escrita a les aules són
notablement significatives. Exposem alguns del factors que poden ser els
condicionants d'aquest fenomen: a) la llarga i atrelada tradició pedagògica en
l'ensenyament de l'expressió escrita concebuda com l'estudi dels continguts
gramaticals, de coneixements i habilitats a imitar, memoritzar i adquirir, sota una
metodologia guiada per uns criteris d'addició í acumulació de coneixements, b)
les exigències d'aquesta nova concepció, que no es limita a requerir d'una
simple tria metodològica i d'una redefinició d'objectius, sinó que demana una
reestructuració global de l'enfocament del treball lingüístic, una
reconceptualitzadó de molts aspectes organitzaíius i curriculars de l'escola, un
replantejament de la distribució dels pressupostos i una revisió dels programes
en ¡aformació lingüistica i didàctica de les Facultats d'Educació, c) la tendència
generalitzada d'escoles i professors a exercir de simples adaptadors de les
propostes curriculars de l'administració educativa i dels materials editorials , i d)
la companimentació de matèries que, especialment als cursos de secundària
obligatòria amb l'assignació d'un professor per assignatura, fragmenta l'estudi
de la llengua escrita i impossibilita una pràctica centrada en la concepció d'una
llengua com a mitjà d'expressió de qualsevol pensament o coneixement.
Partint d'aquest recorregut teòric que acabem d'exposar, i en especial de la definició
d'expressió escrita i de la seva fonamentació teòrica, en el Capítol II plantegem b
recerca que volem efectuar. Subjacent a aquest plantejament general de la recerca,
s'hi troba la concepció de l'expressió escrita que ja hem prèviament definit: un
procés complex en el qual hi intervenen varietat de coneixements i habilitats, uns
d'ells referits a la dimensió del codi escrit (producte acabat), i els altes a la
dimensió del procés de composició, és a dir, a les estratègies comunicativolingtiístiques que s'utilitzen durant els procés de la producció d'un text escrit.
A partir d'aquestes dues dimensions de l'expressió escrita, determinem la doble
intencionalitat de la recerca:
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1. Per un costat, pretenem conèixer, tenir una panoràmica global, de quin és el
domini dels principals coneixements i habilitats en relació a l'expressió escrita en
llengua catalana dels nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona,
específicament pel que fa al codi escrit.
2. I per l'altre, un cop descrita, analitzada i interpretada la informació obtinguda pel
que fa al nivell de competències del codi escrit dels nois i noies seleccionats, ens
interessa també constatar quines són i com són utilitzades per aquests nois i noies
aquelles estratègies, aquelles habilitats, que en els models teòrics es defineixen
com a pròpies d'un procés de composició escrita madur i elaborat.
Doble intencionalitat que comporta l'establiment d'una recerca estructurada en dues
fases: 1) laprimerafase que, per respondre a la primera intencionalitat, es concreta
en un Estudi Descriptiu que, utilitzant una mostra gran (388 nois i noies) i sota uns
criteris metodològics quantitatius, anem exposant al llarg del Capítol III, i, 2) una
segona fase que, per a respondre a la segona intencionalitat, es defineix com un
Estudi de Casos que, amb un grup reduït de nois i noiesjseleccionat a partir de la
imformació obtinguda en la primera fase de la recerca_i sota una perspectiva
metodològica qualitativa, anem relatant extensament en el Capítol IV.
Pel que fa a l'Estudi Descriptiu, ens proposem com a objectiu general conèixer quin
és el domini general de les habilitats i els coneixements de l'expressió escrita en
llengua catalana, concretament en relació al text produït, al codi escrit, que presenten
els nois i noies de Cicle Superior d'EGB de Girona, i, amb aquesta intenció,
especifiquem aquests coneixements i habilitats agrupant-los d'acord amb les cinc
propietats textuals a priori establertes: adequació, coherència, cohesió, correcció
gramatical i variació. Sota una perspéctica metodològica quantitativa i un mètode
descriptiu, es desenvolupen les diferents passes que seguim per a la consecució dels
objectius marcats: 1) seleccionem la mostra d'estudi, 2) efectuem el procés
d'obtenció de la informació necessària, prèviament realitzant una àmplia revisió
bibliogràfica entorn al tema de l'avaluació del producte escrit, la qual ens porta a
elaborar dos instruments propis: el bàsic o Prova d'Expressió Escrita i el
complementari o Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor, i a
recollir també d'altres dades informatives, a ressaltar, les qualificacions
acadèmiques de l'àrea de llengua, 3) apliquem els instruments ideats i recollim
l'altra informació prevista, en un grup de 388 nois i noies dels tres cursos de Cicle
Superior d'EGB (6è, 7è i 8è) de tres escoles de Girona, 4) analitzem la informació
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obtinguda per mitjà de diverses tècniques estadístiques descriptives i diferencials,
més exhaustivament i completa en el cas de la Prova d'Expressió Escrita en tant que
instrument bàsic i expecíficament dissenyat per a respondre als objectius de l'estudi,
i 5) analitzem i interpretem amb rigurosiíat totes les aportacions informatives
obtingudes, per acabar destacant-ne els aspectes més rellevants d'acord amb els
propòsits establerts, és a dir, definint les principals conclusions extretes de la
realització d'aquesta primera fase de la recerca. Aquestes conclusions de l'estudi
descriptiu, que es circumscriuen en el context de la ciutat de Girona i en ets nois i
noies de Cicle Superior d'EGB, podem sintetitzar-les en els següents aspectes:
A partir de l'anàlisi de la informació obtinguda de la Prova d'Expressió Escrita:
1. En general, els 388 nois noies de l'estudi mostren un nivell de domini ntíg~alt en
les habilitats i coneixements referits al codi escrit, mostrant-se diferències
significatives: a) entre l'escola 1 (nivell mig), de característiques contextuáis
peculiars i distintes (nivell socio-econòmico-cultural mig-baix de les famílies de
l'alumnat, ubicació en un encreuament de barris, etc.) i les altres dues escoles
(nivell mig-alt), b) entre els alumnes de 6è (nivell mig ) i els de 8è (nivell migalt), c) entre les noies (nivell mig-alt) i els nois (nivell mig) i d) entre els nois i
noies amb llengua familiar castellana (nivell mig) i els de llengua familiar catalana
(nivell mig-alt).
2. Pel que fa a l'elaboració de textos comunicatius breus, tipus nota, el nivell de
domini és, en general, mig-alt, fins i tot lleugerament superior si el destinatari de
la nota és conegut, concret (un amic, en aquest cas) i, per tant, permet l'ús d'un
registre lingüístic més col·loquial, que no pas si és el destinatari és nombrós, poc
conegut i requereix d'un nivell de certa formalitat lingüística. Es diferencien de la
resta d'habilitats i coneixements, aquells referits a la propietat Variació, en els
quals el nivell de domini és mig-baix, hem de tenir en compte que aspectes com
la riquesa o la varietat lèxica i sintàctica, l'ús de recursos retòrics, la fluïdesa i la
gràcia en l'estil, etc., exigeixen als nois i noies un grau elevat de maduresa i
perfeccionament en l'elaboració del text escrit.
3. A l'hora de redactar un textnarmtiu, els 388 nois i nois de l'estudi presenten un
nivell de domini mig dels coneixements i habilitats de codi escrit implicats en
aquesta tipologia textual. Les principals dificultats les identifiquem en la
utilització dels diversos mecanismes de cohesió textual: signes de puntuació,
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conjuncions, adverbis i locucions advervials, formes anafòriques com la
pronominalització, l'el·lipsi, els sinònims, etc., i també, i encara més
acusadament, en els aspectes comunicativo-lingúistics relacionats amb la
propietat variació, tal i com succeeix en les notes comunicatives breus.
4. En l'elaboració d'un text descriptiu amb una estructura de missatge publicitari, en
general, el grau de domini dels coneixements i habilitats del codi escrit que hi són
implicats, es mostra clarament inferior als altres tipus de textos dels quals hem
obtingut informació, hem de parlar d'un nivell mig-baix. Diverses raons creiem
que contribueixen a la constatació à'aquesta inferioritat: a) el mateix tipus de text,
tant les descripcions com els textos persuasius són gèneres textuals practicats a
l'escola amb uns nivells de freqüència i intensitat menors que no pas els textos
narratius, i b) dos condicionants metodològics: un d'ells derivat del fet que tots
els nois i noies de l'estudi hagin focalitzat la seva atenció en l'elaboració d'un
missatge publicitari_quan en realitat la intenció de la pregunta era que fos
principalment un text descriptiu i se suggeria la possibilitat de donar-li la forma
de missatge publicitari_, i, d'aquesta manera, hagin descuidat l'activitat
descriptiva, amb la qual cosa pot haver disminuït l'adequació qualitativa dels
criteris d'èxit preestablerts per a l'avaluació d'aquesta pregunta de la Prova; i
l'altre, generat pel fet de tractar-se d'un text referit a la darrera de les preguntes
de la Prova i, molt probablement, s'hagi donat um cert grau de cansament i, per
tant, de relaxament en la predisposició a escriure dels nois i noies.
A partir de l'anàlisi de la informació obtinguda del Full de Valoració de l'Expressió
Escrita per part del Professor, un cop comprovada le correlació estadística
moderada-alta dels seus resultats amb els resultats globals de la Prova d'Expressió
Escrita, destaquem:
1. Unes puntuacions dels nois i noies de l'estudi distribuïdes deforma irregular, és
a dir, amb una elevada concentració de les puntuacions en tres pols:
l'extremadament alt, el mig i l'extremadament baix. Fet que creiem pot ser
provocat per una característica metodològica del propi instrument: el procediment
de valoració que es proposa als professors es basa en la possibiltat d'avaluar
cadascun del diferents aspectes comunicativo-lingüístics dels seus alumnes
d'acord a tres opcions ("sí", "no" i "a mitges"), la qual cosa provoca que les
puntuacions resultants tendeixen a polaritzar-se, bé en l'extrem superior, bé en
l'extrem inferior, bé en la zona de puntuacions mitges.
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2. Una influència significativa de l'estil personal de cada professor a l'hora de
valorar el nivell dels coneixements i habilitats de l'expressió escrita dels seus
alumnes. Evidenciem, doncs, que la tïgurositat i l'exigència avaluatives formen
part d'una manera individual d'entendre el procés d'ensenyament/aprenentatge
per part de cada professor. Aquesta incidència queda reflectida en les notables
diferències que, pel que fa a la informació obtinguda, es fan visibles en funció de
les variables curs i escola.
3. La gran proporció de nois i noies que són valorats amb puntuacions mitges i
mitges-altes pel seu professor pel que fa als aspectes directament relacionants
amb les habilitats i estratègies del procés de composició. Fet que, en un primer
moment ens sorprèn, però que, en no tenir arguments suficients per relativitzarlo, l'acceptem. De tota manera, però, un cop finalitzada la segona part de la
recerca, l'Estudi de Casos, creiem que estem en condicions d'afirmar que
difícilment aquests resultats s'ajusten amb precisió al nivell d'ús i d'adquisició
que, pel que fa a les estratègies pròpies del procés de composició, mostren els
nois i nois de Cicle Superior d'EGB. Una possible interpretació a aquest fet,
evidentment subjectiva en tant que racionalitzada a posteriori, pot ser una
tendència dels professors a valorar aquests aspectesjògicament poc treballats de
manera específica i, per tant, dels quals no en disposen d'informació suficient,
prenent com a punt de referència el mateix grau de domini que els nois i noies
presenten en els altres aspectes comunicativo-lingüístics referits al codi escrit.
I, per acabar, a partir de l'anàlisi de la informació obtinguda de les qualificacions de
l'àrea de llengua (assignatures de llengua catalana, castellana i estrangera), un cop
comprovada la correlació estadística moderada-alta (llengua castellana i estrangera) i
moderadament alta (llengua catalana) amb els resultats globals de la Prova
d'Expressió Escrita, ressaltem:
1. En general, en les tres assignatures, la proporció de nois i noies que obtenen
puntuacions de bé, notable i excel·lent és superior a la dels que les obtenen
d'insuficient 5 suficient.
2. També en les tres assignatures apareix un alíre tret característic compartit: a 6è
curs i a les edats à111 i 12 anys, la proporció de nois i noies que obtenen
qualificacions altes (sobretot excel·lent) és superior a les dels altres dos cursos
(7è i 8è) i a la de les altres edats, així com inferior la proporció de nois i noies
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que obtenen la qualificació d'insuficient. Creiem que són diverses les
circumstàncies que, actuant de forma interrelacionada, poden determinar aquest
fet: la inestabilitat pròpia de la personalitat adolescent (viscuda amb més intensitat
als 13 i 14 anys), la major complexitat en els objectius i continguts de l'àrea de
llengua com més elevat és el curs, la diversitat en la manera d'entendre i enfocar
l'avaluació dels diferents professors, etc.
3. I, de nou, la varietat i la subjectivitat del nivell d'exigència i rígurositat avaluativa
dels professors queda reflectida en aquesta informació de les qualificacions de
l'àrea de llengua, un exemple clar n'és la notable superioritat en el nombre de
nois i noies que, en l'escola 2, obtenen la qualificació d'insuficient, en especial
en l'assignatura de llengua catalana i estrangera.

Pel que fa a l'Estudi de Casos, ens plantegem com a objectiu general constatar si es
presenten diferències clares, pel que fa al procés de composició seguit en
l'elaboració i construcció del text escrit, entre els nois i noies de Cicle Superior
d'EGB que tnostren un nivell elevat en el domini dels coneixements i habilitats del
codi escrit, i els que en mostren un nivell de domini baix. Objectiu general que
pressuposa l'establiment de dos subobjectim generals: 1) Conèixer quines són í
com són utilitzades les estratègies, pròpies áú procés de composició, que segueixen
en l'elaboració i construcció del text escrit d'aquells nois i noies de Cicle Superior
d'EGB de Girona que, seleccionats a partir de l'estudi realitzat en la primera fase de
la recerca, presenten un major domini general dels coneixements i habilitats del codi
escrit, i 2) el mateix que l'anterior però centrat en aquells nois i noies que presenten
un menor domini general dels coneixements i habilitats del codi escrit.
Amb aquests propòsits, definim primerament el marc teòric que regula ei
desenvolupament d'aquesta segona fase de la recerca: es tracta de laproposta teòrica
de referència que, en base al model cognitiu del procés de composició escrita
proposat per Flower i Hayes, defineix els processos i subprocessos sota els quals
estructurem l'estudi: anàlisi de la situació comunicativa, planificació (generació
d'idees, organització i formulació d'objectius), textualitzadó, revisió i control,
alhora que també concretem les estratègies i habilitats específiques a través de les
quals volem obtenir la informació referida a cadascun d'aquests processos i
subprocessos redaccionals.
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Seguidament, i en el marc d'una perspectiva metodològica qualitativa, definida i
especificada a través d'un Estudi de Casos, es desplega el pla de treball marcat per
per a la consecució dels objectius preestablerts: 1) d'acord amb uns criteris
rigurosament sistematitzats, i a partir de la informació principal obtinguda en la
primera fase de la recerca, seleccionem els 12 casos d'estudi agrupats en dos grups:
el Grup A o els 6 casos que presenten el nivell més baix en el domini dels
coneixements i Viabilitats del producte escrit, i el Grup B o els 6 casos que en
mostren el nivell més alt; 2) realitzem d procés d'obtenció de la informació, a través
de l'aplicació de dos instruments: l'observació i l'entrevista, per a l'elaboració
acurada i rigurosa dels quals, prèviament hem efectuant una revisió bibliogràfica
sobre el tema de la complexitat de l'avaluació del processos cognitius i sobre els
requeriments metodològics derivats de la naturalesa essencialment qualitativa dels
propis instruments; 3) apliquem els dos instruments en els 6 casos del Grup B i els
casos del Grup A, 4) analitzem la informació obtinguda a través de tècniques
d'anàlisi de contingut, en primer lloc, establint unitats de registre que ens faciliten
una primera aproximació a la temàtica enregistrada a través de l'observació i de
l'entrevista de cadascun dels 12 casos, i, en segon lloc, establint categories en el
contingut de les unitats establertes, estructurant i classificant així la temàtica de les
dades obtingudes; 5) elaborem l'infonne, és a dir, a partir de la sistematització de la
informació efectuada, per mitjà de les unitats de registre i de les categories
establertes, exposem quines són i com són utilitzades les estratègies pròpies del
procés de composició escrita definides en la proposta teòrica de referència i
agrupades en els cinc processos estudiats (anàlisi de la situació comunicativa,
planificació, textualització, revisió i control), especificant aquest informe per als
casos del Grup A, per als casos del Gmp B, i sobretot oferint un informe específic
per a la comparació entre els casos del Grup A i els del Grup B; i 5) revisem el
desenvolupament dels diferents moments de l'Estudi de Casos i reanaliízem amb
rigurositat la informació exposada en els tres informes, per finalitzar definint les
principals conclusions que es deriven de la realització d'aquesta segona fase de la
recerca. Aquestes conclusions de YEstudi de Casos, que es circumscriuen en el
context de la ciutat de Girona i en 12 nois i noies d'entre 13 i 17 anys, les resumim
d'aquesta manera:
1. La complexitat i la dificultat que comporta estudiar en l'àmbit dels processos
cognitius de les persones. A través del nostre estudi de casos ho hem pogut
constatar a dos nivells: 1) per un costat, perquè la operativiízació de les
operacions i estratègies del procés de composició escrita, en conductes
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observables pressuposa un risc considerable, ja que algunes d'elles
(especialment les referides a l'anàlisi dels elements la situació comunicativa i als
diferents subprocessos de la planificació de les idees) poden donar-se únicament
a nivell mental i no ser explícites per mitjà de comportaments externs i
observables, i 2) perquè la reflexió que d'aquests processos fan els propis nois i
noies en l'entrevista, exigeix un esforç metacognitiu possiblement superior al que
els adolescents estan habituats a realitzar. Ja ho hem expressat en les conclusions
específiques de l'Estudi de Casos, però ens interessa tomar-ho a recordar: des
dels primers moments de l'estudi, hem estat conscients de l'existència d'aquests
factors que compliquen l'obtenció de resultats que s'adequïn certament als
processos cognitius que es desenvolpuen en els casos estudiats mentre estan
escrivint: Per aquest motiu, hem elaborat i aplicat rigorosament i acurada dels dos
instruments emprats, l'observació i l'entrevista, Í hem analitzat i interpretat
prudentment la informació obtinguda. Amb tot, estem convençuts que no podem
considerar contundents ni definitives les conclusions a les quals hem arribat, hem
de deixar un raconet on els dubtes i les incerteses es mantinguin vius,
precisament per continuar creient necessari l'estudi d'un món tan misteriós com
són els processos intel·lectuals que fan que les persones siguem persones.
2. No es pot concloure amb claredat que es presenten diferències definitives entre
els casos del Grup A i els del Grup B. De tota manera, sí que podem parlar de
lleugeres diferències que, en general, situen els casos del Grup B en un nivell
d'ús lleugerament més elaborat en les estratègies del procés de composició
escrita: en general, un temps d'espera superior des de l'encarrèc de la tasca fins
a l'inici de la redacció, unes revisions parcials dels fragments escrits prioritzant
primer la detecció d'errors de contingut, una tendència a fixar-se més en els
aspectes de contingut que en els de forma, una major varietat d'ús de tècniques
per retocar el text, etc., i específicament, també ens trobem amb casos particulars
que, en estratègies aïllades, en mostren l'ús adequat.
Per interpretar aquesta constatació, tenint en compte que entre les produccions
escrites d'aquests dos grups sí que existeixen diferències i, a més, radicals (els
textos produïts pels casos del Grup A són extremadament fluixos i els del Grup
B d'alta qualitat), ens remetem a les aportacions de Bereiter i Scardamalia (1987)
quan afirmen que els nois i noies de les escoles, per a la composició dels seus
escrits, segueixen majoritàriament el model de composició que ells defineixen
com el de "dir el coneixement". Un model que, malgrat identificar-se com apropi
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dels escriptors immadurs i que no contribuir a l'elaboració i la transfomació del
coneixement a través de Tacte d'escriure, el seu seguiment no té forçosament
perquè portar com a conseqüència una producció escrita de baixa qualitat, ja que
si els coneixements sobre el tema, el gènere i els coneixements lingüístics de qui
escriu són qualitativament notables, aquest model pot resultar realment eficaç.
Així doncs, podem pensar que els casos del Grup B, tot i seguir en línies
generals el model de "dir el coneixement", produeixen textos qualitativament
bons perquè el seus coneixements discursius i lingüístics els faciliten l'activitat
d'escriptura.
Un altre factor a tenir en compte és que, aquests 12 casos estudiats no han
experienciat, prèviament, en l'àmbit concret de la recerca, cap proposta
d'ensenyament específica per promoure l'adquisició i l'ús de les estratègies
pròpies dels processos redaccionals, la qual cosa contribueix també a explicar el
seu baix nivell general en l'adquisició i l'ús d'estratègies específiques pròpies
dels processos de composició escrita. Un element que corrobora aquest fet és
que l'únic cas que ha rebut ensenyament específic sobre alguna d'aquestes
estratègies (en concret, d'algunes referides a la planificació de les idees), és el
que marca, en molts moments, la diferència entre ambdós grups pel que fa a l'ús
elaborat d'aquelles estratègies concretes que li han ensenyat i que ha après a
utilitzar.
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2. IMPLICACIONS PER A LA PRÁCTICA I LA RECERCA
EDUCATIVES EN L'ÀMBIT DE L'EXPRESSIÓ ESCRITA
D'acord amb la materia d'estudi de la tesi, l'expressió escrita entesa des d'una
perspectiva global i complexa, es fa ineludible l'exposició d'aquelles reflexions Í
consideracions que d'ella se'n poden derivar de cares a la pràctica del procés
d'ensenyamerit/aprenentatge de l'expressió escrita a les nostres escoles. D'altra
banda, les característiques conceptuals i metodològiques de les dues fases de la
recerca desenvolupades, generen, per un costat, la necessitat de definir algunes de
les seves repercussions de cares a la recerca educativa en l'àmbit de l'expressió
escrita, i, per l'altre, ofereixen l'oportunitat de plantejar línies de treball futures que
creiem que, a partir d'aquest estudi, poden marcar el desplegamnet de noves
recerques.
Per aquesta raó, doncs, estructurem aquest apartat parlant, primer, de les
implicacions d'aquest treball en les pràctiques educatives de l'expressió escrita i, en
un segon moment, establint també les implicacions per a la recerca educativa en
aquest camp d'estudi de l'expressió escrita.

2.1. Implicacions per a la pràctica del procés d'ensenyament i
aprenentatge de l'expressió escrita

Des d'un punt de vista general, creiem que una de les primeres necessitats que
s'imposa avui en la pràctica de l'ensenyar i aprendre a escriure és la superació de la
discrepància real que existeix, entre els pressupòsits teòríco-lingüístics, que des, de
les principals disciplines lingüístiques i des de la didàctica de la llengua, aposten per
una nova concepció de llengua escrita, i la realitat de les pràctiques d'escriptura de
les escoles.
Sabem que existeix un consens social, que fins i tot ha arribat als fonaments teòrics
del nou currículum de llengua escrita proposat per la Reforma, en relació al rebuig
dels plantejaments tradicionals de l'ensenyament de l'expressió que pretenien que
els alumnes aprenguessin a escriure exclusivament a través del domini dels
coneixements de la gramàtica del sistema de la llengua. Avui, es comparteix, a
nivell teòric, l'interès per considerar els processos cognitius que entren en joc en
escriure i a concebre l'activitat d'escriptura com un fet social, tant en la seva
naturalesa a com en el seu ús, i com un instrument per a l'elaboració i la
transformació del coneixement. Però, per l'altre costat, a les escoles es manté
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majoritàriament un enfocament didàctic de l'expressió escrita centrat en l'estudi dels
continguts gramaticals, i sense treballar la diversitat de tipus de textos segons la
seva funció, sense utilitzar textos reals i versemblants que s'aprenguin a utilitzar
amb finalitats comunicatives concretes, sense atorgar un paper rellevant al treball en
el procediment i en les estratègies processuals implicades en la producció textual,
etc.
Què fa falta, doncs, perquè aquesta divergència entre teoria i pràctica pugui superarse?
Segons el nostre entendre, han d'activar-se determinats mecanismes, administratius
i formatius, perquè les propostes curriculars de les aules s'ajustin als nous
plantejaments, i també perquè els professors puguin vèncer el pessimisme i el
desànim que molt sovint els provoca comprovar que ensenyar la composició escrita
és una tasca molt complexa, donada la presència a les seves aules d'alymnes que
tenen dificultats importants per produir textos de qualitat. Alguns d'aquests
mecanismes a activar poden ser els següents:
1. Revisar les partides pressupostàries que, des de l'administració educativa, es
dediquen, d'una banda, a possibilitar que els professors de l'escoles tinguin
accés formatiu a conèixer quins són els pressupòsits teòrico-lingüistcs difosos i
acceptats en l'actualitat, quines són algunes de les propostes didàctiques que sota
aquests principis s'estan treballant en el nostre context més immediat, etc., i, de
l'altra, a oferir aquells recursos materials necessaris (temps, motivació, etc.)
perquè els professors s'organitzin en grups de treball i de recerca amb l'ànim de
concretar, de forma compartida, les propostes curriculars de la llengua escrita
que, específiques a diferents nivells (escola, cicle, curs), han de contextualitzarse a l'entorn, als alumnes, etc.
2. Replantejar els programes deformació lingüística i didàctica del plans d'estudis
dels professionals de l'educació primària i secundària. Una formació que ha
d'oferir aquelles estratègies i recursos teòrico-dídàctics necessaris per facilitar
que la nova conceptualització de l'ensenyament de l'expressió escrita no es
converteixi en una simple tria metodologia, ni tampoc en una simple redefínició
teòrica dels objectius, sinó que esdevingui una reestructuració global en
l'enfocament del treball lingüístic (selecció de continguts, seqüenciació didàctica,
metodologia, avaluació, etc,.), i una reconceptúaliízació de molts aspectes
organiízatius i cumculars de l'escola.

652

Des d'un punt de vista ja més específic, quines han de ser les característiques que
han de definir les propostes curriculars de l'expressió escrita a l'educació primària i
secundària obligatòria?
1. En primer lloc, pensem que esdevé necessari que qualsevol proposta
d'ensenyament/aprenentatge de l'expressió escrita s'emmarqui i articuli enfundó
de les diverses dimensions que la defineixen: el paper del professor, la forma de
treball dels alumnes, el tipus de tasques i el focus d'ensenyament, i, sobretot,
l'establiment explícit del propòsit educatiu que, com a finalitat última, pretén
assolir la proposta en relació a l'ensenyar i aprendre a escriure. Creiem que més
enllà de la formulació, més o menys explícita, dels objectius sobre els conceptes,
habilitats i estratègies de l'expressió escrita, és imprescindible identificar i
assumir amb claredat els pressupòsits conceptuals que susíenen teòricament la
proposta concreta, i no solament en relació al procés d'ensenyament/aprenentatge
de l'expressió escrita en concret, sinó també en relació a la globalitat del fet
educatiu.
2. En segon lloc, creiem que aquestes propostes curriculars, en cadascun dels
centres educatius, han de concretar-se de tal manem que s'asseguri al llarg de tota
l'escolarització la continuïtat de la perspectiva i l'enfocament definit, la qual cosa,
lògicament, pressuposa una grau considerable d'implicació activa per paït
col·lectiu de professionals del centre.
3. En tercer lloc, és important minimitzar d màxim la compartimentació de matèries
que existeix a les escoles i que, evidentment, afecta al treball de la llengua. En
l'educació primària, es tracta d'una fragmnetació horària, ja que un sol mestre és
el responsable d'un grup-classe, a l'educació secundària obligatòria, amb
l'assignació de gairebé un professor per matèria, la fragmentació augmenta. Si
tenim en compte que llengua en general, i l'expressió escrita en particular, es
caracteritzen pel seu caràcter global com a mitjà d'expressió de qualsevol
pensament i coneixement, cal pensar en un treball d'expressió escrita en l'àmbit
global de les diferents matèries: a l'àrea de llengua, a les altres àrees curriculars,
a les propostes transversals, etc.
I encara a un nivell més concret, quines són les principals línies d'acció didàctica a
les quals aquestes propostes curriculars de l'expressió escrita han de donar
resposta?
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1. Donat que l'expressió escrita es concep com com un procés intel·lectual complex
que implica coneixements i habilitats d'índole variada que es refereixen tant al
codi escrit com al procés de composició, aprendre a escriure implica l'ús de
coneixements i habilitats variats i diversos, emfasitzant especialment els de tipus
textual i discursiu (adequació al context de comunicació, cohesió i coherència
textuals, etc.), i destacant-hi el paper rellevant de les estratègies de composició
(deplanificació, de textualització, de revisió, etc.) emprades durant el procés. La
gramàtica, que tradicionalment havia ocupat un lloc preferent, ha de deixar de
tenir l'exclusivitat en l'ensenyament de l'expressió escrita; de fet, creiem que ha
d'entendre's com un més dels coneixements que cal aprendre per anar avançant
en el domini de la competència escrita, sempre però al servei d'un procés de
producció textual contextualitzat i amb una finalitat comunicativa concreta. Ja no
solament cal tenir en compte la producció escrita com a tal, o sigui el text acabat,
sinó que també cal ensenyar els alumnes a utilitzar de forma adequada la
diversitat d'operacions i estratègies cognitives que es posen en funcionament
durant l'acte d'escriure. En aquest sentit, l'escriptura es configura com un
instrument per al desenvolupament intel·lectual i la construcció de coneixements.
A través de la primera fase de la recerca, l'Estudi Descriptiu, hem pogut
comprovar, analitzat les produccions escrites dels nois i noies de Cicle Superior
d'EGB, que els coneixements i habilitats, amb els quals aquests estudiants
mostraven tenir més dificultats eren aquells relacionats amb la coherència i la
cohesió textuals i, sobretot, amb la variació. És a dir, d'una banda, en aquells
coneixements i habilitats de tipus clarament discursiu i textual, ja que la
coherència és una propietat del text que fa referència a la selecció i organització
de la informació adequades a la situació comunicativa, i la cohesió a l'articulació
sintàctica i lèxica de les idees d'un text a toves del mecanismes de connexió entre
unes frases i les altres; i de l'altra en aquells coneixements i habilitats que
reflecteixen un grau de maduresa en l'ús dels recursos expressius i lingüístics de
la llengua escrita, és a dir, en la propietat variació. I, en aquest sentit, creiem
que, en la mesura que els coneixements i habilitats d'aquesta propietat de la
variació es troben relacionats amb l'estil i el grau d'elaboració d'un text,
probablement la seva connexió amb les estratègies del procés de composició
sigui altament significativa.
I, per mitjà de la segona fase de la recerca, l'Estudi de Casos, hem constatat que
l'únic cas que ha rebut ensenyament específic sobre algunes estratègies (de
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composició (en concret, d'algunes referides a la planificació de les idees), és el
que es diferencia més clarament de la resta dels casos pel que fa a la utilització
d'aquestes estratègies processuals que li han ensenyat i ha après. Això ens porta
a corroborar el queja afirmen Bereiter i Scardamalia (1987): si s'ofereixen les
eines didàctiques adequades, els processos de composició escrita poden
aprendre's i així contribuir a una millora en les produccions escrites dels
estudiants.
2. En tant que la finalitat última de l'aprenentatge de l'expressió escrita és el fet
comunicatiu, i que els propòsits comunicatius poden variar i generar diversitat de
tipus de text, l'ensenyament de l'expressió escrita cal enfocar-lo no com un
procés global i unitari que serveix per qualsevol tipus de text, sinó que cal
entendre que requereix de varietat d'aprenentatges diferenciats que es refereixen a
diferents tipus de text, amb finalitats comunicatives diverses i amb
característiques lingüístiques, estructurals i expressives també diferents.
L'alumne no ha d'aprendre a escriure textos en general, sinó en funció de la
situació comunicativa en particular, ha d'aprendre a narrar, a descriure, a
argumentar, a explicar, a persuadir per mitjà d'un missatge publicitari, a escriure
notes a diverses audiències, etc.
En aquest sentit, cal asenyalar que no s'ha d'esperar que els nens i nenes
sàpiguen escriure paraules i frases per a familiaritzar-los amb l'escriptura de
diversos tipus de text i que no s'ha de treballar linealment un tipus de text a un
curs (narració), un altre al següent (descripció), i així anar progressant de text en
text. De fet, a tots els nivells escolars es pot treballar la varietat discursiva, el que
varia és, d'una banda, el gènere textual (narrativament parlant, per exemple,
primer es poden escriure contes, i més endavant relats històrics, llegendes, etc.)
i, de l'altra, les dimensions lingüístiques i textuals estudiades (ús dels temps dels
verbs, les estructures sintàctiques, el rol dels personatges, la puntuació, etc.)
Fins i tot, en etapes infantils, per mitjà dels dibuixos, de la utilització d'imatges
de revistes i llibres, del dictat a l'adult, etc., els nens i nenes poden anar
descobrint la necessitat d'adaptar-se a les situacions de comunicació i
progressivament anar interioritzant determinades característiques de textualiíat.
Ja, en la primera fase de la recerca, hem exposat com els resultats obtinguts
reflectien un nivell de domini dels nois i noies bastant més baix en les habilitats i
coneixements implicats en un text descriptiu i amb estructura de missatge
publicitari, que no pas en els coneixements i habilitats per a narrar. Hem
comprovat, doncs, com, habitualment, a les escoles i fins i tot en els cursos més
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elevats d'EGB, més que treballar diversitat de tipus de text, és treballa sobretot la
narració, i més puntualment d'altres gèneres textuals.
A través de l'Estudi de Casos, una de les dades obtingudes, també ens porta a
pensar en la presència d'aquesta homegeneïtat en el tipus de textos que s'escriuen
a l'escola; concretament, ens referim a l'afirmació, per paït de la majoria dels
casos, de no tenir pràcticament mai en compte el propòsit del text a escriure.
Creiem que aquesta manifestació reflecteix clarament que els nois i noies no
tenen l'hàbit d'escriure textos en funció de diversos objectius comunicatius,
normalment escriuen redaccions, sota un tema proposat o lliures, o bé d'altres
textos de característiques més acadèmiques (resums, apunts, etc.), els quals
molt sovint no són vistos pels professor des de l'òptica lingüística sinó des del
punt de vista del contingut de la matèria específica a la qual es refereixen.
Aquesta diversitat textual és bàsic treballar-la a partir de textos versemblants
L'activitat d'escriptura no s'ha de limitar a que els alumnes imitin estructures de
text modèlicament fabricades i adaptades al públic escolar, o sigui que s'utilitzin
textos creats artificialment per a la circumstància, els textos que s'elaboren a
l'escola s'han de referir a situacions de comunicació autèntiques, precises i reals.
D'aquesta manera, estem convençuts que es contribueix, per un costat, a generar
la necessitat de tenir en compte l'audiència i l'objectiu del text a escriure, fet que
en l'Estudi de Casos hem comprovat com a pràcticament absent en el procés de
producció d'un text creat artificialment, i, per l'altre costat, a incrementar la
motivació i l'actitud favorables vers el fet d'escriure.
3. Amb la pretensió que els alumnes aprenguin a descobrir les seves pròpies idees i
a expressar-les per escrit, el professor no es pot limitar a proposar un tema, a
predeterminar l'extensió que ha de tenir el text, a corregir el text produït per
l'alumne un cop aquest ja està acabat, és important que s'estableixi una interacció
oral entre professor i alumnes durant el procés de composició de l'escrit: que el
professor s'interessi de forma real pel que els alumnes escriuen, que els deixi
parlar, que els escolti, que no els resolgui directament els problemes, que
possibliti discussions i diàlegs que estimulin l'alumnat a resoldre's les dificultats
per ells mateixos, en definitiva, que l'ajudin a reflexionar i analitzar críticament
els seus propis escrits. Tampoc es pot oblidar la interacció oral amb els
companys, la qual pot adoptar, entre d'altres, dues formes: a) la producció d'un
escrit en grup, la qual afavoreix la presa de decisions compartides i, per tant, la
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utilització d'estratègies processuals més elaborades, i b) la revisió d'escrits entre
companys, la qual ajuda l'alumne a haver de situar-se en el punt de vista de
lector, i, a més, també l'habitua a rebre una resposta ràpida provinent d'un lector
real.

2.2. Implicacions per a la recerca educativa en l'àmbit de
l'expressió escrita

Des d'un punt de vista general, la primera reflexió que ens suggereix la recerca que
hem portat a terme és l'absoluta necessitat que qualsevol estudi que pretengui
obtenir informació sobre l'expressió escrita, ha de partir del fet que com objecte
d'estudi té un procés psicològic molt complex, en el qual hi intervenen diversitat de
coneixements i habilitats, algunes d'elles referides al producte escrit i d'altres a les
estratègies del procés de composició. Creiem que seria incomplet un estudi que
solament recollís i analitzés informació, bé de les produccions escrites ja acabades,
bé solament de les estratègies emprades durant el procés d'escriptura.
L'opció investigadora que hem pres d'estructurar el treball en dues fases, una
constituïda per un estudi descriptiu de caràcter quantitatiu per obtenir informació
sobre els coneixements i habilitats del codi escrit en un gran grup de nois i noies, i
urna segona, configurada com un Estudi de Casos per obtenir informació sobre les
estratègies processuals de la composició escrita, és una de les possibilitats per
plantejar una recerca que es proposi abastar l'amplitud de l'expressió escrita. De tota
manera, lògicament, existeixen d'altres opcions, per exemple, dissenyar un estudi
qualitatiu més intensiu, és a dir amb menys casos, en el qual s'analitzi no solament
quines i com són utilizados les estratègies del procés de composició, sinó també els
aspectes comunicativo-lingüístiques que caracteritzen els productes escrits.
D'aquesta manera, s'asseguraria un connexió temporal entre producte escrit i procés
de composició, s'obriria la possibilitat d'estudiar els processos redaccionals i les
produccions escrites en funció de més d'un tipus de text i en un mateix subjecte,
permetria aproximar-se a l'anàlisi de les actituds i les motivacions dels casos vers
l'escriptura, etc.
Amb tot, el que ens interessa bàsicament, en aquest apartat, és presentar les
principals consideracions que ens han generat una i altra fase de la recerca.
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Pel que fa a l'Estudi Descriptiu, i d'acord amb l'experiència investigadora
realitzada, volem destacar:
1. La importància de partir d'una exhaustiva revisió biblogràfica que fonamenti la
selecció dels coneixements i habilitats de codi escrit dels quals es vol obtenir
informació, i també l'elecció del procés i els instruments metodològics més
adequats.
2. L'absolut convenciment que avaluar un producte escrit acabat no és corregir les
faltes gramaticals. Si partim del concepte actual de text, una unitat lingüística amb
entitat pròpia de caràcter comunicatiu, pragmàtic i estructurat, en un text escrit cal
valorar un ampli ventall d'aspectes comunicativo-lingüístics, des dels relacionats
amb l'adequació a la situació comunicativa, als referits als continguts
gramaticals, passant obligatòriament pels de tipus discursiu i textual com ara la
coherència i la cohesió textuals.
3. La pertinença d'elaborar un instrument específic i contextualitzat a les
característiques peculiars de la recerca. En el nostra cas, partint exactament die
objectius que ens havíem plantejat, hem adaptat acuradament i rigurosa una prova
d'expressió escrita, i, a més, amb la intenció d'objectivitzar al màxim la seva
correcció, hem elaborat específicament l'anomenat un Full de Valoració de la
Prova amb el seu corresponent document que estableix els criteris d'èxit i el
barem de puntuació. Aquesta ha estat un tasca feixuga, però creiem que ha valgut
la pena, ja que, d'altra manera, el grau de seguretat amb què hem analitzat,
contrastat i interpretat les puntuacions obtingudes de la Prova, no hagués estat
possible.
4. La conveniència d'emprar més d'una font d'informació, per poder descriure i
analitzar un mateix fenomen des de diversos punts de vista (personals,
metodològics, etc.). En el nostre estudi descriptiu, a paït de l'instrument bàsic o
Prova d'Expressió Escrita, hem utilitzat un altre instrument elaborat
expressament per a la recerca, el Full de Valoració de F Expressió Escrita per part
del Professor, així com l'obtenció de les qualificacions acadèmiques de l'àrea de
llengua.
5. La idoneïtat de tenir en compte el màxim de dades possibles referides als nois i
noies de l'estudi: edat, sexe, edat, llengua familiar, etc. Una recerca de
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perspectiva metodològica quantitativa i amb un grups de subjectes molt gran, ha
de oferir també la possibilitat de particularitzar els resultats obtinguts, en funció
de determinades característiques importants i rellevants. En cap cas, es pot
eliminar, d'un estudi descriptiu de tan ampli abast, el poc aprofundiment en les
singularitats dels diferents nois i noies, però si es pot procurar, dintre de la
generalitat de les conclusions que s'extreuen, diferenciar-ne aspectes més
específics.
6. La necessitat d'usar paquets informàtics potents i específics per a l'anàlisi
estadística de grans conjunts de dades (n'és un exemple l'emprat en aquesta
recerca, l'SPSSx). D'aquesta manera, es produeix un estalvi de temps en els
càlculs matemàics, purament mecànics, i s'amplia la possibilitat de dedicar-se a
l'anàlisi i la interpretació de les dades obtingudes en funció dels propòsits que la
recerca es planteja.

Pel que fa a l'Estudi Descriptiu, i a les Unies futures de recerca que d'ell es poden
generar, ressaltem les següents:
1. Des de noves anàlisis de les pròpies dades:
• Avançar en l'anàlisi diferencial de les dades de la Prova d'Expressió Escrita,
detallant no solament els aspectes comunicativo-lingüístics valorats en la
tercera pregunta (la narració), sinó també en les altres preguntes (notes
comunicatives breus i descripció amb un estructrura textual de missatge
publicitari).
• Ampliar i afinar més en l'anàlisi estadística de les qualificacions acadèmiques
de l'àrea de llengua i en les puntuacions obtingudes del Full de Valoració de
l'Expressió Escrita per part del Professor. De la mateixa manera que hem
efectuat una anàlisi descriptiva més exhaustiva i una anàlisi diferencial en els
resultats de la Prova d'Expressió Escrita, exactament el mateix pot fer-se amb
l'altra informació recollida. La possibilitat de contrastació d'unes dades amb
les altres serà així més ajustada i oferirà més precisió per a l'establiment acurat
de les conclusions.
2. Des de successives recerques semblants, en l'estudi dels coneixements i
habilitats del producte escrit:
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Replicar l'estudi realitzat, en un altre context i en un alte grup de subjectes,
alhora que es millora l'enunciat de la 4a pregunta de la Prova d'Expressió
Escrita i les categories de valoració plantejades en el Full de Valoració de
l'Expressió Escrita del Professor. Recordem, d'una banda, que la 4a pregunta
de la Prova, tenia com a primera intenció que els nois i noies elaboressin un
text descriptiu, però, com que la formulació de la pregunta suggeria la
possibüíat d'imaginar-se que una revista els havia encarregat la realització
d'un anunci publicitari, la major part dels nois i noies van prioritzar la intenció
persuasiva de l'escrit i van deixar en segon terme el propòsit descriptiu. Fet
que, en certa manera, va fer disminuir l'adequació dels criteris d'èxit Í els
barems de puntuació que prèviament ens havíem marcat per a la valoració de
la pregunta. I, d'altra banda, recordem que el Full de Valoració on el
professor havia de valorar el domini dels diversos aspectes comunicativolingüístics de l'expressió escrita de cadascun dels seus alumnes, en
determinar-se la opcionaliíat valorativa ente "sí", "no" i "a mitges", va
provocar uns resultats fortament focalitzats en tres pols: puntuacions
extremadament altes, extremadament baixes i puntuacions mitges.
Aprofundir en l'estudi específic dels coneixements i habilitats referits a les
propietats textuals Variació, Coherència i Cohesió, és a dir, en aquelles on
hem comprovat que els nois i noies estudiats presentaven les seves principals
dificultats. El mètode pot ser descriptiu i amb una mostra gran, o bé pot optarse per un estudi més intensiu amb menys subjectes. Per al procés d'obtenció
la informació, cal elaborar nous instruments que responguin específicament a
l'objectiu d'obtenir dades sobre els coneixements i habilitats referents a les
propietats textuals concretes que es pretenen estudiar.
Emprendre estudis que analitzin la influència de característiques com el sexe,
la llengua familiar i l'status socio-econòmico-cultural del nucli familiar del noi
o noia, en el nivell de domini que aquests presenten pel que fa als
coneixements i habilitats de l'expressió escrita, en concret del codi escrit. El
sexe i la llengua familiar han estat dues variables que, en la nostra recerca, han
determinat diferències significatives claríssimes: les noies han mostrat un
nivell de domini en el codi escrit més alt que els nois, i els nois i noies amb
llengua familiar catalana més alt que els de llengua familiar castellana. Pel que
fa al nivell socio-econòmico-cultural de les famílies dels alumnes, creiem que
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és una altra característica que, tot i que nosaltres no l'hem tinguda en compte,
en molts casos, pensem que pot ajudar a l'explicació del grau de domini del
codi escrit que presenten alguns nois i noies.

Pel que fa a l'Estudi de Casos, i d'acord amb la recerca duta a terme, volem
destacar:
1. La importància de continuar emprenent recerques en un camp d'estudi com els
processos de composició escrita que, encara que relativament recent, ja es
constitueix com una línia de recerca amb entitat pròpia, i al qual se li reconeix el
seu paper rellevant en la comprensió del procés d'escriptura en la seva dimensió
global.
2. El reconeixement de la complexitat d'estudiar en l'àmbit dels processos cognitíus
de les persones. Ja ho hem dit diverses vegades, però hi volem insistir: algunes
de les operacions i estratègies, analitzades en el procés de composició escrita,
poden donar-se únicament a nivell mental i no ser explícites per mitjà de
conductes externes i observables (per exemple, l'anàlisi dels elements la situació
comunicativa i els diferents subprocessos de la planificació de les idees), i, a
més, demanar una reflexió d'aquests processos als propis nois i noies, per mitjà
d'una entrevista, implica exigir-los un esforç metacognitiu que, en la majoria
d'ocasions, resulta especialment complex i difícil per als adolescents estudiats.
Conseqüentment, cal que assumim, malgrat haver intentat minimitzar els efectes
d'aquests condicionants, inherents a l'objecte d'estudi, per mitjà de l'elaboració
acurada dels instruments emprats i de l'anàlisi prudent de les dades recollides, un
cert grau de fragilitat en les conclusions extretes.
3. La necessitat que crea un estudi de característiques qualitatives d'utilitzar
perspectives diferents i procediments diferents en l'obtenció de la informació per
poder garantir l'exactitud dels seus descobriments, és a dir, la seva validesa. En
el nostre cas, hem emprat dos instruments complementaris: l'observació i
l'entrevista. D'aquesta manera, hem obtingut dades de diferent procedència
metodològica que ens han permès conèixer i comprendre el mateix fenomen: el
procés de composició escrita. La comparació i la constrastació entre les dades
recollides, en un i altre instrument, possibiliten una explicació més rica, segura i
exacta de la complexitat del procés estudiat.
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Pel que fa línies futures de recerca que poden derivar-se de l'Estudi de Casos,
apuntem les següents:
1. Afinar en l'estudi sobre el procés més adequat per obtenir informació més segura
en relació al procés de control, és a dir aquell mecanisme que regula el
funcionament i la participació dels diversos processos i subprocessos de
composició. A través del nostre estudi de casos, les preguntes que havíem
preparat específicament per conèixer l'ús de les estratègies de control, en els 12
casos d'estudi, han resultat poc eficaces. El mediocre desenvolupament en les
habilitats metacognitives que, en general, mostren els adolescents, han complicat
l'establiment de conclusions definitives.
2. Emprendre un estudi de casos amb l'objectiu d'estudiar el fenomen del procés de
composició escrita, desenvolupant el procés d'obtenció de la informació en el
context habitual on els estudiants solen produir els seus textos escrits, és a dir, a
les aules. D'aquesta manera, estem convençuts que alguns del resultats obtinguts
np es veuran afectats per l'artificialitat que genera la creació d'un ambient no
quotidià, específicament preparat per a la recerca. A més a més, es generarà la
necessitat de treballar en col·laboració amb els professionals del centre escolar,
copartjcipant activament i conjunta en una recerca que, amb més probabilitat, pot
tenir veritables implicacions en les pràctiques de l'ensenyament i aprenentatge de
l'expressió escrita.
3. Analitzar processos redaccionals en un grup de nois i noies que prèviament hagin
experienciat una proposta d'intervenció específica per a promoure l'ús i
l'adquisició de les estratègies pròpies de la composició escrita. Creiem que
aquest plantejament pot iüumiriar el coneixement entorn la influència que
exerceix la utilització adequada d'aquestes estratègies procedimentals en la
millora del producte escrit.
4. Avançar en nous estudis que centrin la seva atenció en els processos de
composició que segueixen els nois i noies en d'altres tipus de text que no sigui el
narratiu. Se sap que els escriptors pensen, planifiquen i textualitzen de diferent
manera ee funció del tipus de text que han de produir, i, per tant, les conclusions
que s'obtindrien, per exemple, estudiant les estratègies de composició emprades
mentre s'elabora un text descriptiu o expositiu o argumentatiu, diferirien de les
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que hem obtingut per mitjà d'un text narratiu, En definitiva, aniríem ampliant els
coneixements sobre un fenomen de tanta considerable complexitat com és la
composició escrita.
5. Plantejar un estudi amb menys casos que, de forma mes intensiva, aprofundeixi
en l'estudi de les estratègies processuals que els noies posen en funcionament
mentre escriuen. Un estudi que permetí un coneixement més complet de
cadascun dels casos estudiats, un seguiment més llarg en el temps, una
observació en el context habitual, una entrevista més en profunditat, etc.
6. I, per acabar, d'acord amb les línies d'investigació més actuals en el camp de les
operacions cognitives implicades en els processos redaccionals, plantejar noves
recerques que s'orientin conèixer el funcionament intern de determinades
operacions cognitives. Avui, a poc a poc, ja es va consolidant la tendència a
creure que, en el futur més immediat, els estudis que poden contribuir millor a k
comprensió dels processos d'escriptura entesos com a facilitadors de l'elaboració
i la transformació del coneixement, són els que es proposen analitzar la dinàmica
interna de determinades operacions i processos cognitius en el transcurs de
l'elaboració d'un escrit. Més que no pas a comparar sí es donen diferències entre
els escriptors experts i els aprenents, i a abordar la globalitat del procés de
composició, sorgeix avui la possiblitat d'emprendre noves recerques que centrin
la seva atenció a comprendre a fons els distints subprocessos o operacions
cognitius implicats en el procés de composició escrita. Hem de reconèixer, que,
malgrat l'enorme dificultat i l'alta professionalitat que entenem que aquest tipus
de recera exigeix, no deixa de ser un camp que ens il·lusiona, i que, francament,
ens deixa amb ganes de continuar aprofundint en el coneixement de les
operacions i subprocessos inherents a l'acció d'escriure. Estem convençuts que
treballant eh aquesta línia s'avançarà en la comprensió del problemes que
l'escriptura representa per als aprenents i, en conseqüència, permetrà orientar
l'ensenyament en aquells aspectes que pressuposen més dificultat.
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ANNEX 1:
Prova de diagnòstic per a l'expressió escrita (44 exercicis per a un
curs d'expressió escrita, Cassasy, Luna i Sanz, 1991:22)

Annex 1

MA'I'liUIAl, I'HK A I.'AIAJMNI!
1) Fscriu nn dels lextos següents:
A)Ja fa temps que, de tañí en tant, a casa teva, (robes el balen que dóna al carrer ple d'aigua 1
(erra, amb els vidres ben molls i bruts per la part de fora, Sans que això passa cap a mig matí i que
no 16 res ¡i veure amb la pluja, Mes aviat sembla ser algun veí do dalt que rega los seves plantes amb
abundància i provoca (oi aquest mullader, F.slàs Torva cansat d'haver de llegar els vidres i de netejar
Ics teves phi ni cvs I el Ierra del huleo, Com que no .saps qui 6s que ho fa, has decidit escriure una nota
i penjar-la a l'escala. Ha de ser una ñola educada i clara que expliqui el leí, amb les molèsties que
causa, I que convencí fautor de no fer-ho mes.

Escriu aquesta nota.

B) Aquest any ets el president de la comunitat de propietaris de l'edifici on vius. Ahir, per
casualitat, vas assabeniar-le que Catalana de Cías S. A. esta (enl obres al barri i que té previst suspendre
cada dia el subministrament cle gas de les 9 a les 20 hores, durant Iota la setmana que ve, Com que
els comunicáis oficia Is tie la companyia solen arribar amb poc temps d'antelació, has decidit escriure
un avís per Informar lots els veïns. Penses penjar el text a l'ascensor a fi que tothom pugui llegirlo,

Escriu aquest avís.

C) Formes part del consell de redacció de la revista de la teva escola. Una de les teves feines
consisteix a buscar articles o textos per a cada número de la revista, Com que ningú no te n'ha tlonat
cap, has decidit escriure una nota per animar els companys (alumnes i professors) a escriure. Vols
que sigui clara i motivadora. lin t arils fotocòpies i la penjaràs a cada aula.

Esct'ln aquesta noia.

2) F.scriu un dels dos textos següents:
A) Avui fa exactament 10 anys que vas conèixer la teva parella. Cada any acostumeu a celebrar
aquest aniversari amb un sopar ínlim, però enguany estàs enleinadíssim i t'és impossible. Per sortir
del pas, li has comprat un regal que saps que li agradarà i vols escriure-li una nota íntima i divertida.

Escriu la noia.

H) Avui és l'aniversari del teu millor amic, Per celebrar-ho, ha organitzat una festa molt íntima amb
els quatre companys de sempre. Desgraciadament, no hi podràs anar perquè justament te'n vas de
viatge amb els pares el mateix clia. F.t sap moll de greu i has decidit escriure-li una.nota per excusarte; vols que sigui moll personal i divertida.

Escriu la noia.

3) F.scriu una redacció d'extensió mitjana (culre: 250 500 paraules), sobre el que et suggereixi la
comlemplacló d'un d'aquests dos dibuixos:

Noia:
l'or rcallUar aquesta prova pols fer servir lols i·ls llibres ilu consulta que vulguis, pols fer Ics preguntes ijuc
vulguis al professor o :i un altre company -sempre que no el tlestoibls gairel- I, també, pots escriure tots els
esborranys que et facin falla.

r
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PROVA D'EXPRESSIÓ ESCRITA
Nom í Cognoms :
Curs j

Escola :

Data :
1. Escriu un dels dos textos següents :
A) Ja fa temps que, de tant en tant, a casa teva, trobes el balcó que dóna al carrer
ple d'aigua i terra, amb els vidres ben molls i bruts per la part de fora. Saps que
això passa cap a mig matí i que no té res a veure amb la pluja. Més aviat sembla ser
algun veí de dalt que rega les seves plantes amb abundància i provoca tot aquest
mullader. Estàs força cansat d'haver de fregar els vidres i de netejar les teves plantes
i terra del balcó. Com que no saps qui és que ho fa, has decidit escriure una nota i
penjar-la a l'escala. Ha de ser una nota educada i clara que expliqui el fet, amb les
molèsties que causa, i que convenci a l'autor de no fer-ho més.

Escriu aquesta noia
B) Fornies part del consell de redacció de la revista de la teva escola.Una de les
teves feines consisteix a buscar articles o textos per a cada número de la revista.
Com que ningú te n'ha donat cap, has decidit escriure una nota per animar els
companys (alumnes i professors) a escriure. Vols que sigui clara i engrescadora. En
faràs fotocòpies i la penjaràs a cada aula.

Escriu aquesta nota

2. Escriu el text següent :
A) Avui és l'aniversari del teu millor amic. Per celebrar-ho ha organitzat una festa
molt íntima amb quatre companys. Desgraciadament, no hi podràs anar perquè
justament te'n vas de viatge amb els teus pares el mateix dia. Et sap molí de greu i
has decidit escriure-li una nota per excusar-te; vols que sigui molt personal i
divertida.

Escriu aquesta nota
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4. Fixa't en aquest objectes és un ventilador-ventosa

A) Observa'l í contesta aquestes preguntes :
• Quina forma té ?
• Quantes parts té ?
• De quin color és ?
• Per què serveix ?
• De quina matèria està fet ?
• Qui l'ha fet ?
• Qui el fa servir ?
• On es guarda ?

• En quines ocasions és més útil ?
B) A partir de les teves respostes, escriu una breu descripció del
ventilador. Pots imaginar que t'han encarregat un text publicitari
per a una revista.

Noia : Per realizar aquests exercicis pots fer servir tots els llibres de consulta que vulguis, pots
fer les preguntes que vulguis als professors _sempre que no destorbis gaire!_ i, també, pots escriure
tots els esborranys que et facin falta.
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FULL DE VALORACIÓ

ALUMNE/AI
ESCOLA: ....

CURS:

DATA;

PRIMERA PREGUNTA

Comunicàbilitat

2

1. A. Explica clarament ei fet i ies molèsties que causa
l.B. Exposa clarament la situació
2.A. Pot arribar a convèncer realment a l'autor del fet
2. B. Pot arribar a animar veritablement els companys a
escriure

Adequació
3.A. Ús de la varietat estàndard de la llengua i d'un
registre lingüístic formal, educat
3. B.

Ús de la varietat estàndard d© la llengua i d'un
registre lingüístic col.loquial, amigable

4,

Ús del format i de les convencions pròpies
d'aquest tipus de nota: estructura, fórmules
fetes...

Correcció Gramatical
5.

L'ortografia natural és correcta

6.

L'ortografia
correcta

7.

Morfologia: ¡a formació de les paraules és correcta

arbitrària del vocabulari bàsic és

i

O

Annex 3

O

B.

Morfologia: l'ús de les categories morfològiques
és l'adequat a l'edat

9.

Sintaxi: la construcció i l'ús de frases simples són
correctes

10.

Sintaxi: la construcció i l'ús de frases complexes
són adequats a l'edat

11.

El lèxic és precís i no conté barbarismes

Capacitat i Recursos(Variacíó)
12»

Utilitza una sintaxi variada i precisa

13.

Utilitza un lèxic ric i precís

14.

Té fluïdesa i gràcia en l'estil

Puntuació la pregunta

SEGONA PREGUNTA
Com unicabilitat
í.

Explica el fet i s'excusa

2.

Transmet realment que li sap molt de greu

O

Adequació
3.

Ús de la varietat estàndard de la llengua i d'un
registre lingüístic col·loquial, divertit...

4.

Ús del format i de les convencions
d'aquest tipus de nota informal

Correcció Gramatical
S.

L'ortografia natural és correcta

pròpies

Annex 3

O

6.

L'ortografia
correcta

arbitrària del vocabulari bàsic

és

7.

Morfologia: la formació de les paraules és correcta

g.

Morfologia: l'ús de categories morfològiques és
l'adequat a l'edat

9.

Sintaxi: la construcció i l'ús de les frases simples
són correctes

10.

Sintaxi: la construcció i l'ús
complexes són adequats a l'edat

11.

El lèxic és precís i no conté barbarismes

de Ses frases

Capacitat i Recursos(Variació)
12.

Utilitza una sintaxi variada precisa

13.

Utilitza un lèxic ric i precís

14.

Té fluïdesa i gràcia en l'estil

Puntuació 2a pregunta

BEDACCIÓ (TERCERAJPSEGUNTA)

Adequació
1.

La presentació del text i la disposició en el full de
la història és clara i correcta: parts del text
diferenciades, marges...

2.

Ús de la varietat estàndard de la llengua i d'un
registre lingüístic formal

3.

A partir dels dos dibuixos s'imagina i explica
realment una història

O

Annex 3

Coherència

O

4.

La narració conté només la informació rellevant,
no repetitiva, no contradictòria...

5.

L'estructuració dels fets és clara i lògica: ordre
cronològic, parts de la narració (plantejament, nus
i desenllaç)

6.

La construcció i l'estructura dels paràgrafs són
correctes
(unitat
de
contingut,
extensió
adequada...)

Cohesió
7.

Utilitza els signes de puntuació i les majúscules
adequadament

8.

Utilitza adequadament els enllaços i connectors o
marcadors textuals (conjuncions, adverbis i
locucions adverbials...)

9.

Utilitza correctament l'anàfora o repetició (pronòminaliizació, sinònims, el.lipsi...)

Correcció Gramatical
l O.

L'ortografia natural és correcta

11.

L'ortografia
correcta

12.

Morfologia: la formació de les paraules és correcta

13.

Morfologia: l'ús de les categories morfològiques
és l'adequat a l'edat

14.

Sintaxi: la construcció
simples són correctes

15.

Sintaxi: la construcció i l'ús
complexes són adequats a l'edat

16.

El lèxic és precís i no conté barbarismes

arbitrària del vocabulari bàsic

i l'ús

de les

és

frases

de les frases
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Capacitat i Recursos (Variació)
17.

Utilitza una sintaxi variada i precisa

10.

Utilitza un lèxic ric i variat

19.

Presència de recursos retòrics (figures retòriques,
recursos literaris, to i veu del text...)

20.

Fluïdesa i gràcia en l'estil de la redacció

Puntuació 3a pregunta

DESCRIPCIÓÍQÜARTAJREGIMTA_A J_B)
PREGUNTA

4. A.
O

1.

Respon específicament ai que es pregunta en

les nou qüestions plantejades sobre l'observació
de l'objecte

PREGUNTA

4. B.

Adequació
ï.

La presentació del text i la disposició en e! full de
Sa descripció són clares i correctes: parts del text
diferenciades, marges...

2.

Ús de la varietat estàndard de la llengua i d'un
registre lingüístic formal i propi d'un anunci

publicitari

3.

Fa realment una descripció de l'objecte adequada
per a un text publicitari

Annex 3

O

Coherència
4.

La descripció conté solament la informació
rellevant, no repetitiva, no contradictòria...

5.

L'estructuració de la informació és clara i lògica:
ordre en l'espai (de més general a més concret, de
dalt a baix...)

Cohesió
6.

Utilitza els signes de puntuació i les majúscules
adequadament

7.

Utilitza adequadament els enllaços i connectors o
marcadors textuals (conjuncions, adverbis i
locucions adverbials )

8.

Utilitza correctament l'anàfora o repetició (pronominalització, sinònims, ei.lipsi...)

Correcció Gramatical
9.

L'ortografia natural és correcta

10.

L'ortografia arbitrària del vocabulari
correcta

11.

Morfologia: la formació de les paraules és correcta

12.

Morfologia: l'ús de les categories morfològiques
és l'adequat a l'edat

13.

Sintaxi: la construcció i l'ús de les frases simples
són correctes

14.

Sintaxi: la construcció i l'ús
complexes sou adequats a l'edat

15.

El lèxic és precís i no conté barbarismes

bàsic és

de les

frases
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Capacitat i Recursos(Variació)
i<j.

Utilitza una sintaxi variada i precisa

j7.

Utilitza un lèxic ric i variat

18.

Presència de recursos retòrics (figures retòriques,
recursos literaris, to i veu del text...)

19.

Fluïdesa i gràcia en la descripció amb intenció
, publicitària

puntuació 4a pregunta

Puntuació total

OBSERVACIONS

O
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D'ÈXIT I BAREMS DE PUNTUACIÓ DEL FULL DE
VALORACIÓ DE LA PROVA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

Prímgrapregiiiiía

Comunicabilitat
I.A.. JExplica clarament el fet I les
1. La nota explica que el balcó de qui escriu queda de tant en tant ple d'aigua i terra
així com els vidres ben molls i bruts.
2. La nota explica que sembla clar que aquest mullader provo d'algun veí que rega les
sevespjantes amb abundància.
3. La nota explica que aquests fets anteriors fan que qui escriu estigui cansat de netejar
el balcó i els vidres.
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els tres criteris
1 punt : Si compleix el primer i el
segon o bé el primer i el tercer criteris
O punts : Si no compleix el primer criteri
I.B._ Exposa¡clarament _la__situaci6_
1. La nota exposa que qui l'escriu forma part del consell de redacció de la revista de
l'escola.
2. La nota exposa que no hi ha cap alumne ni professor que li hagi fet arribar cap
article o text.

2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix el segon criteri
O punts : Si no compleix el segon criteri
2. A. Pot arribar a convèncer realment a l'autor del fet
1. La nota reflecteix que les molèsties que causa el fet són força greus i afecten
irrespectuosament la propietat de qui escriu.
2. La nota exposa que si el veí que rega les seves plantes no ho fes tan abundantment,
el qui l'escriu no hauria de netejar el balcó i fregar els vidres tan sovint

Annex 4
3. En la nota, qui escriu, demana específicament a l'autor del fet que deixi de regar les
plantes tan abundantment.
.
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els tres criteris, o bé el segon i el tercer criteris
1 punt : Si compleix el primer i el segon, o bé el primer i el tercer criteris
O punts : Si compleix solament un dels tres criteris o no en compleix cap
2.B.

Pot animar veritablement els companys a escriure

1. La nota utilitza algun o alguns arguments capaços d'engrescar i animar els
companys a escriure.
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix el criteri emprant més d'un argument
1 punt : Si compleix el criteri emprant solament un argument
O punts : Si no compleix el criteri
Adequació
3.A. Ús de la varietat estàndard de ïa llengua i d'un registre lingüístic
formal, educat (i) (2)
1. JLa nota utilitza la varietat estàndard de la llengua.
2. La nota utilitza el registre lingüístic adequat, el formal: no utilització de formes
col·loquials ni de vulgarismes, tractament de vostè...
Barenidepjintuació
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix el primer criteri
O punts : Si no compleix el primer criteri
3.B. Ús de la varietat estàndard de la llengua i d'un registre lingüístic
col·loquial, amigable
1. La nota utilitza la varietat estàndard de la llengua.
2. La nota utilitza el registre lingüístic propi d'una relació entre companys d'escola:
tractament de tu, expressions de la paila col·loquial, amigables...
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1 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix el primer criteri
O punts : Si no compleix el primer criteri
4. Ús del format i de íes convencions pròpies d'aquest tipus de nota:
estructura., fórmules fetes...
1. L a í t a
2. La nota té una part central on s'explica el fet i s'argumenta la petició (demanar que
el veí deixi de regar les plantes abundantment, animar els companys a escriure algun
article per la revista de l'escola).
3. La nota té un final on qui escriu s'acomiada.
Bajsm_dejpuntuacjé
2 punts : Si compleix els tres criteris
1 punt : Si compleix el primer i el segon o bé el segon i el tercer criteris
O punts : Si no compleix el segon criteri
Correcció gramatical (3) (4)

1.

La nota no té errors d'ortografia derivats d'una mala correspondència so-grafia.
2. En la nota no hi ha omissió i/o repetició de lletres en lesjgaraules.

3. En la nota no hi ha canvi d'ordre i/o orientació en les lletres de les paraules.
4. En la nota no hi ha errors derivats d'una pronúncia infantil i/o de separació de
pariïílSSJiS^^
•

2 punts : O errors
1 punt : 1 error
O punts : 2 o més errors
6. L'ortografia arbitrària cSel vocabulari bàsic és correcta (5)
1. La nota no té errors d'aplicació de normes ortogràfiques bàsiques:
plural/sing., femení/masculí, conjugació formes verbals, apostrofado i contracció,
numerals, mots que s'escriuen amb b/v, amb h, amb c/qu/q, amb g/gu, amb s/c/z/ç, amb
s/ss/sc/c/ç, amb g/j/tj/tx/x/ix...
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2. La nota no té errors en l'aplicació de les normes bàsiques d'accentuació: mots
aguts, plans i esdrúixols.
™___^____™_____
3. La nota no té errors derivats d'una incorrecta relació primitiu-deiivat
4. En la nota no hi ha confusió d'homòfons (per exemple; "ara i vaig", "ma pegat",
"un altra nena", "vine em mi", "em fet tarà"..^.
_
2 punts : O errors
1 punt : 1-2 errors
O punts : 3 o més errors
7. Morfologia; la formació _de_jes_Bgraules_és_ correcta
1. En la nota no hi ha errors en la formació de plurals.
2. En la nota no hi ha errors en l'ús del gènere
3. En la nota no hi ha errors en l'ús del verb: formes no personals, formes personals
(mode indicatiu).
4. En la nota no hi ha errors en l'ús £auementati^
Bargjnje^pjmtuacjó
2 punts : O errors
1 punt : 1 error
O punts : 2 o més errors
i; l'ús de les categories morfològiques és l'adequat a l'edat
1. En la nota no hi ha errors en l'ús d'adjectius: en la percepció i diferenciació de
significats espacials representats per mitjà d'adjectius que denoten longitud, distància,
amplada, alçada...; de significats temporals representats per mitjà d'adjectius que
denoten temps; de significats d'atributs i qualitats expressats per mitjà d'adjectius que
2. En la nota no hi ha errors en l'ús d'adverbis: classificació gramatical i interpretació
d'adverbis derivats d'adjectius, percepció de la funció de l'adverbi en relació al
significat general de la frase, ús dels adverbis temporals i espacials i de caràcter
indefinit.

4. En la nota no hi ha errors en l'ús de pronoms personals (tònics, àtons), reflexius,
demostratius.
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2 punts : 0-1 errors
1 punt : 2-3 errors
0 punts : 4 o més errors
9 . Sintaxi: la construcciò_JJ^ugjcljeJes_frases simples sen'
1. En la nota no hi trobem frases incompletes: absència d'un element imprescindible en
l'estructura de la frase: subjecte, objecte...; omissió pronoms, articles, preposicions i
d'altres paraules gramaticals.
2. En la nota no hi trobem frases incoherents: manca de concordança entre det-nom-adj.
i/o entre nom-verb; modificació en l'ordre de les paraules de la frase; substitució de parts
de la frase per estructures que no compleixen la mateixa funció des del punt de vista de
la complexitat sintàctica; mala utilització dels temps del verb en funció de l'estructura
intencional de la frase (inconsistència yerbaJj.

2 punts : O errors
1 punt : 1 error
O punts : 2 o més errors

10. Sintaxi: la construcció i l'ús de les frases complexes sen adequats a
l'edat (6)
1. En la nota no hi trobem errors en l'ús de la juxtaposició i/o de la coordinació (i, o,
però,després...).
2. En la nota, quan s'usen les frases subordinades, no hi trobem errors tais com:
repetició sistemàtica de connectors i/o ús incorrecte dels nexes entre l'oració principal i
la subordinada, o bé mala interpretació de la relació causa-efecte i les condicions que
esjablejxjaparaujaj^
subordinada.

2 punts : O errors
1 punt : 1-2 errors
O punts : 3 o niés errors, o bé si no usa en la nota cap tipus de frase complexa
(juxtaposició, coordinació o subordinació)
11. El lèxic és precís i no conté barbarismes
1. En la nota no hi trobem falta d'especificació en les paraules: no hi trobem l'ús de
paraules de caràcter indefinit, de circumloquis (7), de definicions funcionals...
2. En la nota no hi trobem redundàncies ni repeticions.
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j^Enjanota no hi trobem l'ús de barbarismes (sobretot de la llengua castellana).
Barem de puntuació
2 punts : O errors
1 punt : 1-2 errors
O punts : 3 o més errors

Capacitat i Recursos (Variació) (8)
12. Utilitza ona sintaxi variada i precisa
1. La nota, en general, reflectek variació i no excessiva simplicitat en les estructures
sintàctiques.
___
_.
13. Utilitza un lèxic ric i precís
1. La nota té un lèxic no repetitiu, variat(sinònims,frases fetes...).
14. Té fluïdesa i gràcia en l'estil
1. La nota reflecteix un estil d'escriure fàcil, natural, espontani...
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix el criteri
1 punt : Si compleix parcialment el criteri
O punts : Si no compleix el criteri

ComunicaMlitat
1. Explica el fet í s'excusa
1. La nota explica que qui escriu no podrà assistir a la festa d'aniversari del seu amic.
2. La nota explica que el mateix dia de la festa d'aniversari se n'ha d'anar de viatge amb
els seus pares.
^
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Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix solament bé el primer criteri, bé el segon criteri
O punts : Si no compleix cap criteri
^eaSnient^que li sap molt de greu

jgflgcMMu_^HÈJggg-rÍ!ill^^^^^^^^A^il^^
2 punts : Si compleix el criteri amb claredat
1 punt : Si compleix el criteri parcialment o amb poca claredat
O punts : Si no compleix el criteri

Adequació
3. Ús de la varietat estàndard de la llengua i d'un registre lingüístic
coLloquial, divertit...
1. La nota utilitza la varietat estàndard de la llengua.
2. La nota utilitza el registre lingüístic propi d'una relació entre amics íntims: tractament
de tu, expressions amigables,jg^oj^al,jimj)àtic, divertit...
_____
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix el primer criteri
O punts : Si no compleix el primer criteri
4. Ús del format i de les convencions pròpies d'aquest tipus de nota
informal
1 . La nota té un encapçalament de salutació .
2 . La nota té una part central on s'explica el fet.
3 . La nota té un final on qui escriu s'acomiada.
4. La nota utilitza alguna expressió (d'encapçalament, de comiat, d'explicació) de
caràcter informal (amigable,^de^cCTnpjicito^dliumor...).
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Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els quatre criteris
1 punt : Si compleix el primer, el segon i tercer criteris, o bé
si compleix el primer, el segon i el quart criteris, o bé si compleix el primer,
el tercer i el quart criteris
O punts:

Si compleix menys de tres criteris, o bé si compleix el primer, el tercer i el
quart criteris

Correcció gramatical
ídem que per a la primera pregunta
Barem de puntuació
ídem que per a la primera pregunta
Capacitat i Recursos
ídem que per a la prímera pregunta
Barem de puntuació

ídem que per a la prímera pregunta

Tercera pregunta (redacció)
Adequació
I . La presentació del text i la disposició en e! fuil de la història és clara i
correcta; parts del text diferenciades, marges...

1.

L'escrit (la història, la nan'ació, el conte...) té marges: laterals, superior i inferior,
2. Les línies de l'escrit són rectes.
3. La cal·ligrafia és intel·ligible.
4. En l'escrit, els diferents apartats estan visualment separats.
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els quatre criteris
1 punt : Si compleix el quart, el tercer i un criteri més
O punts : Si no compleix el quart criteri, o bé no compleix el tercer
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2, Ús de la varietat estàndard de Sa SIengua i d'un registre lingüístic
formal
1. L'escrit utilitza ja varietat estàndard de la llengua.
2. L'escrit utilitza el registre lingüístic adequat, el formal: no utilització de formes
3. L'escrit utilitza la mateixa persona narrativa al llarg del text (elLjp).

2 punts : Si compleix els tres criteris
1 punt : Si compleix el primer criteri i algun dels altres dos criteris
O punts : Si no compleix el primer criteri

^

1 . L'escrit és una narració (conte, historieta, rondalla...) oriri
2, Al conte o a la historieta hi apareixen el personatge i la bicicleta (els dos dibuixos
proposats).
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si solament compleix el segon criteri

O punts : Si no compleix el segon criteri
Coherència
4. La narració conté només la informació rellevant, no repetitiva, no
contradictòria...
1. L'escrit (la narració) té la quantitat d'informació necessària, imprescindible: s'explica
una història sense repeticions, palla, redundàncies (excés informació) i sense pobresa en
2.' En l'escrit, les idees són clares, comprensibles, ben desenvolupades, no hi ha
enunciats contradictoris...
Batem de puntuació
2 punts : Si compleix els dos criteris

1 punt : Si compleix solament el primer criteri o solament el segon
O punts : Si no compleix cap criteri
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5. La estructuració deis fets és clara i lògica: ordre cronològic, parts de
la narració (plantejament, nus i desenllaç)

1. L'escrit té una ordenació lògica dels fets, en aquest cas en tractar-se d'una narració
un ordre cronològic en el temps.
^
2. En l'escrit hi apareixen diferenciades les diverses parts d'una narració: plantejament,
nus i desenllaç.
^_
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix solament el primer criteri o solament el segon
O punts : Si no compleix cap criteri
6. La construcció i l'estructura dels paràgrafs són correctes (unitat de
contingut, extensió adequada...)

1. En l'escrit cada paràgraf tracta d'una idea o aspecte diferent.
2. En l'escrit, els paràgrafs estan marcats gràficamentjambjmnts i a part i amb blancs.
3. L'escrit té un nombre de paràgrafs adient a la seva extensió (se sol recomanar que
una pàgina tingui entre tres i set paràgrafs).
4. En l'escrit, els diferents paràgrafs tenen una extensió semblant (no n'hi ha una
barreja anàrquica de llargs i curts).
_____
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els quatre criteris, o bé
si compleix el primer, el segon i el tercer o el quart criteris
1 punt : Si compleix solament el primer i el segon criteris
O punts : Si no compleix el primer criteri
Cohesió
7. Utilitza ejs signes de puntuado i les majúscules adequadament

1. En l'escrit cada frase és encapçalada amb una lletra majúscula.
2. Els noms propis de l'escrit apareixen amb lletra majúscula al començament.
3. En l'escrit, les comes, els punts i seguit i els punts i a part són ben utilitzats: les
comes per a la separació dins de la frase (no entre subjecte i verb...), els punts i seguit
per a la separació ente frases d'un mateix paràgraf i els punts i a part per a la separació
entre paràgrafs.
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4. En l'escrit, els dos punts, els punts suspensius i els signes d'admiració i
d'interrogació són ben utilitzats: els dos punts quan es vol separar d'un text precedent
una transcripció, una citació textual, una explicació o una enumeració d'elements; els
punts suspensius quan es vol indicar la suspensió d'una frase (voluntàriament
inacabada) o una interrupció de l'exposició; i el signe d'admiració per marcar la
soipresa, l'adrniració, les exclamacions o els crits i el d'interrogació per marcar les
preguntes directes.
Barem_de_rjunto£ÍQ
2 punts : Si compleix els quatre criteris
1 punt : Si compleix els tres primers criteris o bé solament el tercer
O punts : Si no compleix el tercer criteri

8. Utilitza adequadament els enllaços i connectors o marcadors textuals
(coiyjuncionSj,_adverbisjJocucions adverbials...)
1. En l'escrit, per relacionar frases s'utilitzen els connectors i enllaços correctament:
conjuncions de coordinació i subordinació i adverbis i locucions adverbials.
2. En l'escrit, en tractar-se d'una narració, s'utilitzen conjuncions i locucions
temporals.
Barejridejmntujició
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix solament el primer criteri
O punts : Si no compleix el primer criteri

9. Utilitza correctament
sinònims, el.lipsi...) (9)

l'anàfora

o

repetició

(pronominalització,

1. En l'escrit s'utilitzen alguns dels diferents mecanismes per tractar les anàfores
(repetició d'un mateix element en oracions succesives): substitució lèxica per sinònims,
pronominalització(motsjòquer, pronom^
2. En l'escrit, la utilització de les formes de cohesió anafórica es troben en el lloc
adequat, evitant que el text esdevingui ferragós i reiteratiu i que les frases siguin
incompletes.
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix solament el primer criteri
O punts : Si no compleix el primer criteri
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Correcció gramatical
10. L'ortografia natural és correcta
1. L'escrit no té errors d'ortografia derivats d'una mala correspondència so-grafía.
2. En l'escrit no hi ha omissiój/o repetició de lletres en les paraules.
3. En l'escrit no hi ha canvi d'ordre i/o orientació en les lletres de les paraules.
4. En l'escrit no hi ha errors derivats d'una pronúncia infantil i/o de separació de
paraules (excepte casos d'apòstrof o guionet).

2 punts : O errors
1 punt : 1 error
O punts : 2 o més errors
11. L'ortografia arbitrària del vocabulari bàsic és correcta
1. L'escrit no té errors d'aplicació de normes ortogràfiques bàsiques;
plural/sing., femení/masculí, conjugació formes verbals, apostrofado i contracció,
numerals, mots, que s'escriuen amb b/v, amb h, amb c/qu/q, amb g/gu, amb s/c/z/ç, amb
s/ss/sc/c/ç, amb g/j/tj/tx/x/ix...
2. L'escrit no té errors en l'aplicació de les normes bàsiques d'accentuació : mots
aguts, plans i esdrúixols.
3. L'escrit no té errors derivats d'una incorrecta relació prímitiu-derivat.
4. En l'escrit no hi ha confusió d'homòfons (per exemple: "ara i vaig", "ma pegat", "un
altra nena", "vine em mi", "em fet tard"...).
_____
Barcmdejuntuació
2 punts : 0-1 errors
1 punt : 2-3 errors
O punts : 4 o més errors
12. Morfologia; la formació de Íes pgraujesjás correcta
1 . En l'escrit no hi ha errors en la formació de plurals.
2, En l'escrit no hi ha errors en l'ús del gènere.
3. En l'escrit no hi ha errors en l'ús del verb: formes no personals, formes personals
(mode indicatiu).
4. En l'escrit no hi ha errors en l'úsjFauj^mentatius i diminutius.
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5. En l'escrit, en tractar-se d'una narració, s'utilitzen els verbs perfectius: passat

Barem_de^untuació (si compleix el cinquè criteri)
2 punts : 0-1 errors
1 punt : 2-3 errors
0 punts : 4 o més errors
Barem de puntuació (si no compleix el cinquè crijeri)
2 punts : O errors
1 punt : 1-2 errors

O punts : 3 o més errors
13. Morfologia: l'ús de les categories morfològiques és l'adequat a
l'edat
1. En l'escrit no hi ha errors en l'ús d'adjectius: en la percepció i diferenciació de
significats espacials representats per mitjà d'adjectius que denoten longitud, distància,
amplada, alçada...; de significats temporals representats per mitjà d'adjectius que
denoten temps; de significats d'atributs i qualitats expressats per mitjà d'adjectius que
denoten gus^aspecte^textura...^
2. En l'escrit no hi ha errors en l'ús d'adverbis: classificació gramatical i interpretació
d'adverbis derivats d'adjectius, percepció de la funció de l'adverbi en relació al
significat general de la frase, ús dels adverbis temporals i espacials i de caràcter
indefinit.
3. En'escritno hi
4, En l'escrit no hi ha errors en l'ús de pronoms personals (tònics, àtons), reflexius,
demostratius.
5. En l'escrit s'utilitzen adequadament els adverbis de temps, característics d'un text
narratiu.
Barem de puntuació (si compleix el cinquè criteri)
2 punts : Entre 0-2 errors
1 punt : 3-4 errors
O punts : 5 o més errors
2 punts : 0-1 errors
1 punt : 2-3 errors
O punts : 4 o més errors
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14. Sintaxi; la construcció i l'ús de les frases simples són correctes
1. En l'escrit no hi trobem frases incompletes: absència d'un element imprescindible en
l'estructura de la frase: subjecte, objecte...; omissió pronoms, articles, preposicions i
d'altres paraules gramaticals.
2. En l'escrit no hi trobem frases incoherents: manca de concordança entre det- nomadj. i/o entre nom-verb; modificació en l'ordre de les paraules de la frase; substitució de
parts de la frase per estructures que no compleixen la mateixa funció des del punt de
vista de la complexitat sintàctica; mala utilització dels temps del verb en funció de
l'estructura intencional de la frase (inconsistència verbal).

2 punts : O errors
1 punt : 1-2 errors
O punts : 3 o més errors
15. Sintaxi: la construcció i l'ús de les frases complexes són adequats a
l'edat (10)
1. En l'escrit no hi trobem errors en l'ús de la juxtaposició i/o de la coordinació (i, o,
però, després...).
2. En l'escrit quan s'usen les frases subordinades, no hi trobem errors tais com:
repetició sistemàtica de connectors i/o ús incorrecte dels nexes entre l'oració principal i
la subordinada, o bé mala interpretació de la relació causa-efecte i les condicions que
estableix la paraula nexe entre oració principal i subordinada.
Barem de puntuació
2 punts : 0-1 errors
1 punt : 2-3 errors
O punts : 4 o més errors, o bé si no usa en l'escrit cap tipus de frase complexa
(juxtaposició, coordinació o subordinació)

16. El lèxic és precís i no conté barbarismes
1. En l'escrit no hi trobem falta d'especificació en les paraules: no hi trobem l'ús de
jgaraujesi_de caràj^mdefimVde circumloquis, de definicions funcionals...
^_____
:jlitrobem redundàncies iiijrepeticjons^
3. En l'escrit no hi trobem rú^de_barbarismes (sobretot de la llengua castellana).
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Barem_de,pintyació
2 punts : 0-1 errors
1 punt : 2-3 errors
0 punts : 4 o més errors
Capacitat i Recursos (Variació)
i precisa
1. L'escrit, en general, utilitza construccions sintàctiques diverses, amb variació de
connectors (coniuncipM,pr^psicioj^,ambaposicions...
2. L'escrit, en general, no presenta excessiva simplicitat en les estructures sintàctiques:
juxtaposions i coordinacions repetitives (i, però, després...), frases que no acaben mai o
frases que contenen anacoluís (construcció gramatical en la qual la segona part no lliga

2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix el primer criteri
O punts : Si compleix només el segon criteri o no en compleix cap
18. Utilitza un lèxic ric i variat
1. L'escrit té un lèxic no repetitiu i variat (sinònims, mots específics del tema, frases
fetes...).
Barejnde puntuació
2 punts : Si compleix el criteri
1 punt : Si compleix parcialment el criteri
O punts : Si no compleix el criteri
19. Presència de recursos retòrics (figures retòriques, recursos literaris,
to i veu del text...)
_,
1. L'escrit utilitza alguna figura retòrica: comparació, metàfora, metonímia, hipèrbole,
hipérbaton...(li) (12) (13) 14) (is)
_____
2. L'escrit utilitza algun recurs literari: l'estil directe o indirecte, el diàleg, la persona
narrativa, lapoetització...
3. L'escrit fa ús del to i la veu del text: ironia, humor, sarcasme...
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2 punts : Si compleix més d'un criteri
1 punt : Si compleix un dels tres criteris
O punts : Si no compleix cap criteri
20. Fluïdesa i gràcia en l'estil de Sa redacció

1. L'escrit reflecteix un estil d'escriure fàcil, natural, espontani,
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix el criteri
1 punt : Si compleix parcialment el criteri
O punts : Si no compleix el criteri

Quarta pregunta A i B (descripció)

Pregunta 4. A.
1. Respon específicament al que es pregunta en les nou qüestions
plantejades en relació a l'objecte observat
1. Les nou preguntes plantejades són contestades.
2. Les respostes a les preguntes són fmit de l'observació de l'objecte i/o s'adeqüen al
contingut específic de la pregunta.
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si no compleix el primer, però el segon criteri el compleix per a, com a
mínim, sis de les nou preguntes plantejades
O punts : Si respon a menys de sis preguntes
Pregunta. 4.B,

Adequació
1. La presentació del text i la disposició en el full de la descripció són
clares í correctes; parts del text_diferenciades, marges...
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2. Les línies de l'escrit són rectes.
3. I^^ykraíl^§jS!^yiSM2i.
4.

fia^nidejuntuaçió
2 punts : Si compleix els quatre criteris
1 punt : Si compleix el quart, el tercer i un criteri més
O punts : Si dels quatre criteris en compleix dos o menys
2. Ús de la varietat estàndard de la llengua i d'un registre lingüístic
formal i propi d'un anunci publicitari (16)
1. L'escrit utilitza la varietat estàndard deJaUengua.
2. L'escrit utilitza el registre lingüístic adequat, el formal i propi d'un anunci publicitari:
no utilització de formes col·loquials ni vulgarismes, expressions per convèncer i
persuadir a un suposat lector/client...

2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix solament el primer criteri
O punts : Si no compleix el primer criteri
3. Fa realment una descripció de l'objecte

adequada per un text

1. L'escrit és una descripció completa de les característiques de l'objecte prenent com a
referència les respostes a la pregunta anterior (4. A.).
2. L'escrit descriu les possibles qualitats i els avantatges de l'objecte amb la finalitat de
convèncer als suposats compradors.

2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix solament el primer criteri
O punts : Si no compleix el primer criteri
Coherència
4, La descripció conté només la informació rellevant, no repetitiva, no
contradictòria...
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1. L'escrit és breu (no més de 8-10 línies) tal com és propi d'un anunci publicitari.
2. L'escrit (la descripció) té la quantitat d'informació necessària, imprescindible: es
descriu l'objecte sense repeticions, palla, redundàncies (excés informació) i sense
pobresa en les explicacions o llacunes de significat.(d^ected'mformació).
3. En l'escrit, la informació és clara, cpmprensible, ben desenvolupada, no hi ha
enunciats contradictoris...
4. En l'escrit, en tractar-se d'un anunci publicitari, la informació és convincent i
persuasiva.
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els quatre criteris
1 punt : Si compleix el segon i el tercer criteris
O punts : Si no compleix el segon ni el tercer criteris
S. La estructuració de la informació és ciara i lògica: ordre en l'espai (de
més general a més concret, de dalt a baix.,.)
1. En l'escrit hi apareixen diferenciades diverses parts pròpies de la descripció d'un
objecte amb intenció publicitària: encapçalament (salutació als lectors/possibles
compradors), descripció aventatges i qualitats de l'objecte, dades informatives
complementàries (preu, lloc on adreçar-se si interessa comprar-lo...), frase tipus
eslògan publicitari...
2. L'escrit, específicament quan fa la descripció de l'objecte, té una ordenació lògica de
la infomació, un ordre en l'espai: de més general a més concret, de dalt a baix. No hi ha
una ordenació anàrquica o gratuïta de les informacions.

2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix solament el primer o solament el segon criteris
O punts : Si no compleix cap criteri

Cohesió
6.Utilitza els signes de puntuació i les^ majúsciilesadequadament
1. En l'escrit cada frase és encapçalada amb una lletra majúscula i, si l'escrit conté
algun nom propi, aquest apareix igualment amb lletra majúscula al començament
2. En l'escrit, les comes, els punts i seguit i els punts i a part són ben utilitzats: les
comes per a la separació dins de la frase (no entre subjecte i verb...), els punts i seguit
per a la separació ente frases d'un mateix paràgraf, els punts i a part per a la separació
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3. En l'escrit, els dos punts, els punts suspensius, els signes d'admiració i
d'interrogació són ben utilitzats: els dos punts quan es vol separar d'un text precedent
una transcripció, una citació textual, una explicació o una enumeració d'elements; els
punts suspensius quan es vol indicar la suspensió d'una frase (voluntàriament
inacabada) o una interrupció de l'exposició; i el signe d'admiració per marcar la
sorpresa, l'admiració, les exclamacions o els crits i el d'interrogació per marcar les
preguntes directes.
Barenidejnnn.iació
2 punts : Si compleix els tres criteris
1 punt : Si compleix els dos primers criteris o bé solament el tercer
O punts : Si no compleix el segon criteri
7. Utilitza adequadament els enllaços i connectors o marcadors textuals
(conjuncions, adverbis i locucions adverbials..,)
1. En l'escrit, per relacionar frases s'utilitzen els connectors i enllaços correctament:
conjuncions de coordinació i subordinació i adverbis i locucions adverbials.
2. En l'escrit, en tractar-se d'una descripció, s'utilitzen majoritàriament conjuncions i
locucions de lloc.
¿SJaSKSniiaL^^..J/ rTiFmr n mnTT^^^

1 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix solament el primer criteri
O punts : Si no compleix el primer criteri
8. Utilitza correctament
sinònims, el·lipsi,.,)

l'anàfora

o

repetició

(pronominalització,

1. En l'escrit s'utilitzen alguns dels diferents mecanismes per tractar les anàfores
(repetició un mateix element en oracions succesives): substitució lèxica per sinònims,
pronominaliízació (mots jòquer, pronoms gramaticals, pronoinsa^e^iajs),eUipsi...^
2. En l'escrit, la utilització de les formes de cohesió anafórica es troben en en el lloc
adequat, evitant que el text esdevingui ferragós i reiteratiu i que les frases siguin
incompletes.

2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix solament el primer criteri
O punts : Si no compleix el primer criteri
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Correcció gramatical
9. L'ortografia natural és correcta
a primra^se^ona pregunta
.Bareníjjlejijntuació
ídem que per a la primera pregunta
10. L'ortografia arbitrària del vocabulari bàsic és correcta
ídetnqueper a ¡aprimem i segona pregunta
Idem que per a la primera pregunta
Jl.__M_orfologia; 8a formació de les paraules[és correcta
1. En l'escrit no hi ha errors en la formació de plurals.
2. En l'escrit no hi ha errors en l'ús del gènere.
3. En l'escrit no hi ha errors en l'ús del verb: formes no personals, formes personals
(mode indicatiu).
_____
4. En l'escrit no hi ha errors en l'ús d'augmentatius i diminutius.
5. En l'escrit, en tractar-se d'una descripció, s'utilitzen els verbs imperfectius: present
oimperfet
Barem dejjuntuacjó^(d
2 punts O errors
1 punt
1 error
O punts 2 o més errors
Baixem de. puntuació (si no compleix el cinquè criteri)
1 punt : O errors

O punts: 1 o més errors
12. Morfologia: l'ús de les categories morfològiques
l'edat

és l'adequat a

1. En l'escrit no hi ha errors en l'ús d'adjectius: en la percepció i diferenciació de
significats espacials representats per mitjà d'adjectius que denoten longitud, distancia,
amplada, alçada...; de significats temporals representats per mitjà d'adjectius que
denoten temps; de significats d'atributs i qualitats expressats per mitjà d'adjectius que
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2. En l'escrit no hi ha errors en l'ús d'adverbis: classificació gramatical i interpretació
d'adverbis derivats d'adjectius, percepció de la funció de l'adverbi en relació al
3, En l'escrit no hi ha errors en 1 'ús de les preposicions.
4. En l'escrit no hi ha errors en l'ús de pronoms personals (tònics, àtons), reflexius,
demostratius.

5. En l'escrit s'utilitzen adequadament els adverbis de lloc i els adjectius qualificatius,
característics d 'un text descriptiu.
2 punts
1 punt
O punts

0-1 errors
2-3 eiTors
4 o més errors
(si no compleix el cinquè criteri)

2 punts
1 punt
O punts

O errors
1-2 errors
3 o més errors

13. Sintaxitla construcció i l'ús de les frases simples sén correctes
1. En l'escrit no hi trobem frases incompletes: absència d'un element imprescindible en
l'estructura de la frase: subjecte, objecte...; omissió pronoms, articles, preposicions i
d'altresparaulesgraniaticals.
2. En l'escrit no hi trobem frases incoherents: manca de concordança entre det- nomadj. i/o entre nom-verb; modificació en l'ordre de les paraules de la frase; substitució de
parts de la frase per estructures que no compleixen la mateixa funció des del punt de
vista de la complexitat sintàctica; mala utilització dels temps del verb en funció de
l'estructura intencional de la frase (inconsistència verbal).

2 punts : O errors
1 punt : 1 eiTor
O punts : 2 o més errors
14. Sintaxi: Sa construcció i l'ús de les frases complexes són adequats a
l'edat (i?)
1. En l'escrit no hi trobem errors en l'ús de la juxtaposició i/o de la coordinació (í, o,
2, En l'escrit, quan s'usen les frases subordinades, no hi trobem errors tais com:
repetició sistemàtica de connectors i/o ús incorrecte dels nexes entre l'oració principal i
la subordinada, o bé mala interpretació de la relació causa-efecte i les condicions que
estableix la.paraulanexejentreoracióprincipal i subordinada.
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Barem de puntuació
2 punts : O errors
1 punt : 1-2 errors
O punts : 3 o més errors, o bé si no usa en l'escrit cap tipus de frase complexa
(juxtaposició, coordinació o subordinació)
15. El lèxic és precís í no conté barbarismes
ídem que per a fa primera i segona pregunta

ídem que per a laprimera i segona pregunta
Capacitat i Recursos (Variació)

16. Utilitza una sintaxi variada i precisa
1. L'escrit, en general, utilitza construccions sintàctiques diverses, amb variació de
connectors (conjuncions, preposicions), amb aposicions...
2. L'escrit, en general, no presenta excessiva simplicitat en les estructures sintàctiques:
juxtaposions i coordinacions repetitives (i, però, després....}, frases que no acaben mai
o frases que contenen anacoluts (construcció gramatical en la qual la segona part no lliga
sintàcticament amb la primera)...

1 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix el primer criteri
O punts : Si no compleix cap criteri
17. Utilitza un lèxic ric i variat
1. L'escrit té un lèxic no repetitiu i variat (sinònims, mots específics del tema, frases
fetes...).

2 punts : Si compleix el criteri
1 punt : Si compleix parcialment el criteri
O punts : Si no compleix el criteri
18. Presència de recursos retòrics (figures retòriques, recursos literaris,
to i veu del text...)
1. L'escrit utilitza alguna figura retòrica: comparació, metàfora, metonímia, hipèrbole,
hipérbaton...
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2, L'escrit utilitza algun recurs literari: l'estil directe o indirecte, el diàleg, la persona
ngrrativa,la^poetització...
3. L'escrit fa ús del to i la veu del text: ironia, humor, sarcasme...
Barem de puntuació
2 punts : Si compleix més d'un criteri
1 punt : Si compleix un dels tres criteris
O punts : Si no compleix cap criteri
19. Fluïdesaigràcia en l'estil de la descripciéambjHtendé
1. L'escrit reflecteix un estil d'escriure fàcil, natural, espontani, amè, atraient,
persuasiu...

2 punts : Si compleix el criteri
1 punt : Si compleix parcialment el criteri
O punts : Si no compleix el criteri
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NOTES
< x > La varietat estàndard de la llengua és la varietat lingüística que té una funció
neutralitzadora dels trets diferencials dialectals. D'una banda, recull i es forma amb els trets
lingüístics més útils en general a tota la comunitat lingüística i, de l'altra, és la varietat que
empren els usuaris d'una llengua quan es troben en situacions comunicatives d'un nivell ds
formalitat mitjà o alt. És també la "varietat que serveix de marc de referència per a la correcció
lingüística" (Cassany, Luna i Sanz, 1993: 445).
< 2 > Els registres linguistics o varietats funcionals són les varietats lingüístiques que no
depenen de l'origen del parlant (varietats geogràfiques, històriques o generacionals i socials) sinó de
la situació Comunicativa en què es troba el parlant. Malgrat és difícil classificar els textos
segons el seu registre i donar-hi un nom concret, sí es poden constatar afinitats i diferències segons
quatre factors principals: el tema (general, especialtzat, quotidià), el canal (oral, escrit; el
telèfon, la ràdio, etc.), la intenció o el propòsit (divertir, convèncer, informar, etc.) i el
nivell de formalitat o grau de relació entre l'emissor i el receptor (alt, neutre_anomenat sovint
formalj, baix, colloquial, familial", etc.) (Cassany, Luna i Sanz, 1993).
< 3 ) En el cas del barem de puntuació dels diferents indicadors referents a la propietat textual
Correcció gramatical (5, 6, 7, 8 i 9) utilitzarem el nombre de errors realitzats com a aspecte
que determinarà la puntuació obtinguda. En un tipus de prova on el que es pretén és bàsicament
valorar les capacitats globals de l'expressió escrita pel que fa al text, la correcció gramatical és
una de les propietats, entre d'altres, de les que es tenen en consideració. Per tant, creiem que aquets
tipus de barem que parteix de la quantitat de errors comesos és suficientment adequat Evidentment,
una altra cosa seria si el que es pretengués fos una valoració més aprofundida i qualitativa de la
propietat textual Correcció gramatical.
El nombre possible d'errors que es poden cometre en cadascun dels indicadors d'aquesta
propietat textual Correcció gramatical s'estableixen en funció dels objectius que per aquesta
àrea es determinen en els documents oficials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat ds
Catalunya. Si pel Cicle Mitjà es preveu l'assoliment i el domini d'uns objectius determinats, el
nombre d'errors que es podran cometre serà més petit que si l'objectiu de referència de l'indicador es
projecta per assolir en el Cicle Superior.
(4

> Pel que fa als barems de puntuació de la propietat textual Correcció gramatical som,
en conjunt, més rigurosos en el nombre d'errors que es poden cometre en aquesta la, en la 2a i en
la 4a preguntes que no pas en la 3a, ja que la llargada del text a valorar és significativament
diferent. En la tercera pregunta es demana un escrit superior a mitja pàgina, en canvi en les altres
tres preguntes es tracta de textos que no sobrepassen en cap cas les 11-12 línies.
El Vocabulari bàsic no és altre que aquell que s'estableix a partir d'una taula de freqüències.
Es tracta, doncs, del d'ús més general en tots els medis, i per tant, el més necessari. És el
vocabulari que diem correntment. (En totes les llengües del món, la gent no necessita gaire més ds
2.000 mots per expressar-se en qualsevol situació de la vida de cada dia.)
No s'ha de confondre aquest vocabulari_que es pot considerar el primer esglaó del lèxic d'una
llengua_ amb l'anomenat disponible. És a dir, els mots normals i planers que tothom també
coneix, però que no són d'un ús massa sovintejat, i que de vegades no són més que ocasionals.
Després d'aquests dos esglaons primers de l'idioma, entrem ja dins les esferes del vocabulari més o
menys especialitzat i culte, el domini del qual depèn de la projecció social i de la base cultural da
cada parlant.
El vocabulari bàsic és, doncs, "un lloc d'arrancada segur i eficaç en l'ensenyament de l'idioma propi,
així com en l'ensenyament de l'idioma a gent que no el tenen com a propi" (Assessoria Didàctica
del Català, 1975: 2).
t 6 > En relació a aquest indicador núm. 10, Sintaxi-frases complexes, entenem que els criteris
establerts fan referència a unes habilitats sintàctiques a assolir pròpiament durant el Cicle Superior
(6è, 7è i 8è), és a dir durant els cursos que estan realitzant els nois i noies del nostre estudi. Per
aquesta raó el barem de puntuació proposat és poc rigurós pel que fa als possibles errors que es
poden cometre_ fet encara més evident en la tercera pregunta on el text demanat té més llargada_.
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De totes maneres, també som conscients que un noi o noia de 8è tindrà més facilitat per complir
aquests criteris d'èxit que no pas els nois i noies de 6è; pensem, però, que aquesta circumstància
quedarà neutralitzada si tenim en compte que la valoració/correcció d'aquestes proves es farà cada
curs per separat,
< 7 > Circumloqui és l'expressió, per rnitjà de moltes paraules, d'allò que podria ser dit amb una o
amb molt poques.
( 8 ) Pel que f a a la valoració d'aquest apartat Capacitat i Recursos (Variació), cal tenir en
compte que aquesta és la propietat textual més subjectiva i que la seva avaluació respon bàsicament
a una visió/percepció global del text. En aquest cas, amb aquest tipus de nota curta, l'aproximació a
la valoració dels tres indicadors establerts té un caràcter altament globaützador, fet que justifica que
per als tres indicadors (12, 13 i 14) solament hàgim establert un criteri d'èxit, i encara molt
general, i que el barem de puntuació presentat sigui comú, i igualment mol general, per a tots tres.
(9)

L'Anàfora (també anomenada referència o repetició) és un dels més importants
mecanismes de cohesió de les frases, d'un text o d'un discurs. Consisteix en la repetició d'un
mateix element en oracions succesives. Si no disposéssim, però, de mecanismes diversos per evitar
la repetició d'un mot determinat, el text esdevindria ferragós i reiteratiu; així mateix, si no hi
haguessin les referències necessàries a aquest element en el lloc adequat, les frases serien
incompletes i el text no podria entendre's. Els principals mecanismes per tractar les anàfores
són:

1. Substitució lèxica per sinònims
• Pronominalització o ús de paraules especialitzades a substituir altres mots:
« pronoms lexicals o mots jòquer (mots amb significat genèric que actuen com a
virtuals substituts de paraules més precises que, en un moment determinat, no
recordem o no volem repetir (ex.: cosa, dallonses, fer...),
9

pronoms gramaticals : demostratius, possessius, personals,
• pro-adverbials: allí, allà.
2. El·lipsi: supressió d'un element conegut que apareix molt a prop en el text (subjectes,
complements, etc.).
Ex.: La Rosa puja a l'avió. 0 Va de viatge.
3. Determinants: articles (el/un), adjectius demostratius (aquest/aquell), i possessius
(meva/teva/seva). (Rigau Oliver,G., 1981)
<10) En relació a aquest indicador núm. 15, Sintaxi-frases complexes, vegeu la nota núm. 6
< n ) La Comparació és una figura retòrica (o recurs estilístic) de significat, és a dir d'aquelles
que actuen en el nivell semàntic de la llengua i afecten al significat dels mots. En concret, la
comparació estableix una relació entre dos termes a partir d'una semblança real o imaginària (A és
com B ). (Diversos, 1989: 124-129)
< 1 2 ) La Metàfora és igualment una figura retòrica cb significat. Estableix també una relació
entre dos ternes, però eliminant el vincle de la comparació (A és B). (Diversos, 1989: 124-129)
(!3) La Metonímia també és una figura retòrica <b significat. Consisteix en l'ús d'un mot
dotat d'un significat que li transfereix un altre mot amb el qual manté una relació determinada.
Exemple: Té un ploma fàcil (escriu amb fluïdesa)
Viu del seu treball (viu del jornal que guanya) (Diversos, 1989: 124-129)
La Hipèrbole és una figura retòrica (o recurs estilístic) de pensament, és a dir d'aquelles
que no comporten cap alteració lingüística i intervenen en el nivell semàntic de la llengua aportant
matisos o interpretacions de sentit en els mots, sense modificar-ne el sigificat bàsic. En concret, la
hipèrbole és una construcció basada en l'exageració deformadora de la realitat. Es tracta d'un recurs
força utilitzat en publicitat. (Diversos, 1989: 124-129)
(15

> L'Hipèrbaton és una figura retòrica de construcció, és a dir d'aquelles que actuen en els
nivells fonològic, morfològic o sintàctic de la llengua, però no incideixen en el nivell semàntic.
Consisteix en l'alteració de l'ordre lògic dels elements de la frase. (Diversos, 1989: 124-129)
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És important assenyalar que si, per aquesta pregunta 4.B., afirmem en alguns dels seus
indicadors que el text produït es tracta d'un text publicitari, malgrat que en la pregunta de la
prova solament es proposava que podien imaginar-se que havien rebut un encàrrec d'una revista
per realitzar un anunci publicitari, és perquè tots els nois i noies que han fet la prova han respost
a la pregunta fent cas del suggeriment.
(17

> En relació a aquest indicador núm. 14, Sintaxi-frases complexes, vegeu la nota núm. 5

ANNEX 5;
Judici d'Experts. Validesa (criteris d'èxit i barems de puntuació) del
Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita

DEL

BE

DE LA

Annex 5

^Aquesta Prova d'Expressió Escrita forma part de la primera fase de la tesi doctoral que estic realitzant. El seu objectiu principal és conèixer, en una mostra
d'aproximadament 400 nois i noies de Cicle Superior d'EGB, el nivell de domini en les habilitats i coneixements de la producció escrita. La Prova us l'adjunto a aquest
document perquè la tingueu com a punt de referència.
^ Els criteris d'èxit els ínobateu especificats just a sota de cada indicador i dins d%i recuadre.
3Anomenem imdieadors als cüferenfé aspectes que es consideren a l'hora de valorar les quatre preguntes de Ja Prova d'Expressió Escrita Aquests indicadors han estat
validats a partir del consens teòric.

criteris d'èxit, així com si esteu o no d'acord amb les condicions a complir per a obtenir les diferents puntuacions (2, 1 o O punts).

Dit d'altra manera, caldria que:
* per a cada criteri d'èxit us preguntéssiu si aquest criteri és representatiu del seu indicador i si el fet de ser tingut en compte per a l'avaluació
d'aquest indicador concret en facilita o en distorsiona la seva valoració, i que
* per a cada barem de puntuació us preguntéssiu si esteu o no d'acord amb k categorització i priorització que aquest barem estableix dels

d'Expressió Escrita, el qual trobareu també juntament amb aquest document. En concret, k validesa dels diferents entens d'èxit2 establerts per
a cada un dels indicadors3 proposats en aquest Full de Valorado, així com també del barem de puntuació fixat igualment per a cada indicador.
Es tracta, doncs, que, d'una banda, considereu acuradament i rigurosa si els diferents criteris d'èxit establerts son representatius del seu
indicador corresponent, i, de l'altra, si el barem de puntuació que es proposa per a cada indicador, en funció dels criteris d'èxit fixats, és
igualment representatiu.

Com podeu veure, teniu a les mans un document elaborat específicament perquè valoreu k validesa del Full de Valoració de ¡a Prova

I

JUDICI
DE

la situació

2. La nota exposa que no hi ha cap alumne ni professor que li hagi fet
arribar cap article o text.

1 . La nota exposa que qui l'escriu forma parí del consell de redacció de
la revista de l'escola.

l.B. Exposa

2 punts : Si compleix, els tres criteris
1 punt : Si compleix el primer i d
segon o bé el primer i el tercer criteris
O punts : Si no compleix el primer criteri

Barem de puntuació

3. La nota explica que aquests fets anteriors fan que qui escriu estigui
cansat de netejar el balcó i els vidres.

2. La nota explica que sembla clar que aquest mullader prové d'algun
veí que rega les seves plantes amb abundància.

1 . La nota explica que el balcó de qui escriu queda de tant en tant ple
d'aigua i terra així com els vidres ben molls i bruts.

Primera
Comunicabilitat
l.A. Explica clarament el fet i les molèsties que cansa

Montserrat Vüà Suñé

5'acord No
d'acord

CORRECTE

INCORRECTE

Anne&í

MAL ESPECIFICAT

Convençuda que, malgrat l'època d'estiu, us prendreu aquesta tasca seriosament, us dono per endavant moltes i moltes gràcies,

formulat el criteri d'èxit o el barem de puntuació per ser adequat, pertinent i vàlid. Trobareu un espai destinat a cada pregunta, escriviu-M
vosaltres mateixos el número del criteri d'èxit o del barem de puntuació de què es tracta (per exemple: 1.A.1, 13.2, etc.).
Al final del document s'especifica el contingut de les set notes que, amb la intenció d'aclarir algun aspecte, concepte o procediment, apareixen
en alguns llocs concrets (p. ex. : (i), (2)...).

Ja veieu que per a valorar la vaüdesa dels criteris d'èxit existeixen tres possibles respostes : Correcte, Incorrecte i Mal especificat. I que per a
la comprovació de k validesa del barem de puntuado en trobeu dues: D'acord i No d'acord. Doncs bé, en el cas que alguna de les vostres
respostes sigui Mal especificat, Incorrecte o bé M? d'acord, us agrairia que al final del document, i en el full titulat JUSTIFICACIÓ I NOVES
PROPOSTES, justifiquéssiu el perquè de la vostra contestació i proposéssiu, si creieu que és oportú, com considereu que hauria de ser

la situació

2. La nota exposa que no hi ha cap alumne ni professor que li hagi fet
arribar cap article o text.

1 . La nota exposa que qui l'escriu forma parí del consell de redacció de
la revista de l'escola.

l.B. Exposa

2 punts : Si compleix, els tres criteris
1 punt : Si compleix el primer i d
segon o bé el primer i el tercer criteris
O punts : Si no compleix el primer criteri

Barem de puntuació

3. La nota explica que aquests fets anteriors fan que qui escriu estigui
cansat de netejar el balcó i els vidres.

2. La nota explica que sembla clar que aquest mullader prové d'algun
veí que rega les seves plantes amb abundància.

1 . La nota explica que el balcó de qui escriu queda de tant en tant ple
d'aigua i terra així com els vidres ben molls i bruts.
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vosaltres mateixos el número del criteri d'èxit o del barem de puntuació de què es tracta (per exemple: 1.A.1, 13.2, etc.).
Al final del document s'especifica el contingut de les set notes que, amb la intenció d'aclarir algun aspecte, concepte o procediment, apareixen
en alguns llocs concrets (p. ex. : (i), (2)...).

Ja veieu que per a valorar la vaüdesa dels criteris d'èxit existeixen tres possibles respostes : Correcte, Incorrecte i Mal especificat. I que per a
la comprovació de k validesa del barem de puntuado en trobeu dues: D'acord i No d'acord. Doncs bé, en el cas que alguna de les vostres
respostes sigui Mal especificat, Incorrecte o bé M? d'acord, us agrairia que al final del document, i en el full titulat JUSTIFICACIÓ I NOVES
PROPOSTES, justifiquéssiu el perquè de la vostra contestació i proposéssiu, si creieu que és oportú, com considereu que hauria de ser
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5'acord No
Barem de puntuació
d'acord
2 punts : Si compleix els tres criteris, o bé el segon i el tercer criteris
1 punt : Si compleix el primer i el segon, o bé el primer i el tercer
criteris
O punts : Si compleix solament un dels tres criteris o no en compleix cap

3. En la nota, qui escriu, demana específicament a l'autor del fet que
deixi de regar les plantes tan abundantment.

2. La nota exposa que si el veí que rega les seves plantes no ho fes tan
abundantment, el qui l'escriu no hauria de netejar el balcó i fregar els
vidres tan sovint.

1 . La nota reflecteix que les molèsties que causa el fet són força greus i
afecten ïrrespectuosament la propietat de qui escriu.

2.A. Pot arribar a convèncer realment a l'autor del fet

Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix el segon criteri
O punts : Si no compleix el segon criteri
INCORRECTE

MAL ESPECIFICAT
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O punts : Si compleix solament un dels tres criteris o no en compleix cap

3. En la nota, qui escriu, demana específicament a l'autor del fet que
deixi de regar les plantes tan abundantment.

2. La nota exposa que si el veí que rega les seves plantes no ho fes tan
abundantment, el qui l'escriu no hauria de netejar el balcó i fregar els
vidres tan sovint.

1 . La nota reflecteix que les molèsties que causa el fet són força greus i
afecten ïrrespectuosament la propietat de qui escriu.

2.A. Pot arribar a convèncer realment a l'autor del fet

Barem de puntuació
2 punts : Si compleix els dos criteris
1 punt : Si compleix el segon criteri
O punts : Si no compleix el segon criteri
INCORRECTE

MAL ESPECIFICAT

Annex 6

2n JUDICI D'EXPERTS
HABILITAT DEL FULL DE VALORACIÓ DE LA PROVA
D'EXPRESSIÓ ESCRITA
Vosaltres ja vau col·laborar durant aquest estiu en el primer judici d'experts.
En aquell cas es tractava de jutjar la validesa dels criteris d'èxit i dels barems de
puntuació que s'havien establert per a cada un dels indicadors del Full de Valoració
de la Prova d'Expressió Escrita. Un cop realitzat aquest primer judici, i recollides
aquelles observacions significatives que els set jutges vau proposal', cal inicial' un
segon judici, en aquest cas el judici de la fiabilitat del Full de Valoració de la
Prova d'Expressió escrita.
Es tracta de veure si usant l'esmentat Full de valoració, amb els seus corresponents
criteris d'èxit i barems de puntuació, no existeixen, entre els tres experts escollits
per aquest segon judici, discrepàncies significatives pel que fa als resultats de la
correcció.
A cadascun de vosaltres, us faig arribar una mostra de 24 exemplars de la Prova
d'Expressió Escrita realitzats pels nois i noies durant els mes de maig. La
mostra de 24 proves l'hem seleccionada a l'atzar però de forma estatificada; és a dir
que, donats els tres cursos treballats (6è, 7è, i 8è), de cada un d'ells n'hem escollit
aleatòriament 8 exemplars. Així cada un de vosaltres tindrà, a les seves mans, 8
proves de nois i noies de 6è, 8 de 7è i 8 de 8è, en total 24 proves.

COM CAL FER LA CORRECCIÓ?
Material de què disposeu
í. 24 exemplars de la Prova d'Expressió Escrita realitzats pels nois i noies.
2. 24 Fulls de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita, un per la
Prova d'Expressió Escrita feta per a cada noi o noia.
3. Un document en el qual s'especifiquen els criteris d'èxit i els barems de
puntuació que es corresponen a cada un dels indicadors que trobareu en el
Full de Valoració de la Prova d'Expressió Escrita.

Annex 6

Procés a seguir
1. Agafeu un exemplar d'una de les proves d'expressió escrita realitzades
per un noi o noia, un Full de Valoració de la prova, i també el document dels
criteris d'èxit i dels barems de puntuació.
Com veureu, cada prova d'expressió escrita consta de quatre preguntes.
Per a cada una d'elles comprovareu que, en el full de valoració, s'estableixen un nombre
determinat d'indicadors o aspectes a valorar.
A cada indicador, especificat cada un d'ells amb un número, se li pot atorgar una puntuació
de 2 punts, tfl punt o bé de O punts.

2. Agafeu ara un Full de Valoració i ompliu les dades personals del noi o
noia,
3. Tot seguit, situeu-vos a la primera pregunta de l'exemplar de la prova que
heu agafat i en llegiu l'enunciat i la resposta que hi dóna el noi o noia.
4. Un cop llegida la resposta del noi o noia, cal tornar al Full de Valoració i
atorgar a cada un dels indicadors de la pregunta concreta que acabeu de llegir
una de les tres puntuacions possibles (2,1, O punts).
Per poder determinar quina és la puntuació adequada a cada indicador, heu de consultar
necessàriament el document dels criteris d'èxit i dels barems de puntuació queja heu agafat
en un primer moment.
En aquest document trobareu quins són els criteris d'èxit de cada un dels indicadors, és a
dir aquelles característiques lingüístiques o comunicatives que fan que l'escrit produït pel noi o
noia pugui ser valorat com a acceptable en cada un dels indicadors. També hi trobareu un
barem de puntuad ó específic per a cada indicador, o sigui la concreció de quin o quins
criteris s'han decomplir o no complir per obtenir cadascuna da les diferente puntuacions.

5. Una vegada hagueu decidit quina és la puntuació que creieu pertinent a
cada un dels indicadors de la primera pregunta de la prova que esteu valorant,
podeu sumar quina és la puntuació total que, per aquesta primera pregunta,
obtindria aquest noi o noia
6. Repetiu, per a la segona, la tercera i la quarta preguntes de cada prova,
el mateix procés presentat fins ara per a la primera pregunta.
7. Finalment, sumeu la puntuació de cada una de les quatre preguntes i
obtindreu així una puntuació total per a la Prova d'Expressió Escrita de cada noi
o noia.

Annex 6
8. Seguiu el mateix procés de correcció per cada un dels 24 exemplars.
Si durant el procés de valoració/correcció teniu algun dubte o necessiteu algun
aclariment ja sabeu on trobar-me.
Moltes i moltes gràcies,

Montserrat Vila Sufíé

ANNEX 7:
Resultats del 2ii Judici d'Experts.
Fiabilitat del Full de Valoració de l'Expressió Escrita

Annex 7
2n JUDICI D'EXPERTS (FiabiSitat Full Valoració de l'Expressió
Escrita)
£WrM£lç>ï*m

NïlMilO^FSMA_
•ftttfio 1

' ___Jj«ÉÉJL____

JLÍ1______

42

53

J2L______

72

71

J3L_»___™
(4)

64

^__J[Z____

J«í¡«¡ 3
37
L__J>5____

75

38

57

42

(S)

73

75

64

(6)

104

102

107

11

18

13

105

101

97

89

88

88

64

78

69

JIIl_™__-_

41

38

37

_112)

100

106

110

JIlL___-__-_
JML_______-__-_~

116

121

124

93

87

83

(15)

56

52

56

J16L

109

100

117

(17)

111

96

95

(18)

79

65

89

(19)

54

44

57

(20)

86

73

72

_121}_

94

93

90

(22)

84

86

81

JML_________

120

95

132

J24)

59

84

81

J2L_™™______.
(8)

J2L™_____™
(10)

Correlació de Pearson;
Vjutge 1, jutge 2=0,916
V'jutge 1, jutge 3 = 0,949
"r"jutge 2, jutge 3 = 0,984

.

ANNEX 8:
Full de Valoració de l'Expressió Escrita per parí del Professor

Annex 8

FULL BE VALORACIÓ BE
DEL

PER

ALUMNE/A :
ESCOLA :....

CUMS :

DATA :

CONCEPTES I HABILITATS (PRODUCTE ESCRIT)

Adequació
1. La presentació i disposició en e! full dels textos
és clara i correcta (marges, parís diferenciades.,,)
2. Utilitza la modalitat estendard de la llengua i ei
registre adequat (formal, familiar, col·loquial,
literari...) segons la situació comunicativa.
3. El propòsit i l'objectiu dels textos són clars

Coherència
4. Els textos contenen només tota la informació
necessària (no repetitiva, no contradictòria...)
5. La informació està ben ordenada i estructurada
(paràgrafs...)

Cohesió
6. Utilitza els signes de puntuació i les majúscules
adequadament

si

no

a mitges
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sí

7. Utilitza adequadament els enllaços i els
connectors
textuals:
conjuncions,
adverbis,
locucions...
8. Utilitza la repetició o anàfora correctament:
pronominalització, sinònims, el. li ps i...

Correcció gramatical
9. Domina la ortografia corresponent al seu curs
10. Domina la morfologia corresponent al seu
curs
11. Domina la sintaxi corresponent al seu curs
12. Domina el lèxic corresponent al seu curs

Variació
13. Utilitza una sintaxi variada i precisa
14. Utilitza un lèxic ric i precís

15. Té fluïdesa i gràcia en l'estil
HABILITATS (PROCÉS DE COMPOSICIÓ)
Estratègies Psicomotrius
16. Té bona posició i moviment corporal en escriure

17. Té bona cal·ligrafia

Estratègies Cognitives
18. Analitza la situació de comukació abans
d'escriure (imatge que vol transmetre,
perfil del lector, propòsit del text...)

no

a mitges
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sí

19. Planifica el text (generació d'idees i formulació d'objectius)
20. Redacta correctament ei text: marca paràgrafs
o apartats i els redacta aïlladament, fa servir
tècniques de presentació per facilitar la lectura (títols, marcadors textuals, esquemes...)
21. Revisa i valora l'escrit al llarg del procés de
composició (prioritza ¡a revisió del aspectes
de contingut als de forma)
22. Refà i reformula el text
ACTITUDS

23. Li agrada escriure
24. S'ho passa bé escrivint
25. Se sent motivat a escriure
26. Se sent escriptor o redactor

OBSERVACIONS

no

a mitges

ANNEX 9:
Orientacions i aclariments (Full de Valoració de l'Expressió Escrita
per part del Professor)

Annex 9

ACLARIMENTS DELS DIFERENTS ASPECTES A VALORAR PEL
QUE FA A L'APARTAT DE CONCEPTES I HABILITATS
(PRODUCTE ESCRIT)

1 . Adequació: Presentació del text i disposició en el full de la informació
(disposició de les diverses parts del text: encapçalament, cos, comiat, etc.), marges,
tipografia (tipus de lletra, subratllats), etc.
Ús modalitat estàndard de la llengua i del registre lingüístic adequats a la situació
comunicativa: formal, literari, col·loquial, familiar, etc.
Assoliment del propòsit comunicatiu per al qual el text ha estat escrit: explicar una
història, descriure un objecte, etc.
2 . Coherència: Selecció de la informació rellevant, no repetitiva, no
contradictòria, etc.
Claredat i estructuració lògica de les idees, i també construcció i estructura dels
paràgrafs (extensió, unitat...).
Narració
Estructura: ordre cronològic dels fets i ordre-narratiu (modificacions); parts de

la narració (plantejament, nus i desenllaç); punt de vista de la narració;
personatges, perspectiva, etc.
Estructura: ordre en l'espai (de més general a més concret, de dalt a baix,
d'esquerra a dreta...).
3 . Cohesió: Ús adequat de les formes de cohesió següents: enllaços (adverbis,
conjuncions, locucions conjuníives, connectors diversos entre frases i parts del
text.,.), dels signes de puntuació i majúscules, utilització de la repetició o anàfora
(el·lipsi, pronominalització, sinònims...).
4 . Correccié: Domini adequat, en funció de l'edat de l'alumne, del sistema
genuí de la llengua (continguts tradicionals de la normativa de la llengua):
ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.
Narració:
Morfologia i sintaxi : verbs perfectius (passat llunyà, passat recent), relació de
temps verbals, adverbis de temps, connectors temporals (conjuncions i
locucions temporals,...).
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Descripció:
Morfologia i sintaxi: adjectius qualificatius (morfologia, posició i
concordança), verbs imperfectius (ternps present o imperfecte), adverbis de
lloc, estructures de comparació, enllaços (adverbis, locucions, etc.), oracions
de predicat nominal, etc.
5 , Capacitat i recursos (variació); Grau de complexitat sintàctica;
coordinació i/o subordinació, estil directe i indirecte (transcripció de diàlegs),
modalitat oracional (afirmació, interrogació, dubte, admiració...), ús de modes
verbals (indicatiu, subjuntiu, imperatiu...), expressivitat de la puntuació (usos
estètics de la puntuació, puntuació i entonació), canvis d'ordre, repeticions...
Grau dç riquesa i precisió del lèxic: lèxic variat, no repetitiu, frases fetes, jocs de
paraules, expressions, refranys...
Fluïdesa i gràcia de la redacció o descripció: idees noves, usos creatius i lúdics,
presència de recursos estètics o retòrics (comparacions, metàfores, ironia, humor,
poètica...), etc.

ANNEX 10:
Protocol del test de Matrius Progressives de Raven. Escala General

Annex 10
TEST DE MATRIUS
FULL BE RESPOSTES

DE RAVEN

Dia i hora
Nom i cognoms ...
Escola

Curs ...

Data de naixement

A

D

C

B

E

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

B

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

Temps emprat
Puntuació total

Discrepàncies de cada sèrie.

Percentil

ANNEX 11:
Taules de freqüències de les puntuacions de la Prova d'Expressió Escrita
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4.2.

Primera anàlisi descriptiva: una radiografia general dels resultats obtinguts

4.2.3. La Prova d'Expressió Escrita
BLOC A: La puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita

1. La població (338 nois i noies)

Taula 1; La puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita i la població (388 nois i noies)

PUNTUACIÓ TOTAL
PROVA EXPRESSIÓ
ESCRITA

Nombre de casos

Percentatge

10-19

1

0,3 %

20,29

4

________JiO^______-___

30-39

14

40-49

26

_ ___MJL_-______
.^....-^.-^AZ^-^^™-—-—

50-59

46

.—-———-JiEJL-------

60-69

76

19,6%

70-79

71

80-89

58

__™JUIaJL_______
___^__-_Mi±%___^_-__.

90-99

48

12j4_%______

100-109

18

4,6%

110-119

21

120-129

3

130-139

2

^^^^^¿A^^—^—^.
________M^___^__^___
__J>¿Ji______

TOTAL

388

100%
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2. La població distribuïda enfundó de la variable escola

Taula 2: La puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable escola

ESCOLA

PUNT. TOTAL
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA
ESCOLA 1

10-19

Nombre Percent.
L_á£j£2£2£_
0,9%
1

ESCOLA 2
Nombre
de casos

Percent.

ESCOLA 3
Nombre
de casos

Percent.

20-29

3

2,8 %

1

1,0%

30-39

5,6%

3

2,9_%_

5

_2*9_JL_

40-49

6
• / --• -•
6

5,6%

10

9,5%

10

50-59

13

_jy^£jL_

16

17

60-69

24

22,2 %

17

_J[5¿JL_
16,2 %

35

__AZJL_
-_JLZJL_
_JMJL.

70-79

29

26,9 %

12

11,4 %

30

17,1 %

80-89

8

7,4%

12

11,4%

38

_JM¿_%_

90-99

12

.11,1 %

12

11,4%

24

13,7 %

100-109

4

___3j_7_%___

9

8,6%

5

_A 9 %

110-119

2

___L?_JL__

10

9,5%

9

_jyjL_

120-129

2

1,9%

1

0,6%

130-139

1

1,0%

1

___0j6_%_

105

100%

775

100%

TOTAL

108

100%
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3. La població distribuïda enfundó de la variable curs
Taula 3: La puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable curs

PUNT. TOTAL
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

CURS

SISÈ

SETÈ

Nombre
de casos

Percent.

10-19

1

0,9%

20-29

2

30-39

VUITÈ

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

1,8%

2

1,6%

4

-_MJL_

7

._JLíL2L__

3

_-2¿L%_

40-49

12

_JOj7_%__

7

__5Í6_%__

1

-_JA1__

50-59

18

_JMJL_

14

_J_L2JL»

14

_2áA_

60-69

21

18,8 %

24

19,2 %

31

20,5%

70-79

20

17,9 %

22

17,6%

29

19,2%

eo-89

16

17

_1MJL~.

25

_16,6JL.

90-99

9

_B¿_%_
___MJI_

17

6

_Hü %

22

100-109

6

_JLÍJL_

5

7

110-119

1

1,8%

9

_^2JL_
___L2JL__

10

_MáJL_
_-MJL_»
^M^,,

1

__Pj8JL_.

2

1,3 %

1

OiL%__

120-129
130-139

1

0,9 %

TOTAL

112

100%

.775

100%

Í5Í

100%

Annex 11
4. La població distribuida enfundó de la variable curs-escola
Taula 4: La puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable curs-escola de 6e

CURS-ESCOLA

PUNT. TOTAL
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

SISÉ
6è A i B escola 1

6e escola 2
Nombre
de casos

Nombre
de casos

Percent.

10-19

1

3,0%

20-29

2

6,1 %

30-39

3

__JLUL__

40-49

3

9,1 %

4

50-59

4

12,1 %

60-69

5

70-79

Percent.

6è A i B escola 3
Nombre
de casos

Percent.

1

—^ — ¿ —
1,9%

16,0 %

5

9,3 %

5

20,0 %

9

16,7 %

15,2 %

3

12,0 %

13

24,1 %

9

27,3 %

4

16,0 %

7

13,0 %

80-89

2

6,1 %

3

12¿0%

11

20,4 %

90-99

3

9,1 %

2

8,0%

4

7,4%

100-109

1

_JL2JL™

3

12,0

12

__MJL__

1

4,0%

1

1,9%

1

1,9%

54

100%

110-119

~"~-' — —

120-129
130-139
TOTAL

33

100%

25

100%

Annex 11

Taula 5: La puntuado total de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable curs-escola de 7e

PUNT. TOTAL
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

CURS-ESCOLA
SETÈ
7è A i B escola 1

7e escola 2

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

20-29

1

2,8 %

1

3,2%

30-39

3

1

40-49

3

50-59

4

__JL2JL__
L_J¿JL™
ÍM%

60-69

9

_J5J)JL-

70-79

11

80-89

7e A ¡ B escola 3
Nombre
de casos

Percent.

_3j2_%__

3

2

_^5_%_

2

_JL2JL_
__MJL-_

5
6

_JMJL_
—ISdJL,

30,6 %

2

6,5 %

1

2,8%

4

_J¿9_%_

12

__2017_%__

90-99

3

_jyjL_

5

9

15,5 %

100-109

1

__JMJL_

1

_J6JLJL_
™JL2JL~_

3

4

_J2j9_%_

5

__JL2JL_
__M^__

1

_JJJ_

5S

100%

10-19

110-119
120-129

__J26_%_

9

_J¿2;L%__

___9__(_ _J¿5JL_

130-139
TOTAL

36

700%

37

100%

Annex 11

Taula tí; La puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable curs-escola de 8e

CURS-ESCOLA

PUNT. TOTAL
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

VUÏTÈ
8è A i B escola 1

8è A i B escola 2

8è A i B escola 3

Nombre
de casos

Percent,

Nombre
de casos

Percent.

30-39

2

UJJJL-

1

_Jl¿5_%__

40-49

4

8,2%

3

4,8%

Nombre
de casos

Percent.

10-19
20-29

50-59

5

__JMJL_.

6

_J2¿JL__

3

_J!i!L&_

60-69

10

.-JxLáJL.

8

«JMJL.

13

_20j6_%__

70-79

9

_JMJL_.

6

_J2¿_%__

14

_JE2¿JL_

80-89

5

_12i8 %

5

10,2 %

15

90-99

6

15,4 %

5

10,2 %

11

_^3,8*
17^5 %

100-109

2

5,1 %

5

10,2 %

110-119

2

5rl %

5

_JM_%_

3

4,8%

120-129

2

4,1 %

130-139

1

2,0%

49

100%

63

700%

TOTAL

39

100%

Annex U
5. La poblado distribuïda enfundó del sexe

Taula 7: La puntuado total de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable sexe

PUNT, TOTAL
PKOVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

SEXE

NOIA

10-19

NOI
Nombre de
casos

Percent.

4

2,2%

7

318JL____

j5JL__

17

_™_9tL£___»

__jy)j£_____
17
¿JL___
___JL1%___

28
41

««-JMJL-^,,
__J^JL__

35

18,8 %

20

10,8 %

20

JO^ %

4

™l__2|2_%i_>__

8

___4t3_%

1

—MJL_^_

1

___J°A%_

186

100%

Nombre de
casos

Percent.

1

0,5%

20-29
30-39

7

_-_íyüL___
4

40-49

9

50-59

18

60-69

35

70-79

36

80-89

38

90-99

28

100-109

14

110-119

13

120-129

2

130-139

1

™__!§i£JL_-__.
_™JÉi£JL___
_™_MJL__,
__™Jj£JL____
_o¿JL___

TOTAL

202

700%

___jjyL%____

Annex 11
6. La població distribuïda segons la llengua familiar
Taula 8; La puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable llengua familiar

LLENGUA FAMILIAR

PUNT. TOTAL
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

LLENGUA CATALANA
Percent,

Nombre de

™u»~£££2JL_~*_
10-19

LLENGUA CASTELLANA
Nombre de
casos

Percent.

1

_0j9%

20-29

1

0,4%

3

2,6%

30-39

3

1,1 %

11

9,6%

40-49

17

^2%

9

^^JZilJL™—

50-59

29

10,6%

17

14,8%

60-69

50

18,3 %

26

22,6 %

70-79

47

17,2 %

24

20,9 %

80-89

51

18,7 %

7

6,1 %

90-99

37

13,6 %

11

9,6%

100-109

17

6,2%

1

0,9%

110-119

16

5£%

5

4j_3%

120-129

3

1,1 %

130-139

2

0,7 %

TOTAL

275

100%

Í15

100%

,

48

100%
130

135

TOTAL

100%

100%

0,7%

1

0,8%

1

130-139

0,7%

1

0,8%

1

120-129

6.7%

9

5,4%

7

110-119

3,7%

5

6,9%

9

2,1%

1

100-109

14,1 %

19

10,8%

14

12,5%

6

90-99

17,0 %

23

13,8%

14,8%

20

18

20,8%

10

8§-89

19,3%

26

18,5%

22,9%

11

70-79

10,4%

14

24

16,7%

8

60-69

6,7%

9

2L5%

16,7%

8

50-59

6,9%

9

3,7%

22%

Percent.

5

28

4,2%

2

40-49

3,1%

4

3

10.8%

2,1%

1

30-39

0,8%

Nombre
de casos

13

EDAT EN ANYS

14

2,1%

1

Percent.

12 ANYS

Percent. Nombre
de casos

1

Nombre
de casos

11 ANYS

20-29

10-19

PUNT. TOTAL
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

Taula 9: La puntuació total de la Prova d'Expressió Escrita enfimció de la variable edat

7. La població distribuïda per edats

15,2 %
18,2 %
21,2 %

10
12
14

100%

1,5%

1

<Sff

7,6%

4,5%

3
5

13,6 %

9

10,6 %

6,1%

4

7

1,5%

Percent.

1

Nombre
de casos

14 ANYS

9

2

2

2

3

Nombre
de casos

15

Annex 11

100%

22,2, %

22,2%

22,2%

33,3%

Percent.

Annex 11

BLQC B: La puntuació de la primera pregunta
\, La població (33 8 nois i noies)
Taula 10: La puntuació de la la pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en la població (388 nois /
nois)

PUNT. la PREGUNTA
PROVA EXPRESSIÓ
ESCRITA

Nombre de casos

Percentatge

0-2

1

0,3%

3-5

2

0,5%

6-8

8

2,1%

9-11

27

12-14

69

7jOJL__
17,8 %

15-17

111

28j6%_^

18-20

68

17¿%

21-23

66

17,0 %

24-26

25

6,4%

27-29

11

2,8%

TOTAL

388

100%

Annex 11
2. La població distribuïda per escoles

Taula 11: La puntuació la pregunta de la Prova d'Expressió Escrita enfundo de la variable escola

PUNT. la
PREGUNTA
PROVÀ
EXPRESSIÓ
ESCRITA

ESCOLA

ESCOLA 1

0-2

Nombre
de casos

Percent.

u___J_^__,

_JL2JL_

ESCOLA 2
Nombre
de casos

Percent.
^^-y.—i^ir-nj^qag·i— _j—»

3-5
6-8

1

0,9%

4

3,7%

2

9-11

8

4

___Zí %

n

12-14

19

_J7JL%_

22

15-17

36

_2MJL-

18-20

18

21-23

ESCOLA 3
Nombre
de casos
_____atxi»«*__

Percent.
nüpüim in,»i™aaBaB—m^—f...

1

0,6%

1,9%

2

__yjL_

8
28

19

_J2¿%_
_JMJL_
_JJLJUL_

56

__Ja_%_
_JMJL_
__22jOJL.

16,7%

14

13,3%

36

20,6%

16

14,8%

22

_21,0_%__,

28

16,0%

24-26

4

10

_i¿L%

11

__6j3%

27-29

1

™J¿%__
0,9%

5

4,8%

5

_-_2J9_%__

TOTAL

108

100%

105

100%

775

100%

Annex 11

3. La població distribuïda per cursos

Taula 12: La puntuació la pregunta de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable curs

CURS

PUNT. la
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

VUITÈ

SETÈ

SISÈ

Nombre
de casos

Percent.

0-2

1

____pj_%__

3-5

2

1,6%

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent,

6-8

5

4,5%

3

2,4%

9-11

10

8,9%

10

_JLPJL_

7

— láJL.

12-14

25

22j3%

21

16¿8%

23

15'2 %

__—_i!^LL_— _

31

_J2¿JL~

36

^jzjysj^

44

_J2»L1_

18-20

20

17,9 %

16

12,8 %

32

21,2 %

21-23

13

11,6 %

23

18,4 %

30

19j9%

24-26

6

5,4%

10

8,0%

9

6,0%

27-29

2

1,8%

3

2,4%

6

4,0»

-_™_-™ISIáL-~™*,

112

100%

725%

100%

15/

100%

«^•^.-•jsagu-»»»^

Annex 11
S. La població distribuïda en funció del sexe
Taula 13: La puntuació la pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en funció de la variable sexe

PUNT. la
PREGUNTA
PEOVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

SEXE

NOIA

Nombre de
casos

NOI

Percent.

0-2

Nombre de
casos

Percent.
0,5%

3,2%

3-5

1

0,5 %

L____J.
1

6-8

2

1,0%

6

9-11

14

_____^9_%____

' 13

____MJL-__

12-14

28

13,9%,

41

____22,0_%______

15-17

58

____28 I 7_%

53

28,5 %

18-20

40

19,8 %

28

15,1 %

21-23

40

19,8 %

26

14,0 %

24-26

14

_JL?%

11

_^__ALi____

27-29

5

2,5%

6

3,2%

TOTAL

202

100%

186

7W%

,

0,5%

Annex 11
6. La població distribuïda segons la llengua familiar
Taula 14: La puntuació la pregunta de la Prova d'Expressió Escríta en funció de la variable llengua
familiar

LLENGUA FAMILIAR

PUNT. la
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA
Nombre de
casos

Percent.

0-2

1

0,9%

3-5

2

1,7%

Nombre de
casos

Percent.

6-8

5

1,8%

3

2j6%

9-11

13

4,8%

14

12,2 %

12-14

47

17,2 %

22

19,1 %

15-17

71

26,0 %

40

34,8 %

18-20

49

17,9 %

19

16,5 %

21-23

57

20,9 %

9

7,8%

24-26

20

7,3%

5

4,3%

27-29

11

4,0%

TOTAL

27?

100%

115

100%

TOTAL

27-29

48

100%

3
66

3.0 %

100%

11
4

135

7,7%
3,1%

10
4

2,1 %

1

24-26

23

1JO

24
8,1 %

17,0%

3

13

13

184%

12,5 %

6

21-23

19,3%

26

13,1%

17

22,9%

11

18-20

19

25,2%

34

37

35,4%

17

11

16,3%

22

184%
284%

15-17

24

20,8%

10

3

1

Nombre
de casos

100%

44%

44%

19,7 %

19,7%

28,8%

16,7%

44%

14%

Percent.

14 ANYS

7,4%

12-14

10

7,7%

10

42%

2

9-11

3

3,1%

4

2,1 %

1

6-9,

22%

0,7%

1

3-5

Percent. Nombre
•áe casos
0,7%

Nombre
de casos

1

Percent.

13 ANYS

0-2

12
Percent.

11 ANYS

EDAT EN ANYS

forniré
¿e casos

PUNT. la
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

Taula 15: La puntuació de la la pregunta de la Prava d'Expressió Escrita enJuncia de la variable edat

7. La població distribuïda peredas

9

1

4

2

2

Nombre
de casos

Annex 11

100%

———- --..

11,1 %

44,4%

222%

22,2%

Percent.

15 ANYS

Annex 11
BLOC C: La puntuació de la segona pregunta
1. La població (338 nois i noies)
Taula 16: La puntuació de la 2a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita i la població (388 nois l
noies)

PUNT. 2a PREGUNTA
PROVA EXPRESSIÓ
ESCRITA

Nombre de casos

Percentatge

0-2

3

0,8%

3-5

1

0,3 %

6-8

5

1,3%

9-11

30

7,7%

12-14

58

14,9 %

15-17

86

_™_^™_^242JL·______

18-20

72

21-23

72

18,6 %

24-26

46

11,9 %

27-29

15

3,9%

TOTAL

388

100%

_ÍMJL__

Annex 11
2. La poblado distribuïda per escoles
Taula 17: La puntuació de la 2apregunta de ¡a Prova d'Expressió Escrita en Júnelo de la variable escola
PUNT. 2a
PREGUNTA
PHOVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

ESCOLA

ESCOLA 1

ESCOLA 2

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

0-2

1

1

3-5

1

6-8

1

1

9-11

11

___2j2JL_
™_o¿jL_
_o»l%__»
_Jo¿JL_

10

12-14

15

13,9%

22

15-17

31

28,7 %

18-20

22

21-23

ESCOLA 3
Nombre
de casos

Percent.

u—MJL

1

_JáJL_

3

_JiL%>

17

___LCLJL__
-_^¿_%_
_J2!A%__
_J£¿J!_

_J20¿4j|___

12

11,4%

16

_Ü¿JL_

19

24-26

7

6,5%

27-29

3

TOTAL

108

Percent.

9

5,1 %

21

12,0 %

38
38

_2iiL2L_
2
LZJl_-

18J %

37

_2Ü%__

17

16,2 %

22

12,6 %

___228_%__

6

5,7%

6

_JLáJL_

100%

705

/00%

175

/00%

Annex 11
3. La població distribuïda per cursos
Taula 18: La puntuació de la 2a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en funció de la variable curs

CURS

PUNT. 2a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA
SISÈ

SETÈ

VUITÈ

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

0-2

1

0,9%

2

_JuÜ__

3-5

1

0,9%

6-8

1

4

9-11

15

12-14

22

17

__2¿JL__
__Z¿jL_
-JMJL.

15-17

18

29

~™™_Ml!i™__™

23

___Pj9JL_
-J&aJL_JMJL.JMJL^PjSjL,

21-23

21

24-26

Nombre
de casos

Percent.

6

_Jj°JL_

19

_I2j6JL_

_J3o2JL_

39

_2MJ—

18

_LMJL_

31

__20¿%__

18,8 %

26

___20j8_%_

25

_JMJL_

9

8,0 %

15

12,0 %

22

14,6%

27-29

1

_Ji£JL_

5

4,0%

9

6,0%

TOTAL

112

¿00%

/25

100%

151

100%

9

Annex 11
5. La població distribuïda enfundó del sexe
Taula 19: La puntuació de la 2a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable sexe

PUNT. 2a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

SEXE

NOIA

0-2

NOI

Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

2

1,0%

1

0,5%

1

PA%______

3-5
6-8

2

___LPJL___.

3

9-11

17

8,4%

13

lj6JL_
7,0%

12-14

u™_lL__

10,4%

37

19,9 %

15-17

34

____J^8_%____

52

____J8JOJ___

18-20

38

___JLMJL_

34

___J8¿_%_<__>,

21-23

46

^__22£%

26

__JMJL___

24-26

31

___J5¿_%_^___

15

8,1%

27-29

11

4

___2¿J%__-

TOTAL

202

____JMJL_100%

186

100%

Annex
6. La població distribuida segons la llenguafamíliar

Taula 20: La puntuació de la 2a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en fundó de la variable
llengua familiar

LLENGUA FAMILIAR

PUNT. 2a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

LLENGUA CATALANA

0-2

LLENGUA CASTELLANA

Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

1

0,4%

2

1,7%

1

0,9%

3-5
6-8

1

0,4%

4

3,5 %

9-11

13

4,8%

17

14,8%

12-14

40

14,7 %

18

15,7 %

15-17

56

20,5 %

30

26,1 %

18-20

50

18,3 %

22

19±1 %

21-23

59

21,6 %

13

11,3 %

24-26

39

14,3 %

7

6,1%

27-29

14

5,1%

1

0,9%

TOTAL

275

100%

115

100%

13

14,6%

755

19

24

21,5%

27

16,9%

100%

100%

6,3%

28

25,0 %

29

20,8%

130

3

24-26

48

12

21-23

22

22,9%

20

15,4 %

10

9,6%

100%

65

4

7

17,8 %

5,9%

12

22

7

20,0%

21,5 %

14,8 %

3

7,4%

10

TOTAL

11

18-20

27

14,6%

20

62 %

8

1

15%

Nombre
de casos

100%

6,1 %

15,2 %

10,6%

18,2%

9

1

1

1

3

10,6%
33,3%

3

Ti—

••

100%

11,1 %

1U %

11,1 %

33,3%

33,3%

—

Percent.

15 ANYS
Nombre
de casos

45%

1,5%

.-__—.- .._IT

Percent.

14 ANYS

2

0,7%

1

8

7

15-17

16,7%

0,8%

1

~— m

0.7%

Percent.

1

2,3%

8

12-14

124%

2,1%

._f— -..._

1,5%

Percent. Nombre
de casos

13 ANYS

3

6

9-11

i

2

Percent. Nombre
de casos

12 ANYS

EDAT EN ANYS

27-29

1

Nombre
de casos

11 ANYS

6-8

3-5

0-2

PÜNT. 2a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

Tonta 21:Lanimnioció de la 2a pregunta de laProva d'Expressió Escrita enfundó de la variable edat

7. La població dïsíribatïda per edats

Annex 11
BLOC D: La puntuació de la tercera pregunta
1. La població (338 nois i noies)
Taula 22: La puntuació déla 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita i la població (388 nois i
noies)

PUNT. 3a PREGUNTA
PROVA EXPRESSIÓ
ESCRITA

Nombre de casos

Percentatge

0-2

1

A 3%

3-5

4

1,0%

6-8

9

2,3 %

^_

-______jL^y^________ L^^^^^^^-^—^^^. __-___Jii%___™™_
12-14
15-17
18-20
21-23

32

8j2%

62

_Jl6jO%

63

16,2 %

55

14,2 %

24-26

46

Uí?.*

27-29

46

11,9 %

30-32

20

5,2%

33-35

12

3,1%

36-38

10

^,6%

39-41

3

0,8%

TOTAL

388

700%

Annex 11
2. La població distribuïda per escoles
Taula 23: La puntuació de la 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en júnelo de la variable escola

PUNT. 3a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

ESCOLA

ESCOLA 1

ESCOLA 2

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

0-2

1

_»MJ|_

1

1,0%

3-5

3

2,8%

2

1,9%

6-8

3

2,8%

10

9-11

9

8,3%

12-14

5

15-17

ESCOLA 3
Nombre
de casos

Percent.

9¿%

4

2,3%

16

15,2%

6

3,4%

4,6%

19

18,1 %

11

6,3 %

17

_JUJL_

8

26

__J419JL_

18-20

22

__20¿4%___

7

33

-JMJl™

21-23

21

12

27

_!MJL_

24-26

12

_JM1—.
11,1 %

__2éJL_
_<LZJL_
_JÜJL_

13

12,4 %

22

_J2,6_%__

27-29

9

8,3%

5

4,8%

24

13,7 %

30-32

4

__MJL_

6

^5J%

11

__6áJL__

33-35

2

1,9%

6

^7%

4

o¿¡j-a <»7o

36-38

4

— 2¿jL_

39-41

3

1,7 %

j?75

100%

TOTAL

IOS

100%

105

100%

Annex
3. La població distribuïda per cursos
Taula 24: La puntuació de la 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en fundó de la variable curs

CURS

PUNT. 3a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

SETÈ

SISÈ

VUITÈ

Nombre
de casos

Percent.

1,8%

2

1,6%

6-8

1

0,9%

6

4,8%

2

—•—
1,3%

9-11

9

8,0%

7

5,6%

9

6,0%

12-14

12

10,7 %

7

5,6%

13

8,6%

15-17

19

17,0%

16

12,8 %

27

17,9 %

18-20

16

24

_J9J2%___

23

15,2 %

21-23

18

19

15,2 %

18

11,9 %

24-26

11

9,8%

16

12,8 %

19

12,6 %

27-29

13

11,6 %

10

8,0%

23

15,2 %

30-32

6

5,4%

7

5,6%

7

4,6%

33-35

2

1,8%

6

4,8%

4

2,6%

5

4,0%

5

3,3%

1

__027JL_
100%

Nombre
de casos

Percent.

0-2

1

__MJL_

3-5

2

_J4j3_%_
16,1 %

36-38

39-41

2

1,8%

TOTAL

112

100%

175

100%

Nombre
de casos

151

Percent,

Annex 11
5. La població distribuïda en funció del sexe
Taula 25: La puntuació de la 3a prisgunia de la Prova d'Expressió Escrita en fimdó de la variable sexe

PUNT. $a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCMITA

SEXE

NOIA

0-2

NOI

Nombre de
casos

Percent.

1

0,5%

3-5

Nombre de
casos

Percent.

4

2,2%

6-8

3

9-11

10

5,0%

15

_jyjL_

12-14

11

5,4%

21

11,3%

15-17

24

11,9%

38

20,4 %

18-20

27

13,4 %

36

19,4 %

21-23

37

__JM_%__™__

18

24-26

29

___LMjL— _

17

___JL7JL__
_JíaJL_-_

27-29

33

16,3 %

13

7,0%

30-32

11

5,4%

9

4,8%

33-35

10

5,0%

2

1,1 %

36-38

5

2,5%

5

2 } 7%

39-41

1

_~__oí5JL__-j

2

TOTAL

202

100%

186

™™_M%
W0%

Annex 11
6. La població distribuïda segons la llengua familiar
Taula 26: La puntuació de la 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en funció de la variable
llengua familiar
LLENGUA FAMILIAR

PUNT. 3a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA
Nombre de
casos

Percent,

0-2

1

0,9%

3-5

4

_™»JíL%-___

Nombre de
casos

Percent.

6-8

2

,___2ilJL_-_-_

7

™_JbiJL__

9-11

17

6,2%

8

7,0 %

12-14

17

6,2%

15

15-17

44

16,1%

18

15j7j%

18-20

44

i<yjL_^

19

____J£¿JL_-_.

21-23

38

17

14,8 %

24-26

36

_JMJL—_
__!3¿JL~_

10

_™_J¡2L1__

27-29

37

13,6 %

9

7,8%

30-32

18

6,6%

2

33-35

9

3,3%

3

1,7%
2,6%

36-38

8

™™~229_%___m

2

1,7%

39-41

3

TOTAL

273

1,1%
100%

115

;w%

J3jO% ^

23

14,6%

16,7%

18,8 %

83%

16.7 %

7

8

9

4

8

3

15-17

18-20

21-23

24-26

27-29

30-32

1

4$

1DTAL

100%

2,1%
150

1

100%

0,8%
135

1

100%

0,7%
66

2

3,7%

5

2,3%

3

36-38

39-41

4

1,5%

2

4.6%

6

33-35

4

5

3,7%

8

12,6 %

17

10,0%

70056

3,0%

6,1 %

6,1 %

12,1%

9,1%

P

1
6

14,1%

19

12,3%

62%

13

16

10,6%

7

11,9%

16

17,7 %

1

13,6%

9

16,3%

22

17,7%

3

21.2%

2

2

15
Nombre
de casos

14

14,1 %

19

14,6%

19

6,1 %

4

11,9 %

16

10.6%

1

4,4%

6

5,4%

1,5%

í

3,0%

14 ANYS
Nombre Percent.
de casos

4

22%

7

6,2%

0,8%

3

13 ANYS
Nombre
Percent.
de casos

EDAT EN ANYS

8

63%

23

6,3%

3

12-14

8

8,3%

4

9-11

1

2,1%

1

0.8%

1

3-5

6-8

0,8%

12 ANYS
Percent. Nombre Percent.
de casos
1

11
Nombre
de casos

0-2

PUNT. 3a
PREGUNTÀ
PROVÀ
EXPRESSIÓ
ESCRITA

Taula 27: La puntuado 3a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de ¡a variable edat

7. La població disfritoïüa per edaís

100%

11,1 %

11,1 %

33,3 %

22,2%

22,2%

Percent.

Annex JI

Annex U
BLOC E: La puntuació de la quarta pregunta
1. La població (338 nois i noies)
Taula 28: La puntuació de la 4a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita i la població (388 nois I
noies)

PUNT. 4a PREGUNTA
PROVA EXPRESSIÓ
ESCRITA

Nombre de casos

Percentatge

0-2

18

3-5

2

_________JAJL_____«__
_JÍL%__™_____

6-8

16

4,1%

9-11

19

4,9%

12-14

46

11,9%

15-17

81

20,9 %

18-20

77

19,8 %

21-23

52

13,4 %

24-26

35

__™_™MJL______

27-29

19

4,9 %

30-32

12

3jl%

33-35

6

1,5%

36-38

4

1,0%

39-41

1

0,3%

TOTAL

388

100%

j

Annex 11
2 la població distribuïda per escoles
Taula 29: La puntuació de la 4a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita enfundó de la variable escola

ESCOLA

PUNT. 4a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA
ESCOLA 1

0-2

ESCOLA 2

ESCOLA 3

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

6

_^áJL_

3

L_2í2JL_
LJjPJL-_
™_MJL_

9

_jyjL_

1
5

__MJL___2iÍJl_

4,8%

5

__2¿%

7,6%

24

^J3J_%__

162%

34

_LMJL_

1

3-5
6-8

6

_jyi%_

9-11

9

8,3%

12-14

14

15-17

30

18-20

19

17,6 %

21

20,0 %

37

_2Ü%__

21-23
24-26

13

^MLjL·-

14

25

_Ját3JiL_

4

3,7%

12

_J2i!2L_
_JMJL_

19

10,9 %

27-29

2

1,9%

8

7,6%

9

5,1 %

30-32

5

4,6%

4

_MJL_

3

1,7%

33-35

3

2,9%

3

36-38

3

^JLiJL^

1

™JLiZJL_
_ojL%___

/75

100%

5
L·__jL·__

h_JL_r.
17
_2Z¿JL_
13,0 %

39-41
TOTAL

108

100%

705

1W%\

Annex
3. La població distribuïda per cursas
Taula 30: La puntuació de la 4apregunta de la Prova d'Expressió Escrita enjundó de la variable curs

CURS

PUNT. 4a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

SETÈ

SISÈ

VUITÈ

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

0-2

9

8,0%

5

4,0%

4

__J226_%__

3-5

2

6-8

5

1,8%
4,5%

6

4,8%

5

3.3%

9-11

9

__JLP_JL__

5

4,0%

5

3,3%

12-14

14

12,5%

16

12,8 %

16

10,6 %

15-17

26

__23¿^__

27

_21j6_%__

28

— !S¿!_

18-20

15

UA%_

26

20,8 %

36

23j8 %

21-23

16

17

12,6 %

11

8

_JMJL_
6,4%

19

24-26

__MáJL_,
9,8%

16

10,6 %

27-29

2

1,8%

8

6,4%

9

6,0%

6

4j8%

6

4,0 «

4

2,6%

2

_jyjL-

1

0.7%

151

100%

30-32
33-35

2

36-38

1

^JJ_%
0,9%

1

0,8%

39-41
TOTAL

112

100%

1 75

100%

Annex 11
5, La població distribuïda enfundó del sexe
faula 31: La puntuació dela4a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en funció de la variable sexe

PUNT. 4a
PREÇUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

SEXE

NOIA

NOI

Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

0-2

10

__JLp_JL__

8

4.3 %

3-5

i___U_____,

0,5%

1

______0J5_%___

6-8

4

____2íOJL·_-_

12

9-11

5

2,5%

14

_™JLaJL___
7,5%

12-14

19

9,4%

^____27__

14,5%

15-17

43

38

_JMJL___

18-2®

40

___!L3JL_
™_JMJL__

37

™™JÍj?_%_^_,

21-23

35

____J7í3_%___m

17

24-26

18

8,9%

17

___JLUL__
™__AL%____.

27-29

13

6,4%

6

3,2%

30-32

7

3,5%

5

2j7%

33-35

4

2,0 %

2

™__LU____

36-38

3

____J¿JL__

1

0,5%

1

0,5%

186

700%

39-41
TOTAL

202

100%

Annex U
6. La població distribuïda segons la llengua familiar

Taula 32: La puntuació de la 4a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita en funció de la variable
llengua familiar

LLENGUA FAMILIAR

PUNT. 4a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

LLENGUA CATALANA
Nombre de
casos

0-2

10

Percent,
3 ,1i-l

c/
k

3-5

LLENGUA CASTELLANA
Nombre de
casos

Percent.

8

7,0%

2

1 L 7%

6-8

8

2,9%

8

___L°JL__

9-11

15

5,5%

4

3,5%

12-14

31

11,4 %

15

13,0 %

15-17

47

17,2%

34

29,6 %

18-20

58

21,2 %

19

16,5 %

21-23

40

14,7 %

12

10,4 %

24-26

31

11,4 %

4

3,5%

27-29

17

6,2%

2

1,7%

30-32

6

2,2%

6

5,2%

33-35

5

1,8%

1

0,9%

36-38

4

39-41

1

1,5%
____2¿ÜL__

TOTAL

27?

100%

115

100%

13

15-17

18-20
10

10,4%

5

1

24-26

27-29

2

36-38

TOTAL
130

2

33-35

100%

3

30-32

48

21

18,8 %

9

21-23
7

25

14,6 %

7

2,1%

26

27,1%

124%

1

1,5%
100%

2

1,5%

135

1

6

6

5,4%
2,3%

16

14

33

25

100%

0,7%

0,7%

1,5%

4,4%

100%

14%

1
66

3,0%

44%

7,6%

6,1 %

12,1 %

16,7%

22,7%

16,7%

4,5%

3,0%

1,5%

2

3

5

4

11,9 %
4,4%

8

10,4 %

11

15

18,5 %
24,4%

11

11.9%

3

3,0%

4
16

2

ï

52%

3,0%

14 ANYS
Nombre Percent.
de casos

7

4

7,7, %

162%

19,2%

20,0%

10,0 %

6

12-14
13

62%

8

63%

3

9-11

62%

3,8%

42%

8
5

2

3-5

42%

6-8

2

39-41

EBÁT EN ANYS

11 ANYS
12 ANYS
13 ANYS
Nombre
Nombre Percent. Nombre Percent.
de casos Percent. de casos
de casos

0-2

PUNT. 4a
PREGUNTA
PROVA
EXPRESSIÓ
ESCRITA

Taula 33: La puntuació dela4a pregunta de la Prova d'Expressió Escrita enfimció de la variable edat

7. La població distribuïda per edats

15 ANYS

9

1

2

1

2

3

100%

11,1%

222%

11,1 %

222%

33,3 %

Nombre Percent.
de casos

Annex 11
específiques de les propietats textugJs_cQmidgjadeg jjnja
ggfflunicabilitat._adteguadó.corfBcci6 gramaticalivariació

Taula 34: La Communlcabilitat de la la pregunta en la població (388 nois i noies)

Puntuació
COMVNICABIL1TA T
la Pregunta
Prova_JExpressió Escrita

Nombre de casos

Percentatge

0

24

6,2%

1

28

Z¿JL____-_____.

2

85

21,9%

3

143

36,9 %

4

108

_____™J2i§A-______™.

TOTAL

388

100%

Taula 35: L'Adequació de la la pregunta en la població (388 nois i noies)

Puntuació
ADEQUACIÓ
la Pregunta
Proya Expressió Escrita

Nombre de casos

______~^!££ï£M2£&£_______

1

19

4f9 %

2

61

J5.7 %

3

154

39,7 %

4

154

__-_™«»J2i2^__™___.

TOTAL

388

100%

_

Annex 11
Taula 36: La Correcció Gnamaticalde la la pregunta en la població (388 nois i noies)

Puntuació
CORRECCIÓ
GRAMATICAL
la Pregunta
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

Percentatge

0

1

0,3%

1

1

Oj3%

3

2

0,5 %

4

3

0,8%

5

7

1,8%

6

11

2,8 %

7

22

5,7%

8

51

13,1 %

9

53

13,7 %

10

60

15,5 %

11

82

21,1 %

12

48

12,4 %

13

32

8,2%

14

15

3,9%

TOTAL

388

;o0%

2

Annex 11
Taula 37: La Variado de la la pregunta en la població (388 nois i noies)

PUNTUACIÓ
VARIACIÓ
la Pregunta
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

0

204

52,6 %

1

25

____A 4 %

2

35

9,0%

3

90

23,2 %

4

5

1,3%

S

13

3,4%

6

16

4,1 %

_____™J2^¿_____»__J

388

W0&

Percentatge^

_

adequació, coherència, cohesió, correcció OTamaücalivariació

Taula 38: L' Adequació de la 3a pregunta en la població (388 nois i noies)

Puntuació
ADEQUACIÓ
3a Pregunta
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

0

1

__^PJL%

1

4

1,0%

2

9

2,3%

3

22

5,7 %

4

85

S

171

21,9 %
__™____Í4JJL_______.

6

96

24,7 %

TOTAL

388

700%

Percentatge

Annex 11
Taula 39: La Coherència de la 3a pregunta en la poblado (388 nois i noies)

Puntuació
COHERÈNCIA
3a Pregunta
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

Percentatge

0

5

1,3%

1

34

8,8%

2

53

13,7%

3

120

30,9 %

4

74

5

75

^J^l %
19,3 %

6

27

7,0 %

TOTAL

388

;oo%

f

Taula 40: La Cohesió de la 3a pregunta en la poblado (388 nois i noies)

Puntuació
COHESIÓ
3a Pregunta
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

Percentatge

0

35

9,0%

1

45

11,6 %

2

83

21,4 %

3
4

78

20,1 %

70

18jO%

5

53

13,7 %

6

23

5,9%

B

1

Oj3%

TOTAL

388

100%

7

Annex 11
Taula 41: La Correcció Gmmatlcalde la 3a pregunta en la població (388 nois i noies)

Puntuació
CORRECCIÓ
GRAMATICAL
3a Pregunta
Prova Expressió Escriía

Nombre de casos

Percentatge

0

5

_____J¿%

1

3

2

6

0,8%
__™___^Í5JL________

3

18

4,6%

4

13

JaJL_____,

S

18

4,6%

6

29

7,5%

7

46

11,9%

8

54

13,9 %

9

62

16,0 %

10

50

12,9 %

11

38

9,8 % _______

12

26

6,7%

13

18

4,6%

14

2

0,5 %

TOTAL

388

M>%

Annex 11
Taula 42: La Variació de la 3a pregunta en la poblado (388 nois i noies)

Puntuació
VARIACIÓ
3a Pregunta
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

Percentatge

0

222

57,2 %

1

28

7,2 %

2

24

6,2%

3

32

8,2%

4

49

12,6 %

5

7

1,8%

6

7

1,8%

7

9

2,3%

8

10

2,6 %

TOTAL

388

.í 00%

_

juartajjregurita:
adequació, coherència, cohesió, correcció gramatical i variació
Taula 43: La primera pan de la quarta pregunta (4A) en la població (388 nois i noies)

Puntuació
la PART (4.A.)
QUARTA PREGUNTA
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

Percentatge

0

3

0,8%

1

40

10,3 %

2

345

88j9 %

TOTAL

558

100%

Annex U
Taula 44: L'Adequació de la 4a pregunta en la població (388 nois i noies)

Puntuació
ADEQUACIÓ
4a Pregunta
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

Percentatge

0

20

5,2%

1

45

2

82

_____JMJL_______
«_«_™--_^!iLA__»»-_>_

3

101

26,0 %

4

86

22,2%

S

43

UíL«

6

11

______»»™_^L?L_™______

TOTAL

388

100%

Taula 45: La Coherència de la 4a pregunta en la població (388 nois i noies)

Puntuació
COHERÈNCIA
4a Pregunta
Prova Expressió Escrita
0

Nombre de casos

Percentatge

____---__^n_________. _____^J^%_t_^___

1

81

20,9 %

2

93

24,0 %

3

18

______J¿6J|_______

4

5

____™___L2J™_____™

TOTAL

388

700%

Annex 11
Taula 46: La Cohesió de la 4a pregunta en la poblado (388 nois i noies)

Puntuació
COHESIÓ
4a Pregunta
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

0

36

?£_%_____

1

39

10,1 %

2

78

20,1 %

3

111

28,6 %

4

67

17a3 %

5

37

9,5%

6

20

5,2%

TOTAL

388

;o0%

Percentatge

Annex 11

Taula 47; La Correcció Gramatical de la 4a pregunta en la població (388 nois i noies)

Puntuació
CORRECCIÓ
GRAMATICAL
4a Pregunta
__Pj\)|^_^xgrgssíó_Escríta__

Nombre de casos

Percentatge

18

4,6, %

2

2

0,5 %

3

7

1,8%

4

9

2,3%

5

13

-M%

6

12

3,1 %

7

28

7,2%

8

50

12,9 %

9

65

16,8 %

10

71

18,3%

11

56

14,4 %

12

32

8,2%

13

17

4,4 %

14

8

2,1 %

TOTAL

JSS

100%

0
1

Annex 11
Taula 48: La Variació de la 4apwgunta en la poblado (388 nois i noies)

Puntuació
VARIACIÓ
4a Pregunta
Prova Expressió Escrita

Nombre de casos

Percentatge

0

276

71,1 %

1

27

7jO%

2

33

8j5%

3

16

4,1 %

4

22

5,7%

5
_______
__6_________
m

5

1,3%

2

7

5

0,5%
™-____J¿%_-___

S

2

0,5%

TOTAL

388

¿00%

Annex 11
4.3.3, El Full de Valoració de l'Expressió Escrito per parí del Professor

La puntuació referida al Producte Escrit. Full de Valoració de l'Expressió Escrita per nart del Professor
í. La població (338 nois i noies)
Taula 49: La puntuació del Producte Escrit en la població (388 nois i noies)

PUNT.PRODUCTE
ESCRIT
Full Valoració Exp. Escr.
Professor

Nombre de casos

Percentatge

0-2

40

3-5

16

__™__™JMJ___^__
_____^_____^¿^___^^___

6-8

16

4,1 %

9-11

21

5,4%

12-14

24

___^__J^%_____^

15-17

59

15,2 %

18-20

26

6,7%

21-23

51

13,1 %

24-26

37

9!5_%

27-29

46

11,9%

30-32

52

™__™__™JM%™____™_

TOTAL

388

100%

Annex 11
2. La població distribuïda per escoles

Taula 50: La puntuació del Producte Escrit en funció de la variable escola

ESCOLA

PUNT.
PRODUCTE
ESCRIT
Full Valoració
Exp. Escr.
Professor
ESCOLA 1

ESCOLA 2

ESCOLA 3

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

0-2

10

9,3%

12

11L4%

18

3-5

2

1,9%

8

7,6%

6

_JMJL_
__Jí!%____

6-8

4

3,7%

2

1,9%

10

5,7%

9-11

3

2,8%

8

7,6%

10

5,7%

12-14

3

2,8%

8

7,6%

13

7,4%

15-17

27

25,0 %

10

9,5%

22

12,6 %

18-20

7

6,5 %

5

4,8%

14

8,0%

21-23

11

10,2 %

17

16,2 %

23

13,1 %

24-26

13

12,0 %

7

6,7%

17

9,7%

27-29

14

13,0%

12

11,4 %

20

11,4 %

30-32

14

13,0 %

16

15,2 %

22

12,6%

TOTAL

108

100%

105

100%

175

100%

Annex 11
3, La població distribuida per cursos
Taula 51: La puntuació del Producte Escrit enfundó de la variable curs
PUNT.
PRODUCTE
ESCRIT
Full Valoració
Exp. Escr.
Professor

CURS

SISÈ
Nombre
de casos

SETÈ

Percent,

VUITÈ

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

0-2

11

—2iií

14

_ÍL2J_

15

9,9%

3-5

7

3

__2i!A—

6

_4Í0_%__

6-8

6

__Jb2JL_
_5íl%__

5

5

3,3%

9-11

3

2j7_%__

8

-J£JL™
_«MJL_

10

—Ml™

12-14

6

5,4%

10

8,0%

8

15-17

16

™üíi%__

22

_i2aJL^

21

..¿H™.
_J3¿JL_.

18-20

7

_JL2JL_

9

_J¿2JL»

10

™JiH_

21-23

7

6,3%

19

15,2 %

25

16,6 %

24-26

7

6,3%

13

10,4%

17

11,3 %

27-29

17

152%

12

9,6%

17

11,3%

_____ühM____^

25

__22S3JL_

10

8,0%

17

_JJL·L2L_

TOTAL

/Jf2

100%

125

100%

151

100%

Annex 11
5. La població distribuïda enfundó del sexe

Taula 52: La puntuació del Producte Escrit en funció de la variable sexe

SEXE

PUNT.
PRODUCTE
ESCRIT
Full Valoració
Exp, Escr.
Professor

NOI

NOIA
Nombre de
casos

Percent.

Nombre dç
casos

Percent.

0-2

9

4,5%

31

16,7%

3-5

4

2,0%

6-8

10

5,0%

6

32%

9-11

6

3,0%

15

8,1%

12-14

13

6,4%

11

5,9%

15-17

28

13,9 %

31

16,7 %

18-20

17

8,4%

9

4,8%

21-23

31

15,3 %

20

10f8 %

24-26

22

10,9 %

15

8,1%

27-29

25

12,4 %

21

11,3 %

30-32

37

18,3 %

15

8,1 %

TOTAL

202

100%

186

^00%

L·____J2_____

6,5%

Annex 11
6. La població distribuïda segons la llengua fatniliar
Taula 53: La puntuació del Producte Escrit en funció de la variable llengua familiar

PUNT.
PRODUCTE
ESCRIT
Full Valoració
Exp. Escr.
Professor

LLENGUA FAMILIAR

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

0-2

19

7 f O%

21

18,3 %

3-5

10

6

5,2%

6-8

5

Jj7%
1,8%

11

9,6 %

9-11

16

5,9%

5

4,3%

12-14

18

6,6%

6

5,2%

15-17

38

13,9 %

21

18,3%

18-20

20

7,3%

6

5,2%

21-23

34

12,5%

17

14,8 %

24-26

30

11,0 %

7

6,1%

27-29

37

13,6%

9

7,8%

30-32

46

16,8%

6

5,2%

TOTAL

27?

100%

115

100%

r

7,7%

10
17
10
12
23

130

4^%

4^%

8,3%

22,9 %

20,8%

100%

2

2

4

11

10

48

18-20

21-23

24-26.

27-29

30-32

TOTAL

11,1 %

1
1
1

6,1%
4,5%
6,1%
44%

12,1 %
4,5%

7,6%
12,1%

4
3
4
3
8
3
11
9
5
8
66

5,9%
7,4%
14,8%
8,1 %

15,6%
10,4%
12,6%
8,1 %

100%

20
11

155

11

17,7%
100%

17

14

21

10

8

4

3

3,0%

22,%

100%

13,6%

16,7%

11,1%

4

12,1%

8

11,9%

16

9

1

1

Nombre Percent.
de casos

Nombre Percent.
de casos

Percent.

Nombre
de casos

100%

11,1 %

11,1 %

11,1%

44,4%

15 ANYS

13 ANYS

14 ANYS

EDAT EN ANYS

92%

7,7, %

13,1%

19,2%

25

15-17

62%

5,4%

10,4%

3

12-14

7

5,4%

5

2,1%

1

9-11

7

3,1%

5,4%

' 8

2,1%

1

6-8

4

1

6,3%

8,3%

4

3-5

10,4%

Percent.

12 ANYS

Percent. Nombre
de casos

5

Nombre
de casos

11 ANYS

0-2

PUNT.
PRODUCTE
ES-CRIT
Full de
Valoració Exp.
Escr. Professor

Taula 54: La puntuació ProducteEscrit (Fuüde Valomció de l'Expressió Escrita per part del Professor) enfunció de la variable edat

7. La pobkció distribuïda per edats

Annex 11
La puntuació referida a Procés de Composició. Full de Valoració de l'Expressió Escritejagr J>8rt àé

1. La població (338 nois i noies)

Taula 55: La puntuació del Procés de Composició en ¡a població (3S3 nois i noies)

PUNT.
PEOCÉS DE
COMPOSICIÓ
Full Valoració Exp. Escr.
Professor

Nombre de casos

Percentatge

0

25

_____™_MJl_____.

1

16

4,1%

2

34

8,8 %

3

14

3,6%

4.

29

7,5%

5

11

2,8%

6

16

______1L!______

7

38

9,8%

S

14

3,6%

9

44

11,3%

10

24

6,2%

11

28

12

33

13

17

________™2jLL______.
_™_____JL!IL____™__
_™__™_jlil%____™___

14

45

11,6%

TOTAL

388

100%

Annex 11
2. La població distribuïda per escoles

Taula 56; La puntuació del Procés de Composició enfundó de la variable escola.

ESCOLA

PUNT.
PROCÉS DE
COMPOSICIÓ
Full Valoració
Exp, Escr.
Professor
ESCOLA 1

ESCOLA 2

ESCOLA 3

Nombre
de casos

Percent,

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

0

1

6,5%

1

6,7%

11

6,3%

1

2

1,9%

9

J5j6%

5

2,9%

2

3

2,8%

15

14,3 %

16

9,1%

3

1

0,9%

3

2,9%

10

5,7%

4

3

2,8%

16

15,2%

10

5,7%

5

4

3,7%

3

2,9%

4

2,3%

6

4

3,7%

5

™_Í8J__

7

4,0%

7

22

20,4 %

7

.6,7%

9

5J %

8

4

3,7%

1

1,0%

9

, 5,1%

9

7

6,5%

8

7,6%

29

16,6%

10

5

4,6%

3

2,9%

16

9,1%

11

6

5,6%

4

3,8%

18

10,3%

12

10

9,3%

9

8,6%

14

8,0%

13

9

5

14

21

_jyjL_
19,4 %

TOTAL

108

100%

3

1,7%

10

—igj—
9,5%

14

8,0%

105

100%

175

100%

Annex 11
3. La població distribuïda per cursos

Taula 57: La puntuació del Procés de Composició en funció de la variable curs

PUNT.
PROCÉS DE
COMPOSICIÓ
Full Valoració
Exp. Escr.
Professor

CURS

SISÈ

SETÈ

VUITÈ

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

0

5

4,5%

9

7,2%

11

7,3%

1

3

_2i7%

1

5,6 %

6

2

13

11,6%

13

10,4%

8

-_J^°_I__
5,3%

3

6

5,4%

7

__JL!%_

1

7%

4

18

16,1 %

4

3,2%

7

4,6%

5

1

0,9%

3

2,4%

7

4,6%

6

3

2,7%

4

__3¿_%__

9

6,0%

1

6

_M1_

16

..IMJUL™.

16

__JMJL_

8

3

_JLZJL_

6

4,8%

5

3,3%

9

15

13,4 %

10

8,0%

19

12,6 %

10

6

5,4%

8

6,4%

10

6,6%

11

6

__JLÜ_

8

_Jíi«_

14

12

7

6¿%

11

8,8%

15

_?JL%_
__929_%___

13

7

6,3%

4

_3¿_%_

6

__MJL»

14

13

11,6%

15

12,0 %

17

11,3 %

TOTAL

772

100%

725

700%

757

100%

Annex 11
5. La població distribuïda enfundó del sexe
Taula 58: La puntuació del Procés de Composició enfitnció de la variable sexe

SEXE

PUNT, PROCÉS
DE
COMPOSICIÓ
Full Valoració
Exp. Escr.
Professor

NOI

NOIA
Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

0

5 .

2,5%

20

18,8 %

1

3

1,5%

13

7,0%

2

11

5,4%

23

12,4 %

3

6

3,0%

8

4,3%

4

15

7,4%

14

7,5%

5

6

3,0%

5

2,7 %

6
7

7

___JL5JL_

, 9

4,8%

17

8,4%

21

11,3 %

8

11

5,4 %

3

1,6%

9

29

14,4 %

15

8,1%

10

11

5,4%

13

7,0%

11

16

7,9%

12

6,5 %

12

23

11,4 %

10

5,4^

13

12

5 ? 9%

5

2j7%

14

30

14,9 %

15

8,1 %

-__J22£k______j

202

;oo%

186

100%

,

Annex 11
6. La població distribuïda segons la llengua familiar

Taula 59: La puntuació del Procés de Composició enfundó de la variable llengua familiar

PUNT.
PROCÉS DE
COMPOSICIÓ
Full Valoració
Exp, Escr.
Professoí

LLENGUA FAMILIAR

LLENGUA CATALANA

i

LLENGUA CASTELLANA

Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

0

14

5,1%

11

9,6%

1

10

3,7%

6

5 ? 2%

2

19

15

™_JMJL___

3

9

__JjPJL___.
____3I3_%___

5

_™jyju__

4

17

6,2%

12

10,4 %

§

9

3,3 %

2

1,7%

6

13

4,8%

3

2,6%

7

22

8,1 %

16

§

9

5

_™JMJL~_
_____J¿%____

9

34

12,5 %

10

8,7%

1©

18

6,6%

6

5,2%

11

24

8,8%

4

3,5%

12

22

8,1 %

11

9,6%

13

13

4,8%

4

__2í5JL™™

14

40

14,7 %

5

4,3%

TOTAL

27?

100%

//5

100%

_MJL.

2

8

5

3

4

1

5

48

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL

100%

10,4%

2,1 %

83%

63%

10,4%

16,7%

42%

42%

12

135

13,1 %
100%

17
130

6

13

10

7

17

62%

6,9%

62%

6,2%

10,0 %

8

14

5

4

8

1

14

5

11

8

9

8

8

13

3,1%

11,5%

15

2

7
4

3,1 %

4

1

6
2,1 %

3,1%

4

7,7%

5

14,6%

1

4

10

8,5%

42%

2

3

7,7%

3,8%

5
10

3,1 %

4

11

12,5 %

42%

6

2

2

1

Q

11
66

8,9%
100%

100%

16,7%

1,5%

1

4,4%

10,6%

45%

9,1%

10,6%

7

3

6

10,6 %

7,6%

4,5%

7

9,6%

7,4%

52%

12,6 %

5,9%

7

5

3,7%
10,4 %

3

45%

1,5%

1
3

3,0%

6,1%

9,1%

2

4

6

3,0%

5,9%

0,7%

10,4 %

3,7%

8,1%

9

1

1

1

2

2

2

100%

11,1 %

11,1%

11,1 %

222%

222%

222%

Taula 60: La puntuació Procés de Composició (Full de Valoració de l'Expressió Escrita per part del Professor) enfundó de la variable edat
PUNT.
EDAT EN ANYS
PROCÉS DE
COMPOSICIÓ
15 ANYS
U ANYS
12 ANYS
13 ANYS
11 ANYS
Percent. .¡Vesiàrg
Percent.
Percent. Nombre
Percent. Nombre
Percent. Nombre
Nombre
¿¿g rasos
de casos
de casos
de casos
de casos

7. La població distribuïda per edats

Annex 11
ÍÉ^

Ptófessor

I, La població (3 3 8 nois i noies)
Taula 61: La puntuació total (Full Valor. Prof.) en la població

PUNTUCIÓ TOTAL
Full Valoració Esp. Escr,
Professor

Nombre de casos

0-9

45

_^____-__^lA%__«_____™

10-19

21

5,4%

20-29

25

6,4%

30-39

42

10,8%

40-49

56

50-S9

49

12,6%

60-69

54

13,9%

70-79

59

__«_>__JM^___^_

80-89

37

9*5%

TOTAL

388

100%

Pe£££3í£í£!L-~--~-

__

14,4 %

Annex 11
2. La població distribuïda per escoles
Taula 62: La puntuació total (Full Valor. Prof.) enfundó de la variable escola

ESCOLA

PUNTUACIÓ
TOTAL
Full Valoració
Exp. Escr.
Professor
ESCOLA 1

ESCOLA 2

ESCOLA 3

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

0-9

10

9,3%

16

15,2 %

19

10,9 %

___JühJJL____

3

_-jyL%™

6

5,7%

12

6,9%

20-29

5

4,6%

8

-_Z£_%___

12

30-39

6

5,6%

13

12,4 %

23

—EtUlS,! %

40-49

26

24,1 %

10

9,5%

20

11,4 %

50-59

10

9,3%

14

13,3 %

25

14,3 %

60-69

14

13fO %

12

11,4%

28

16,0 %

70-79

18

__J6¿%_

14

13

¿L%

27

J^4%

80-89

16

14,8 %

12

-lliiSL·

9

™AL%_

TOTAL

108

100%

105

100%

175

100%

Annex U
3. La poblado distribuïda per cursos
Taula 63: La puntuació total (Full Valor. Prof.) enfundó de la variable curs

PUNTUACIÓ
TOTAL
Full Valoració
Exp. Escr.
Professor

CURS

SISÈ

SETÈ

Nombre
de casos

Percent.

0-9

13

11,6%

15

10-19

6

5,4%

20-29

7

30-39

15

_jk3JL_
13,4 %

40-49

10

50-59

VUITÈ

N
Percent.
ombre de
casos

Nombre
de casos

Percent.

12,0 %

17

11,3%

6

4,8%

9

6,0%

8

6,4%

10

6,6%

15

_J2£%_

12

7,9%

8,9%

23

18,4 %

23

15,2 %

10

8,9%

16

12,85

23

15,2 %

6Q-69

13

_JM_%_

16

12,8%

25

70-79

25

-_2213JÍ__

17

17

80-89

13

_JMJL_

9

_üáJL_
_L2JL_

15

,_Jí>áJL_
_Jül_
__ j^j^

TOTAL

112

100%

125

100%

151

100%

Annex 11
5. La població distribuïda enfundó del sexe
Taula 64: La puntuado total (Full Valor. Prof.) enfundó de la variable sexe

PUNTUACIÓ
TOTAL
Full Valoració
Exp. Escr.
Professor

SEXE

NOI

NOIA
Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent,

0-9

10

5,0%

35

__^JüyüL___.

10-19

9

4,5%

12

6,5%

20-29

7

3,5%

18

9,7%

30-39

22

____JM%_™__

20

10,8 %

40-49

30

14,9 %

26

14jO%

50-59

30

14,9 %

19

___J022_%-___

60-69

28

13,9%

26

70-79

39

19,3 %

20

___JOJ8j|____

80-89

27

13,4%

10

5,4%

TOTAL

202

100%

186

J00%

l

14,0 %

r

Annex 11
6. La població distribuida segons la llengua familiar

Taula 65: La puntuació total (Full Valor. Prof.) en júnelo de la varïabk llengua familiar

LLENGUA FAMILIAR

PUNTUACIÓ
TOTAL
Full Valoració
Exp. Escr.
Professor

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

0-9

22

8,2%

23

__JWJL^___

10-19

12

9

L___JL§_%_™_™

20-29

16

__4AJ|__
5,9%

9

^___MA_— __

30-39

30

11,0%

12

10,4%

40-49

36

13,2%

20

17,4 %

50-59

34

12,5 %

15

13,0 % _

60-69

43

15,8 %

11

9,6%

70-79

45

__ 16,5%

14

12,2 %

80-89

35

12,8 %

2

1,7%

TOTAL

273

100%

115

100%

2

4

9

13

3

48

40-49

5§-59

60-69

70-79

88-89

TOTAL

100%

6,3%

27,1%

18,8 %

8,3%

15^%
12,1%

212%

10

8
14
3
9
66

16,3 %
14,8 %
14,1%

14,1 %
6,7%
100%

22

150

100%

12,3 %

16

135

9

19

17,7%

23

20

100%

13,6%

44%

4^%

3

9

1

1

100%

11,1 %

11,1%

11,1 %

1

10,4%

9
14

11,1%

1
7,6%
7,6%

55,6%

5

Nombre Percent.
de casos

15 ANYS

13,6 %

Percent.

5

5

9

12,6%
4,4 %

Nombre
de casos

Percent.

14 ANYS

6,7%

6

17

19

13,1 %

16,2 %

13,1 %

6,9%

5,4%

62%

Nombre
de casos

13 ANYS

EDAT EN ANYS

92%

12

17

21

8

30-39

4^%

9

2,1%

1

20-29
17

7

42%

2

1«-19

16,7 %

8

123%

Percent.

12 ANYS

Percent, Nombre
de casos

6

Nombre
de casos

11 ANYS

0-9

PUNTUACIÓ
TOTAL
Full de
Valoració Exp.
Escr. Professor

Taula 66: La puntuació total (Full de Valorado de l'Expressió Escrita perpan del Professor) enfunció de la variable edat

7. La poWació distribuïda per edats

Annex 11
4.3.4. Les qualificacions acadèmiques de l'àrea de llengua

Les.-0miificaci0fls.de l'assignatura deilengua catalana (Juny de j995)

1. La població (338 nois i noies)
Taula 67: Les qualificacions de llengua catalana en ¡a població (388 nois i noies)

QUALIFICACIONS
LLENGUA
CATALANA
Nombre de casos

Percentatge

Insuficient

59

15,2 %

Suficient

117

30,2%

Bé

72

18,6 %

Notable

91

Excel. lent

49

___________^A%______^__
^^^—J2éJL^^-^—

TOTAL

388

100%

Annex 11
2. La població distribuïda per escoles

Taula 68: Les qualificacions de llengua catalana enfundó de la variable escola

ESCOLA

QUALIF.
LLENGUA
CATALANA
ESCOLA 1

ESCOLA 2

.ESCOLA 3

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Insuficient

12

11,1 %

29

27,6%

18

10?3 %

Suficient

31

28,7 %

21

20,0%

65

_J2¿JL_

Bé

20

18,5 %

16

_J5¿_%__

36

20,6 %

Notable

26

24,1 %

20

19,0 %

45

25,7%

Excel·lent

19

17,6 %

19

18,1 %

11

6,3%

TOTAL

108

100%

105

100%

175

100%

3. La població distribuida peí' cursos

Taula 69: Les qualificacions de llengua catalana enfundó de la variable curs

CURS

QUALIF.
LLENGUA
CATALANA

SETÈ

SISÈ

VUITÈ

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Insuficient

15

13,4 %

16

12,8 %

28

18,5 %

SufíÇHïnt

30

_-26¿_%__

33

_26j4%

54

__J5¿_%__

Bé

15

13,4%

34

27,2 %

23

15,2 %

Notable

31

_2LZJ%__

33

_J56j4_%__,

27

™JL?JL_,

Excel·lent

21

18,8%

9

7,2%

19

12,6%

TOTAL

112

100%

125

100%

151

100%

Annex 11
5. La població distribuïda enfundó del sexe

Taula 70: Les qualificacions de llengua catalana enfundó de la variable sexe

QUALIF.
LLENGUA
CATALANA

SEXE

NOIA

NOI

Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

Insuficient

n

8,4%

42

____J2J6_%____

Suficient

57

,_^L1%_____

60

_____32jZ%____

lié

40

19,8 %

32

__J7¿%____

Notable

53

26,2%

38

20,4%

Excel. lent

35

17,3 %

14

7,5%

TOTAL

202

100%

186

100%

6. La poblado distribuïda segons la llengua familiar

Taula 71: Les qualificacions de llengua catalana enfundó de la variable llengua familiar

LLENGUA FAMILIAR

QUALIF.
LLENGUA
CATALANA

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

Nombre de
casos

Percent,

Nombre de
casos

Percent,

Insuficient

28

10,3%

31

27,.0 %

Suficient

76

___J7¿J_%-_>__

41

____J¡5J[J>__

Bé

52

19,0 %

20

17,4 %

Notable

75

27,5%

16

13^9%

Excellent

42

__J514J|___

7

6,1 %

TOTAL

273

100%

115

100%

3

12

9

20

4

48

Suficient

Bé

Notable

ExceUent

TOTAL

Nombre
de casos

100%

150

24

27

41,7 %
8,3%

31

36

12

18,8%

25,0%

6,3%

15,6 %

21

100%

18,5 %

20,8%

23,8%

35,6 %

48

27,7%

100%

7,4%

10
155

25,9%

35

15,6 %

21

92%

Percent.

Nombre
de casos

13 ANYS

EDAT EN ANYS

Percent.

12 ANYS

Percent, Nombre
4e casos

11 ANYS

Insuficient

QUALIF.
LLENGUA
CATALANA

Taula 72: Les qualificacions de llengua catalana enfandó de la variable edat

7. La població disíribuïda per edats

15,2%

100%

66

13,6 %

9
10

16,7 %

9

100%

11,1 %

11,1 %

1

1

77,8 %

1

24,2%
30,3%

Percent.

Nombre
de casos

15 ANYS

Percent.

11

20

16

Nombre
de casos

14 ANYS

Annex 11
Les qualificacions de l'assignatura de llengua castellana (Juny de 1995)
í. La població (338 nois i noies)
Taula 73: Les qualificacions de llengua castellana en la població

QUALIFICACIONS
LLENGUA
CASTELLANA

Nombre de casos

Percentatge

Insuficient

57

Suficient

124

___^_^__JM^-^^^^^.
32,0 %

62

16,0%

Notable

94

______24¿%

Excel·lent

51

13,1 %

TOTAL

388

100%

Bé .

2. La població distribuïda per escoles
Taula 74: Les qualificacions de llengua castellana enfundó de la variable escola

ESCOLA

QUALIF.
LLENGUA
CASTELLANA
ESCOLA 1

ESCOLA 2

ESCOLA 3

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Insuficient

18

_J6_2ZJL_

18

17,1 %

21

12,0 %

Suficient

36

33,3%

26

24,8%

62

35,4 %

Bé

15

13,9 %

17

16,2 %

30

17,1 %

Notable

25

23,1 %

26

24,8%

43

24,6 %

Excel, lení

14

_J3¿_%__

18

19

™!0¿L%__-

TOTAL

108

100%

705

_JZ¿JL_
100%

775

100%

Annex 11
3. La població distribuïda per cursos
Taula 75: Les qualificacions de llengua castellana enfundó de la variable curs

CURS

QUALIF.
LLENGUA
CASTELLANA

SETÈ

SISÈ

VUITÈ

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Insuficient

11

9,8%

18

14,4 %

28

18,5%.

Suficient

37

™¿3_í2JL_

32

_J5J>_%__

55

_J614_yL_

Bé

18

16,1 %

22_^

17,6 %

22

_J4j6JL_

Notable

27

24,1 %

35

28,0%

32

__21¿í%__

Excel. lent

19

_rjj2JL-

18

-JáíiJL.

14

__!¿JL_

TOTAL

112

100%

725

_JWjL_

151

700%

5. La població distribuïda en funció del sexe
Taula 76: Les qualiflcadons de llengua castellana enfundó de la variable sexe

SEXE

QUALIF.
LLENGUA
CASTELLANA
NOIA

NOI

Nombre de
casos

Percent.

Insuficient

16

7,9%

Suficient

60

Bé
Notable
Excel. lent
TOTAL

Nombre de
casos

Percent.

I

41 /

22,0 %

-__22zZJL™__

64

34,4 %

43

19,8 %

22

11,8 %

53

26,25

41

22,0 %

33 ,

16,3 %

18

202

700%

186

L

9

J?

%

700%

Annex 11
6. La població distribuïda segons la llengua familiar

Taula 77: Les qualificacions de llengua castellana enfundó de la variable llengua familiar

QUALIF.
LLENGUA
CASTELLANA

LLENGUA FAMILIAR

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

Nombre de
casos

Percent,

Nombre de
casos

Percent.

Insuficient

26

__9¿JL_.__

31

27,0%

Suficient

79

28,9%

45

™™J^IJL___

Bé

53

19,4 %

9

_Jí§JL-^.

Notable

72

26,4%

22

19,1 %

Excel. lent

43

_ÍS¿JL™_

8

__L!2JL—.

TOTAL

27?

100%

115

100%

22,9%

374%

4,2%

100%

11

18

2

48

Bé

Notable

Excel·lent

TOTAL

31,3 %

15

Suficient

42%

152%
212%
10,6%

100%

10

11

135

23,1%

100%

30

130

29

25,4%

33

14
7

66

8,1 %

100%

214%

14,1 %

19

34,8%

37,0%

50

23

19,3%

16,9%

27,7%

36

Percent.
182%

Nombre
de cas&s

14 ANYS

12

Percent.

26

Nombre
de casos

13 ANYS

EDAT EN ANYS

22

62%

9

Percent.

12 ANYS

Percent. Nombre
de casos

2

Nombre
de casos

11 ANYS

Insuficient

QUÁLIF.
LLENGUA
CASTELLANA'

Taula 78: Les qualificacions de llengua castellana enfundo de la variable edat

7. La poblado distribuïda per edats

9

1

8

Nombre
de casos

100%

11,1 %

88,9%

Percent.

15 ANYS

Annex 11
Les qualificacions de l'assignatura de llengua estrangera^Junv de 1995)

1. La població (338 nois i noies)
Taula 79: Les qualificacions de llengua estmngem en la població

QUALIFICACIONS
LLENGUA
ESTRANGERA

Nombre de casos

Percentatge

.™____J[2ÍHÍÍ£ÍiïiL-__---—

39

%1 %

Suficient

99

25,5%

Bé

68

17,5 %

Notable

89

22,9 %

Excel·lent

93

24,0 %

TOTAL

388

100%

2. La població distribuïda per escoles
Taula 80; Les qualificacions de llengua estmngera enfimció de la variable escola

ESCOLA

QUALIF.
LLENGUA
ESTRANGERA
ESCOLA 1

ESCOLA 2

ESCOLA 3

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Insuficient

6

_J^%___

25

_J*3j8JL_

8

«JáJL-

Suficient

40

37,0 %

27

16,2%

42

24,0 %

Bé

21

19,4 %

20

19,0%

27

15,4 %

Notable

27

25,0 %

23

21,9 %

39

22,3 %

Excel·lent

14

13,0 %

20

19,0 %

59

33,7J6

TOTAL

108

700%

705

100%

775

/00%

Annex 11
3. La població distribuïda per cursos
Taula 81: Les qualificacions de llengua estrangem enfundó de la variable curs

CURS

QUALIF.
LLENGUA
CASTELLANA

VUITÈ

SETÈ

SISÈ
Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Nombre
de casos

Percent.

Insuficient

12

10,7 %

10

8,0%

17

11,3 %

Suficient

17

^J5¿%_

33

26,4 %

49

32,5 %

Bé

22

19,6 %

22

17,6 %

24

_15i9%_

Notable

22

_JMJL_,

28

__22j4%_

39

Excel. lent

39

_34j$%

32

25,6%

22

__2528_%___
14,6 %

TOTAL

112

100%

125

100%

151

100%

5. La població distribuïda en funció del sexe
Taula 82; Les qualificacions de llengua estrangem enfundó de la variable sexe

SEXE

QUALIF.
LLENGUA
ESTRANGERA
NOIA

NOI

Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

Insuficient

11

5,4%

8

15,1 %

Suficient

39

19,3 %

60

32,3 %

Bé

38

18,8%

30

16,1 %

Notable

54

26,7 %

35

18,8 %

Excel·lent

60

29,7 %

33,

17,7 %

TOTAL

202

100%

186

100%

Annex 11
6. La població distribuida segons la llengua familiar
Taula 83: Les qualificacions de llengua estrangera enfundó de la variable llengua familiar

QUALIF.
LLENGUA
, ESTRANGERA

LLENGUA FAMILIAR

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

Nombre de
casos

Percent.

Nombre de
casos

Percent.

Insuficient

11

_____6j2_%___

22

__J9ZT%__

Suficient

55

20,1%

44

38,3 %

Bé

52

19,0 %

16

13,9 %

Notable

71

26,0 %

18

15,7 %

Excel·lent

78

____2^6_%____

15

13,0 %

TOTAL

273

100%

115

100%

46

130

20,8%

292%

333%

100%

10

14

16

48

Bé

Notable

Excel·lent

TOTAL

28

26

22

14,6%

1

Suficient

8

2,1%

Percent. Nombre
de casos

36,4%
9,1 %

25,8%

16,7 %

100%

6
17
11

66

14,1 %

100%

19

35,4 %

135

22,2%

30

21,5 %

100%

19,3 %

30,4%

24

Percent.

12,1 %

Nombre
de casos

14 ANYS

8

14,1%

Percent.

26

41

19

Nombre
de casos

13 ANYS

EDAT EN ANYS

20,0%

16,9%

62%

Percent.

12 ANYS

1

Nombre
de casos

11 ANYS

Insuficient

QUÁLIF.
LLENGUA
ESTRANGERA

Taula 84: Les qualificacions de llengua estrangera enfonció de la variable edat

7. La pobkció distribuïda per edats

9

100%

11,1 %

55,6 %

5

1

33,3 %

3

Nombre Percent.
de casos

15 ANYS

ANNEX 12:
Taules de resultats de !a Prova d'Expressió Escrita
(Segona anàlisi descriptiva i anàlisi diferencial)
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33,00
26.00
0,00
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-0,59
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33,00
30,00
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17,94
8,01
-0,60
-0,56
33.00
25,00
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13,79
6,60
-0,46
-0,46
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33.00
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4,58
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-0,36
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17,68
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25,00
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1842
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0,21
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-1,14
25,00
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7,00
16,48
439
0,61
0,54
54,00
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17,09
4,92
-0,03
-0,56
54,00
40,00
9,00
2033
6,95
0,60
032
54,00
35,00
2,00
17,22
7,20
-0,30
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54,00
131,00
32,00
71,69
1923
0,62
0,79
54,00

28,00
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16^0
4^8
0,18
-0,21
112,00
28,00
0,00
16,75
5,21
-0,21
0,02
112.00
40,00
0,00
19,77
7,40
0,00
0,07
112,00
36,00
1,00
16,41
7,22
-0,14
035
112,00
131,00
11,00
6932
21,11
0,03
0,22
112,00

-

24,00
2,00
1531
4,70
-0,65
1,09
36,00
24,00
7,00
16,17
4,12
-0,25
-0,54
36jOO
30,00
5,00
18,(»
5,10
-0,42
-0,11
36,00
32,00
2,00
15,81
6.34
0,18.
1,01
36,00
107,00
26,00
65,28
1832
-0,20
-0,05
36,00
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j«t%DM& 4feftae**¿
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27,00
8,00
16,65
5,12
0,43
-0,94
31,00
28,00
0,00
17,77
6,63
-047
0.15
31,00
38,00
4,00
21.29
8,49
0.13
-0,69
31.00
30,00
2,00
1940
5,94
-034
1,12
31,00
119,00
20,00
74,58
24,44
-0,09
-034
31.00

2 -

22,00
5,00
18¿9
4,64
-0,42
034
58.00
27,00
0,00
18,79
545
-0,84
126
58,00
38,00
6,00
22,93
7,60
-0,07
-0,14
58,00
37,00
2,00
19,22
7,00
-0,20
044
58,00
121,00
31,00
7938
2135
-0,25
-025
58,00
27,00
2.00
17,03
4,81
-0,22
0,04
125.00
28.00
0,00
17,78
5,55
-0,52
0,45
125,00
38,0£>
4,00
21^0
7,64
0,08
-0,24
125,00
37,00
2,00
18,21
6,69
-0,10
0,44
125,00
121,00
20,00
7443
22,01
-0,08
-0,37
125,00
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Taula l.a.: Puntuació total i puntuacions pardals de les 4 preguntes de la Prova d'Expressió Escrita, enfundó de les
variables: escola, curs i curs-escola (I)
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27,00
11,00
17,80
3,75
0,54
-0,37
39,00
27,00
13,00
19,05
4,05
0,50
-0,86
39,00
35,00
11,00
2139
5,76
0,60
-0,08
39,00
32,00
9,00
19^6
5^5
0,66
0,10
39,00
112,00
51,00
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16,77
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-0,64
39,00
28,00
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1835
5,27
0,01
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49,00
28£0
10,00
18,71
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0,17
-1,14
49,00
37,00
8,00
20,80
8,81
033
-1,18
49,00
39,00
1,00
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8,80
-0,08
-033
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131,00
37,00
7939
25,52
004
-1,03
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27,00
11,00
17,84
3,61
0,29
-0,28
63,00
27,00
10,00
1932
3,98
-0,02
-0,39
63,00
39,00
6,00
21,70
630
0,15
0,04
63,00
34,00
0,00
17,95
623
-0,48
1,23
63,00
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37,00
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16,80
-0,04
0,10
63,00
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28,00
10,00
19,05
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0,13
-0,77
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39,00
6,00
2133
7,06
007
-044
151,00
39,00
0,00
1939
7,12
0,10
0,75
151,00
131,00
37,00
77,82
19,94
009
-035
151,00

V

\&WÜb
27,00
2,00
1602
445
-007
031
108,00
27,00
0,00
17,00
4,80
-0,37
0,84
108,00
35,00
0,00
1900
6,74
-0,35
003
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32,00
1,00
1M7
6,52
-0,07
0,53
108,00
112,00
11,00
08,88
20,50
-031
001
108,00
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SSCOMl
28,00
7,00
17,65
5,09
0,13
-0,09
105,00
28,00
0,00
18,19
5,72
-0,18
-0,38
105,00
38,00
4,00
20,72
832
0,32
-0,98
105,00
39,00
1,00
19^8
7,76
0,07
002
105,00
131,00
20,00
76,48
2403
0,18
-0,82
105,00

fOfete
ÍSKOIA.3
28,00
5,00
17,57
406
0,08
0,03
175,00
28,00
0,00
18,46
4,90
-0,46
0,43
175,00
40,00
6,00
21,84
6,96
002
-0,08
175,00
37,00
0,00
18,15
6,81
-0,30
0,80
175,00
131,00
31,00
76,06
1930
0,09
-0,06
175,00

.Í50ÍM< "
lasoa&s..
28,00
2,00
1702
4,61
0,01
-0,14
388,00
28,00
0,00
17,98
5' 13
-0,31
0,20
388,00
40,00
0,00
20,80
736
0,01
-0,24
388,00
39,00
0,00
18,15
7,10
-0,04
035
388,00
131,00
11,00
7448
21,19
0,05
-0,14
388,00

Taula l.a. Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova d'Expressió Escrita, enfundo de les
variables: escola, curs i curs-escola (II)
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Taula I.e. : Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de ¡a Prova d'Expressió Escrita, enfundó de les
variables: curs, llengua familiar i llengua famitíar-curs
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Taula l.d. : Puntuació total i puntuacions parcials de les 4 preguntes de la Prova
d'Expressió Escrita, enfundó de h variable edat
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-0,49
-0,09
112.00
8,00
0,00
138
2.03
1,55
2,02
112,00
40,00
0,00
19,77
7,40
0,00
0,07
112,00
6,00
2,00
4,61
0,87
-1,05
1,41
36,00
6,00
0,00
3,00
135
0,07
-0,07
36,00
6,00
0,00
2,53
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6,00
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4,72
0,96
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1,85
125,00
6,00
0,00
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-0,02
-0,68
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6,00
0,00
3,00
1,69
-0,01
-0,70
125,00
14,00
0,00
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2,93
-0,65
034
125,00
8,00
0,00

m lliÜÜ mim¡HI iHl Ull mi

Taula 2.a. : Puntuado de h 3a pregunta i puntuacions específiques de les 5 propietats textuals,
enfundó de les variables.: escola, curs i curs—escota (I)
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Tmàa2.a. : Puntuació de ¡a 3a pregunta i puntuacions específiques de les 5 propietats textuals,
enfundo de les variables. escola, curs i curs—escola (H)
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0,00
4,95
1,06
-1,92
6,88
61.00
6,00
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1,37
-0,03
-0,37
61,00
6,00
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3,08
1,68
-0,18
-0,08
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14,00
0,00
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2,88
-0,54
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0,00
1,66
2,11
1,24
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0,00
21,03
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6,00
1,00
4,26
1,40
-0,66
-0,03
51,00
6,00
0.00
3,00
1,40
0,23
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8,00
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0,61
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13,00
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18,26
7,88
0,43
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-0,49
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14,00
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3,05
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145
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-0,68
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1,69
-0,01
-0,70
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14,00
0,00
837
2,93
-0,65
034
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8,00
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1,67
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1,22
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38,00
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7,64
0,08
-0,24
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-1,32
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130
-0,60
-0,58
75,00
6,00
0,00
3,40
1,47
-0,18
-0,50
75,00
13,00
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8,85
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-0,74
0,76
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1,67
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1,07
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37,00
8,00
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6,48
-0,10
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2,00
4,71
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133
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6,00
0,00
332
132
-0,10
-0,09
76.00
6,00
0,00
2,43
1,64
0,26
-0,90
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13,00
2,00
7,91
2.76
-0,20
-0,47
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8,00
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130
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149
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6,00
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7,25
0,71
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76,00
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4,98
0,91
-0,91
1,05
151,00
6,00
0,00
3,60
134
-0,33
-0,52
151,00
6,00
0,00
2,91
1,63
-0,02
-0,86
151,00
13,00
1,00
838
2,67
-0,46
-0,13
151,00
8,00
0,00
1,48
2,15
132
0,84
151,00
39,00
6,0)
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7,06
0,27
-0,54
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H
1,11
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1,01
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0,10
-0,42
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0,00
2,57
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-0,59
186,00
14,00
0,00
7,77
2,94
-0,41
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8,00
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1,69
2,03
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39,00
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5,08
0,89
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6,00
0,00
3,67
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-0,27
4,57
202,00
6,00
0,00
3,26
145
-0,11
-0,60
202,00
14,00
0,00
8,63
2,75
-0,68
'0,24
202,00
8,00
0,00
1,79
203
1,09
'0,34
202,00
40,00
0,00
2236
7,03
-0,10
-0,07
202,00
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Taula 2.D. Puntuació de la 3a pregunta i puntuacions específiques de les 5 propietats textuals, enfundó de les variables: curs, sexe
i sexe-curs
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Taula 2.d.: Puntuació de la 3a pregunta i puntuacions específiques de les 5 propietats
textuals, en Juncia de la variable edat
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ANNEX 13:
Histogrames de les puntuacions de la Prova d'Expressió Escrita
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Gràfic-Histograma 1: Puntuado Total de la Prova d'Expressió Escrita
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Gràfic-Histograma 2: Puntuació Primera Pregunta de ¡a Prova d'Expressió Escrita

Puntuació la pregunta - Prova Expressió Escrita
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Gràfic-Histograma 3: Puntuació Segona Pregunta de la Prova d'Expressió Escrita

Puntuació 2a pregunta - Prova Expressió Escrita
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Gràfic-Hzstograma 4: Puntuació Tercera Pregunta de la Prova d'Expressió Escrita

Puntuació 3 a pregunta - Prova Expressió Escrita
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Gràfic-Histograma 5: Pwuuadó Quarta Pregunta de la Prova d'Expressió Escrita

Puntuació 4a pregunta - Prova Expressió Escrita
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Gràfic-Histograma 6: Puntuado Adequada (3a Pregunta) de la Prova d'Expressió Escrita

Puntuació Adequació (3 a pregunta)
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Gràfic-Histograma 7: Puntuació Coherència (3a Pregunta) de ¡a, Prova d'Expressió Escrita
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Gràfic-Histograma 8: Puntuació Cohesió (3a Pregunta) de la Prova d'Expressió Escrita

Puntuació Cohesió (3 a pregunta)
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Gràfic-Histograma 9: Puntuació Correcció Gramatical (3a Pregunta) de la Prova d'Expressió Escrita

Puntuació Correcció Gramatical (3a pregunta)
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Gràfic-Histograma 10: Puntuació Variado (3a Pregunta) de la Prova d'Expressió Escrita

Puntuació Variació (3 a pregunta)
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ANNEX 14:
Guió d'observació

Annex 14
GUIÓ D'OBSERVACIÓ
1.

Anàlisi de 3a situació comunicativa

1. a. Un cop ha llegit el títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
Cal anotar el temps d'espera
1. b. Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser curta,
llarga...)
1. d. Planteja alguna qüestió en relació al/s possible/s lector/s de la historieta
2.

Planificació del text
Generació de les idees

2. a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
2, b, Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les seves,
en
demana d'altres...
2. c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari, gramàtica,
enciclopèdia....
2. d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se ü van acudint per inadequades
Organització de les idees
2. e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats
en funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
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Formulació d'objectius
2. f.

Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema
de treball a seguir...

3.

Textuaiització

3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es fa
un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a
redactar-los aïlladament
3. b. Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que vol
dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
3. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes...), esquemes.,.

4.

Revisid (lectura ï reescriptura)

4. a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografia, puntuació.,.) i detectant-ne els possibles errors
4. b. Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
4. d. Dóna prioritat als errors: primer refar els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
4. e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformulació...Quan
ho fa?
4. f. Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.

ANNEX 15:
Registre d'observació

Annex 15

REGISTRE D'OBSERVACIÓ
NOM :

EDAT :

DIA :

LLOC í

HORA INICI :

HORA FINAL :

DURACIÓ ;

Us
& term* pel not 0 nota iïnmnt usi prwte de retiawtó tie fa ht&t»rteto
1,

l.a.

l.b,

I.e.

Anàlisi de la situació comunicativa
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l.d.

2.

Pianifieacié del text
Generació d1 idee s

2.a.

2.b.

2.e.

2.d.

Organització d'idees

2.e.

Annex IS
Formulació d*objectius

2.f.

3.
3.a,

Textualitzacid

Annex 15

3.b.

3.c.

4.
Revisió
4.a.

Annex IS
4.b.

4.c,

Nombre errors detectats
* de contingut ;

de forma:
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4.d.

4. e.
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4.f.

Annex 15
4.d.

4. e.
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4.f.
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D'altres observacions significatives:

ANNEX 16:
Full anotacions entrevista

Annex 15

D'altres observacions significatives:

ANNEX 16:
Full anotacions entrevista

Annex 16

FULL ANOTACIONS

ENTREVISTA

NOM ;

EDAT :

DIA :

LLOC :

HORA INICI ;

HORA FINAL ;

DURACIÓ :

A. ANÀLISI DÉLA SITUACIÓ DE COMUNICACIÓ

l.a.

l.b.

2.a.

2.6.

3.a.

Annex 16

3.b.

4.a.

4.b.

B. PLANIFICACIÓ DEL TEXT
B.l. Generació d*idees

5.a.

5.b.

6.a.

Annex 16

ó,b.

7.a.

7.b.

8.

B. 2. Organització d* idee s

9.a.

9.b.

B. 3. Formulació A* objectiu s

Annex 16
10.

C.
11.a.

11.b*

12.a.

12.b.

13.a.

TEXTUALITAZIO

Annex 16

13.b.

D. REVISIÓ
14.

15.a.

15.b.

16.a.

16.b.

17,a.

Annex 16

Annex 16
17.b.

17.c.

18.

19.a.

19.b.

E. CONTROL
20.

WALTRES ASPECTES A TENIR
ACTITUD AW/A, CIRCUMSTÀNCIES

EN COMPTE
(CONTEXT,
ESPECIALS...)
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Annex 16
17.b.

17.c.

18.

19.a.

19.b.

E. CONTROL
20.

WALTRES ASPECTES A TENIR
ACTITUD AW/A, CIRCUMSTÀNCIES

EN COMPTE
(CONTEXT,
ESPECIALS...)

ANNEX 17:
Buidat registre d'observacions

Annex 17
GRUP A

CAS 1
Temps emprat: 26 minuts.
1. Anàlisi de la situació comunicativa
1.a. Un cop Isa llegit el títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Anota el títol (minut 0)
- Anota el nom i curs (30 segons)
- Inicia la redacció - diu que és en brut-.
Temps despera: 30 segons
/.¿.Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
-No

i.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga . < . )
-No

l.tl. Planteja alguna qüestió en relació al/s possible/s lector /s de la historieta
- No

2. Planificació M text
Generació de les idees
2,a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoíeja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se H van
acudint en relació a la historieta que escriurà

- No
2.¿.Comparteix amb l'observador
seves, en demana d'altres...

les idees que se li van acudint: dóna les

-No
¿.c. Consulta alguna
enciclopèdia.,..

font

d'informació

a l'abast:

diccionari.,

gramàtica,

-No

2.d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se H van acudint per inadequades
-No
Organització de les idees
2.e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
-No
Formulació

d'objecdus

2,f. Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
-No
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3. Textualització
3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Inicia la redacció. Ho fa "a raig", "tot seguit" (0,30 segons)
- Formalment, marca paràgrafs, però escriu molt seguit i ràpid
- Inicia el segon paràgraf (minut 4)
- S'atura uns instants i es llegeix la darrera frase escrita del segon paràgraf (minut 5)
- Es torna a aturar i a rellegir allò escrit en el segon paràgraf (minut 6)
- S'atura i revisa -taxta un mot, afegeix signes d'admiració-. Inicia el tercer paràgraf (minut 7)
- S'atura i reflexiona les 2/3 frases acabades d'escriure -tercer paràgraf- (minut 8)
- S'atura, pensa i segueix (minut 9)
- Inicia el quart paràgraf (minut 10 )
- S'atura, pensa i segueix (minut 1 1)
- S'atura, es llegeix el tercer paràgraf i part del quart ja escrit -corregeix ascensor- (minut 12)
- S'atura uns instants, pensa i segueix -escriu una frase-. S'atura, pensa i segueix, escriu un mot
- S'atura, pensa i segueix (minut 13)
- Diu que "ja està" (minut 14)
- Inicia el pas a "net" (minut 14)
- Ho passa en net paraula per paraula. Algun cop s'encalla, s'atura i pensa
- S'atura i posa un fragment de la frase entre parèntesi -per eliminar-lo- (minut 15)
- La dóna per acabada definitivament (minut 16)
3. b. Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajtisten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
Pripiera textiialització (brut)
-Sovint, sobretot a partir del segon paràgraf, de forma no sistemàtica : (minut 5, 6, 8, 9, 11, 12, i
13)

- En passar de brut a net, no sembla fer-lo
3. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- Títol
Minut: O

4. Revisió
4. a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concenírant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o fornia
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
Primer text (en brut)
A vegades, de manera asistemàtica (minut 6, minut 7 i minut 12)
- En passar de brut a net, no sembla fer-ho
4. b. Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- Mentalment
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De contingut
Durant la primera textualització ( del minut O al 14)
-Tatxa dos mots per tal d'eliminiar-los (minut 6)
minut 14 al 26
- Canvi d'un mot per un altre (minut 25)
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Be forma
- 1 tatxa un mot per corregir-lo ortogràficament
- 1 corregeix uns signes d'admiració
- 1 corregeix "ascensor"
En passar de brut a ngt,_4:
- 1 afegeix una lletra "nt"
- 1 canvia una majúscula per una minúscula
- 1 afegeix una coma
- 1 elimina dos mots (posant-los entre parèntesi)
4. d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
-Corregeix poc, però el que rumia i retoca és especialment errors de forma. De totes maneres, els
errors d'una i altra mena (contingut i forma), són revisats simultàniament
4, c. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterïcs, la de les fletxes, la reformuIació...Quan ho

fa?
Primer textualització (brut)
- Tatxa els mots (els elimina) (minut 6)
- Tatxa un mot (correcció ortogràfica). Afegeix signes d'admiració (minut 7)
- Corregeix "ascensor" (minut 12)
ElLBñSgar¿e bruja, jnet
- Un fragment petit de la frase (3 mots), el posa entre parèntesi per eliminar-lo (minut 25)
4.f. Fa una revisió final; lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.
- Del text complet en brut, no

D'altres observacions significatives:
- El text en bmt: l'escriu en llapis (ocupant una pàgina per davant i mitja per darrera)
- El text en net: l'escriu en bolígraf (ocupant una pàgina per davant)

CAS 2
Temps emprat: 19 minuts.
1.

Anàlisi de la situació comunicativa

l.a.Un cop ha llegit el títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Anota el títol (minut 0)
- Comença a escriure (0,30 segons)
Temps d'espem: 30 segons.
l.b. Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat

- No
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió
curta, llarga ...)

-No

de la historieta (si ha de ser
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/.«/.Planteja alguna qüestió en relació al/s possible/s lector/s deia historieta
- No
2. Planificació del text
Generació de les idees
2.a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en «n full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
-No
2.b.Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
-No
J. c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari., gramàtica,

enciclopèdia....
-No
2.d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades
-No

Organització de les idees
2. e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
-No
Formulació d*objectius
2.f. Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
-No

3,

Textualització

3.a, Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Comença a escriure (0,30 segons)
- Les dues primeres frases molt retocades -4.e- (minut 1 i 2)
- Escriu seguit
- S'atura, pensa i segueix (minut 5)
- S'atura, esborra un mot (minut 6)
- Es llegeix tot l'escrit fins ara -afegeix una "," i esborra una "i"
- Segueix i inicia el segon paràgraf (minut 7)
- Inicia el tercer paràgraf (minut 8)
- S'atura una instants i segueix (minut 9)
- S'atura uns instants, pensa i segueix (minut 11)
- S'atura, es llegeix un fragment acabat d'escriure -potser del tercer paràgraf- (minut 12)
- Inicia el quart paràgraf (minut 13)
- S'atura, pensa i segueix (minut 14)
- Inicia el cinquè paràgraf (minut 16)
- Inicia el sisè paràgraf (minut 18)
- La dóna per acabada (minut 19)
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3,b. Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a aliè que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
- Es llegeix l'escrit fins el moment -primer paràgraf- (minut 6)
- Es llegeix fragment anterior -tercer paràgraf- (minut 12)
Minut; Minut 6 i minut 12
3. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- Títol
Minut: O
4.

Revisió

4. a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
- El primer paràgraf el rellegeix i canvia una "ï" per una ",", Í esborra una coma
Minut: 6

•O. Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- Lectures prèvies mentals.
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de continguí), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De contingut: 3 errors
- 2 esborra 2 mots (minut 1 i minut 13)
-1 esborra un fragment de la frase i el canvia (minut 2)
De forma: 5 errors
- 2 esborra un mot i el rectifica -qüestió ortogràfica- (minut 6 i minut 16)
-1 afegeix una coma (minut 6)
-1 canvia una "i" per una "," (minut 6)
- 1 esborra un fragment de la frase i hi afegeix es -pronom reflexiu- i una forma verbal (minut 17)
4.d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
- No , ho fa simultàniament. De totes maneres, revisa i retoca preferentment errors de forma
4.e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformulació...Quan ho
fa?
- Esborra dos mots (minut 1)
- Esborra un fragment de la frase (minut 2)
- Esborra un mot (minut 6)
- Afegeix una coma (minut 6)
- Canvia una "i" per una coma (minut 6)
- Esborra 2 mots (minut 13)
- Esborra 1 mot (minut 16)
- Esborra un fragment de la frase i el rectifica -afegeix e s- (minut 17)
4.f. Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.
- No
Altres observacions

significatives:

- Escriu en llapis ( ocupant una pàgina per davant)
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CAS 3

Temps emprat: 31 minuts
/. Anàlisi de la situació comunicativa
l.a.Un cop ha llegit e! títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Escriu el títol i comença a escriure (minut 1)
Temps (fespem: Ni un minut.

/.¿.Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
- No
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
-No
l.d. Planteja alguna qüestió en relació al/s possible/s lector/s de la historieta
- No
2. Planificació del text
Generació de les idees
2. a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
- No
2.b. Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
-No
2, c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari., gramàtica,
enciclopèdia....
-No
2,(/.Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades
-No
Organització de les idees
2.«.Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
-No.
Formulació d*objectius
2.f. Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
-No

3.

Textualltzació

3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
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- Comença a escriure. Ho fa "tot seguit". No marca apartats (minut 1)
- S'atura de tant en tant però molt, molt poquet "instants":
* S'atura mig minut (minut 3 i minut 4)
* S'atura mig minut -tatxa un mot repetit- (minut 6)
3. b. Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
- En general no ho sembla, però canvia el paper i sembla que es mira un trosset ja escrit -sembla
mirar com ha escrit ella la paraula "ascensor"- (minut 9)
- Sembla rellegir-se la frase acabada d'escriure (minuts 1 1, 14, 17, 19, 23 i 25)
3. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- Títol, sí
Minut: 1.

4. Revisió
4. a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
- Poc sovint. -3. b. - Es rellegeix la frase que acaba d'escriure i ratlla un trosset de frase (minut 17).
4, b. Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- Mentalment
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De contingut
- 2 trossets de frase ratllats (minut 17 i minut 25)
- 3 mots ratllats (minut 19 i minut 23)
- 2 mots afegits (minut 31)
- 2 mots tatxats ("no") (minut 29 i minut 30)
i 1 mot tatxat (minut 26)
- 2 "no" afegits (minut 26)
- 1 trosset de frase tatxat (minut 31)
- 1 trosset de frase afegit (minut 27)
- 1 canvi de "mare" per "Marta" (minut 27)
De forma
- 1 mot ratllat -per repetir- (minut 6)
- 2 mots (formes verbals) ratllats i corregits (minut 19)
del text. 5:
- 1 canvi e /a (minut 26)
- 1 accent afegit (minut 26)
- 1 coma afegida (minut 27)
- 2 canvi de temps verbals (minut 28)
4. d. Dóna prioritat ais errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pe! final els superficials, locals o de fornia. Quan ho fa?
- Durant la primera textualitzacio (primera i ünica), corregeix -revisa- 5 errors de continguí i 3 ds
forma
- Durant la lectura mental del text complet, revisa 10 errors de contingut i 5 deforma.
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- Les correccions de contingut doblen les de la forma, malgrat siguin fetes de forma paral·lela
- No corregeix gaire aspectes de fornia, però déu-ni-do les faltes d'ortografia i fonètica que fe
4. e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformulació...Q«an ho
fa?
Primera textualització
- Ratlla un mot -per repetit- (minut 6)
- Ratlla un trosset de frase (minut 17)
- Ratlla una paraula (forma verbal) que acaba d'escriure i la corregeix (minut 19)
- Ratlla un trosset de paraula començada (minut 19)
- Treu la mateixa paraula (minut 20)
- Ratlla dos mots i canvia una lletra a un mot (minut 23)
- Ratlla un trosset de frase (minut 25)
- Canvia e per a ( minut 26)
- Afegeix un accent (minut 26)
- Tatxa un mot (minut 26)
- Afegeix "no" (minut 26)
- Canvia el mot "mare" per "Marta" (minut 27)
- Afegeix un trosset de frase (minut27)
- Afegeix una coma (minut 27)
- Canvia el temps verbal (minut 28)
- Tatxa el mot "no" (minut 29)
- Canvia a per o -forma verbal- (minut 29)
- Tatxa "no" (minut 30)
- Tatxa un tros de frase (minut 30)
- Afegeix un mot (minut 3 1)
- Afegeix dos mots (minut 31)
4, f. Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova coi-recio d'errors i
edició de la historieta definitiva.
- Inicia una lectura del text complet -revisa- (4 . e .) (minut 26)
- A les 1 Ih i 41m. ho dóna per acabat (minut 31)

D'altres observacions
- Escriu en llapis
- Lletra gran, molt espalada, sense massa apartats, sense marges...
i ocupat ha estat d'un full per davant i pel darrera i un segon full pel davant

CAS 4

Temps emprat: 9 minuts
/. Anàlisi de la situació comunicativa
l.a.Un cop ha llegit el títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Anota el títol (durant el primer minut)
- Comença a escriure (minut 2)
Temps d'espem: Alguns segons
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Í. ¿.Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
-No
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de ia historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
-No
L d. Planteja alguna qüestió en relació al/s possible/s lector/s deia historieta
-No

2. Planificació del text
Generació de les idees
2.a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en ei procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
- No
2.b. Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
- No
2. c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari., gramàtica,
enciclopèdia....
- No
2.d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades
-No
Organització de les idees
2. e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
-No
Formulació d'objectius
2.f, Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
-No
3.

Textualització

3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Comença a escriure. Va a poc a poc; escriu una frase, s'atura, se la llegeix i continua (minut 2)
- Escriu "tot seguit"
- S'atura, tatxa un trosset de frase i es rellegeix les dues frases anteriors (minut 6)
- Es llegeix tot l'escrit fins ara -text complet- (minut 7)
- Tatxa un mot i el substitueix (minut 7)
- Tatxa un trosset de frase i la substitueix (minut 7)
- Corregeix un plural (minut 7)
- Ho dóna per acabat (minut 9)
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3. b. Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
- Sí, sembla que sí (vegeu 4. c.)

d. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- Títol
Minut: Durant el primer minut

4.

Revisió

4. a. EH va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o fornia
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
- Llegeix la primera frase. No corregeix res, sembla que li serveix per continuar (minut 2)
- Llegeix dues frases (les darreres) i tatxa un trosset d'una frase (minut 6)
- Es llegeix tot l'escrit fins ara -mitja pàgina- i:
* tatxa un mot i el substitueix (minut 7)
* tatxa un trosset de frase i la substitueix (minut 7)
* corregeix un plurai (minut 7)
- Aquesta mitja pàgina ha resultat ser el text complet

^.¿.Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- Mentalment

4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De contingut
Mentre escriu. 1:
- Tatxa un trosset de frase (minut 6)
Quan llegeix el text complert. 2:
- 1 tatxa un mot i el substitueix (minut 7)
- 1 tatxa un trosset de frase i la substitueix (minut 8)
De fornia

-o
Quan llegeix el text complert. 1:
- Canvi e per a d'un plural (minut 8)

4. d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
-No.
- Corregeix simultàniament errors de contingut i de forma
- De forma (ortografía, fonètica, puntuació) no en corregeix, només un, això que en té la historieta
plena!

4. e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformulació...Quan ho
fa?
- Tatxa un trosset de frase (minut 6)
- Tatxa un mot i el substitueix (minut 7)
- Tatxa un trosset de frase i la substitueix (minut 8)
- Corregeix un plural e/a (minut 8)

4,f. Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.
-Sí
- Corregeix 3 errors : 2 de contingut i 1 deforma -ortografia- (del minut 2 al 9)
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Altres observacions significatives
- Escriu en bolígraf vermell, molt espaiat, línies tortes
- Quan escriu col·loca el full gairebé en perpendicular al cos
- L'extensió de la historieta és de mitja pàgina

CAS 5

Temps emprat: 17 minuts
1. Anàlisi de la situació comunicativa
l.a.Un cop ha llegit el títol proposat, el noi o nota comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Escriu el títol (primer minut)
- Inicia el text (primer minut)
Temps d'espera: Ni un minut.

I.¿.Demana algun aclariment temàtic pel que fa ai títol proposat
-No
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
- No
l.d. Planteja alguna qüestió en relació al/s possibie/s lector/s de la historieta

-No
2, Planificació (M text
Generado de les idees
2.a. Uíilitea el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a ia historieta que escriurà
-No
2.b. Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
-No
2, c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari., gramàtica,
enciclopèdia....
-No
2.<?. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades
-No
Organització d® les idees
2.e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
-No
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Formulació d'objectius
2.f. Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
- No

3.

Textualització

3.o. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Comença a escriure la història "tota seguida" (primer minut), però aturant-se sovint.
- S'atura uns instants i continua (minut 1)
- S'atura uns instants i continua (minut 2)
- S'atura uns instants i continua (minut 3)
- Acaba el primer paràgraf i inicia el segon (minut 4)
- S'atura uns instants i continua (minut 6)
- Inicia el tercer paràgraf (minut 6)
- S'atura uns instants i continua (minut?)
- S'atura uns instants i continua (minut 9)
- S'atura uns instants i continua (minut 10)
- Inicia el quart paràgraf (minut 10)
- Inicia el cinquè paràgraf (minut 11)

- S'atura, pensa i continua un altre paràgraf (minut 12)
- La dóna per acabada (minut 13)
- Inicia la lectura del text complet (minut 13)
- Finalització (minut 17)
3.b.Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
- En principi no ho sembla
3. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- Títol
Minut: Durant el primer minut
4.

Revisió

4, a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
-No

'/.¿.Aquesta lectura selectiva la fa eh veu alta o mentalment
- Lectura total del text complet: mentalment
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment d« l'elaboració del text els detecta
De contingut
Textualiteaci^:
-1 tatxa un mot (minut 6)
DurantiaJLectura del text complert
-1 tatxa 3 mots i els substitueix per un nou fragment de fiase (minut 15)
De forma
Textualització. 2:
-1 canvi de minúscula per majúscula (minut 6)
-1 canvi de 11 per y (minut 8)
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Durant la lectura del text comglertj?:
- 3 afegeix coma (minut 16)
- 2 afegeix accent (minut 16)
- 1 canvi c/g (minut 13)
- 1 canvi j /g (minut 13)
- 1 canvi v /b (minut 16)
- 1 canvi preposició amb/de (minut 17)
4. d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
- Malgrat corregir ambdós tipus d'errors (contingut i forma) simultàniament, quantitativament
sembla fixar-se més en els de forma, sobretot a la relectura final (9 de forma i 1 de contingut).
4. e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules a! marge, la dels asterics, la de Its fletxes, la refornniIació...Quan ho
fa?
Textualització
- Tatxa un mot (minut 6)
- Canvia minúscula per majúscula (minut 6)
- Tatxa una lletra 1 1 / y (minut 8)
- Canvia c /g (minut 13)
- Afegeix una coma (minut 13)
-Canvia j /g (minut 13)
- Afegeix un accent i una coma (minut 14)
- Tatxa 3 paraules i les substitueix per un nou fragment de frase (minut 15)
- Canvia coma per punt (minut 15)
- Afegeix una coma (minut 16)
- Afegeix un accent (minut 16)
- Canvia v/b (minutló)
- Canvia preposició amb/s (minut 17)
4. f. Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.
- Sí, i revisa errors <fe forma (sobretot errors d'ortografia i de puntuació)

Minut : del minut 13 al 17
Altres observacions
- Sovint, agafa malament el bolígraf, no sempre
- L'extensió de la historieta ha estat d'una pàgina per davant

CAS 6

Temps emprat: 18 minuts
1. Anàlisi de la situació comunicativa
l.a.Un cop ha llegit el títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Escriu el títol (primer minut)
- Comença a escriure (minut 1)

Temps d'espem; 1 minut
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/.¿•.Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
- Em pregunta si "maleït ascensor" ha de sortir a la redacció
Minut: 6
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
- Al final, quan li sembla que ha acabat i no sap si és massa curta
Minut: JO

l.tl. Planteja alguna qüestió en relació al/s possible/s lector/s de la historieta
- No
2. Planificació del text
Generació de les idees
2.a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoíeja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
-No
2.b. Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
-No
2. c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari., gramàtica,
enciclopèdia....
-No

2. d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se H van acudint per inadequades

- Ratlla
Organització de les idees
2. e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
-No

Formulació d'objectius
2.f. Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
- No
3.

Textualització

3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Comença a escriure (minut 1)
- S'atura uns instants i segueix (minut 2)
- S'atura un s instants i segueix (minut 2 i 15 segons)
- Es llegeix les 2 darreres frases. S'atura i segueix (minut 3)
- Es llegeix les 2 darreres frases -posa una coma- (minut 5)
- S'atura i rellegeix la frase anterior (minut 6)
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- S'atura i rellegeix 1/2 frase, posa un accent i tatxa una coma (minut 7)
- Segueix: poques paraules escriu.
- S'atura i continua. Escriu 2/3 paraules, es torna a parar í segueix (minut 8)
- S'atura i segueix (minut 9)
- Em pregunta: Va bé així de llarg? Responc: Tu mateix si consideres queja està! (minut 10)
-1 la dóna per acabada
- La passa en net (ho fa per frases o fragments que es llegeix del brut, però sovint torna a rellegir-se
els fragments -2/3 frases- que ha acabat d'escriure. Va a poc a poc).

3, b. Es ya llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb e! que escriurà després
- Sí, sovint;
* Durant la primera textualització (minuts 3, 5, 6, 7, 8 i 9)
* Quan passa del brut al net, també.
J. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- No, no utilitza ni el títol quan ho fa en brut ni quan ho fa en net

4. Revisió
4. a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografía, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
- Es rellegeix fragments de 2/3 frases i revisa:
* Posa una coma (minut 5)
* Posa un accent , tatxa una coma (minut 7)
4. ¿.Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- Mentalment
4, c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De contingut
Sobre el text:

* 2 tatxa una frase (minut 10)
* 1 tatxa un mot (minut 11)
Contrast brut/net: * 2 mots canviats
* 2 mots eliminats -una mica depressa* 1 mot afegit
De fornia
- 1 tatxa una coma (minut 7)
- 1 afegeix una coma (minut S)
- 1 afegeix un accent (minut?)
- 1 canvia una minúscula/majúscula -li correspon- 1 canvia una coma de lloc -adequadament- 1 apostrofa 'l'àvia"
- 1 paraula corregida "malbé" -l'havia escrit separada- 1 substitueix un punt i seguit per un punt i apart
- 1 afegeix un signe d'interrogació adequadament
4. d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
- Mentre escriu la primera textualització (en brut), únicament corregeix errors formals, i a més,
poquíssims -3-,
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- Quan ho passa de brut a net, rectifica moltes més factors d'errors, tant d'una classe com de l'altra 8 de contingut i 6 de forma4. e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformulació...Quan ho
fa?
- Posa una coma (minut 5)
- Tatxa una coma (minut 7)
- Posa un accent (minut 7)
Enj>assar de net jtjmtt
- Tatxa una frase (minut 13)
- Tatxa una paraula (minut 15)
- Tatxa una paraula (minuit 17)
4.f. Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.
- Ho passa en net i en aquest procés torna a rellegir-se el text, revisa errors i retoca
el text (veure 4.d 4. d).
D'altres observacions
- Germà bessó -2n- amb problemes de salut des de petit -cardiopatia-. Ha repetit
dos cursos.
- Treballa a una joieria. No ha tingut intenció d'anar a F.P. Diu que estudiar no li agrada.
- Molt somrient, simpàtic.
- Molt col·laborador, extremadament sincer.
- L'extensió de la historieta ha estat de mitja pàgina (espaiada).
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GRUP B
CAS 1

Temps emprat: 26 minuts
1. Anàlisi de la situació comunicativa
l.a.Un cop ha llegit el tiíol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Anota el títol (primer minut)
- Inicia el text (al cap de 5 segons)
Temps d'espera: Ni un minut.
/.¿•.Demanen algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
-No

J. c. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
- No
l.il. Planteja alguna cgüestió en relació al/s possible/s lector/s de la historieta
- No
2, Planificació del text
Generació de les idees
2.a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a ia historieta que escriurà
-No
2.¿.Comparteix amb l'observador les idees que se ü van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
-No

2, c. Consulta alguna
enciclopèdia....

font

d'informació

a l'abast:

diccionari.,

gramàtica,

-No

2,d. Durant aquest procés de ia generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima aigunes de les idees que se li van acudint per inadequades
- Esborra mots, frases...
Organització de les idees
2,e,Ui'üitm alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
-No
Formulació d^objectius
2.f. Explícita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de Sa seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
-No
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3.

Textualització

3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Inicia la textualització "tot seguit", encara que parcialment, marca paràgrafs (5è segon)
- S'atura uns instants i continua (minut 1)
- S'atura uns instants i continua (minut 2)
- S'atura uns instants i continua. Inicia el 2on paràgraf (minut 4)
- S'atura uns instants i inicia el 3er paràgraf (minut 7)
- S'atura uns instants i segueix (minut 8)
- S'atura uns instants i segueix (minut 9)
- S'atura uns instants i segueix (minut 11)
- S'atura, sembla que es llegeix el paràgraf escrit -3er- i inicia el 4art (minut 12)
- S'atura i es llegeix el 3er i la primera frase del 4t, esborra un mot, posa un punt i inicia una nova
frase (minut 13)
- S'atura uns instants, rellegeix el fragment del 4t apartat escrit i segueix (minut
14)
- Inicia el 5è paràgraf (minut 15)
- S'atura i rellegeix el fragment del 5è paràgraf escrit (minut 17)
- Inicia el 6è paràgraf (minut 17)
- S'atura, es rellegeix l'escrit al 6è paràgraf, pensa (minut 18)
- Sembla rellégir-se fragments anteriors. Continua (minut 19)
- Inicia el 7è paràgraf (minut 19 i 5 segons)
- S'atura i continua (minut 20)
- S'atura i continua ...
3.¿.Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
- No ho sembla (en començar).
- Després:
* Rellegeix el 3er paràgraf (minut 12)
* Rellegeix el 3er paràgraf i la primera frase del 4art (minut 13)
* Rellegeix el fragment escrit en el 4art paràgraf (minut 14)
* Rellegeix el fragment escrit en el 5è paràgraf (minut 17)
* Rellegeix el 5è paràgraf i els fragments anteriors (minut 18/19)
J. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- Títol
- Cometes
- Parèntesis

4.

Revisió

4.a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
Concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
- Poc sovint, però (veure3.a.)
4.6. Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- Mentalment
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De contingut, 7:
- 2 esborra un mot i el substitueix per un sinònim (minuts 4 i 5)
- 2 esborra una frase i la substitueix (minuts 16 i 20)
- 1 esborra un mot i el torna a escriur -estava mal escrit- (minut 5)
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-1 esborra un mot i l'elimina (minut 13)
- 1 esborra un mot i el substitueix per un número '-200- (minut 14)
De forma, O
4, d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
- Corregeix pràcticament només qüestions relacionades amb el contingut
4. e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformulació...Qiian ho
fa?
- Esborrà dos mots i continua escrivint -el substitueix per un sinònim- (minut 4)
- Esborra un mot i continua -per mal escrit- (minut 5)
- Esborra un mot i el substitueix per un sinònim (minut 5)
- Esborra un mot, l'elimina . Posa punt i seguit i inicia una nova frase (minut 13)
- Esborra un mot i el substitueix per un número (minut 14)
- Esborra tota una frase i la substitueix (minut 16)
- Esborra tota una frase i la substitueix (minut 20)
- Com que és escrit en llapis, utilitza la goma
4.f. Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.
-No
Altres observacions
- Escriu en llapis
- L'extensió de la historieta és d'una pàgina per davant

CAS 2

Temps emprat: 33 minuts
/. Anàlisi de la situació comunicativa
l.a.Un cop ha llegit el títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Escriu el títol (primer minut)
- Comença a escriure unes frases (minut 1)
Temps d'espera: 1 minut

I.e.Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
-No
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
-No
l.d. Planteja alguna qüestió en relació al/s possible/s lector/s de la historieta
- No
2. Planificació del text
Generació de les idees
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2.a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
-No
2.¿.Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
-No
2. c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari, gramàtica,

enciclopèdia....
-No
2. d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades
- No

Organització de les idees
J.«.Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
-No
Formulació d'objectius
2.f. Explícita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
- No

3. Textualització
3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Comença a escriure dues frases, fa una ratlleta de separació i inicia el text. En principi sembla
que ho fa "tot seguit" (minut 1)
- Inicia el segon paràgraf (minut 6)
- S'atura uns instants -poquíssim- (minut 8)
- Inicia un fragment dialogat (minut 9)
- S'atura uns instants -poquíssim- (minut 11)
- S'atura uns instants -poquíssim- (minut 12)
- Inicia un nou paràgraf (minut 15)
-1 així fins al final...
3.b.Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
- En alguna ocasió sembla rellegir-se les dues o tres frases acabades d'escriure -no massa sovint-.
Els aprofita de vegades per ratllar mots/frases (4. e.)
Minut: 8, 11, 12 i 30
d. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- Títol

- Guionets (diàlegs inserits al text)
- Punts suspensius
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4.

Revisió

4.a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografía, puntuació...) i deteçtant-ne els possibles errors
- No revisa específicament, A mesura que escriu corregeix petites coses de les paraules que va
escrivint (esses que sobren, temps verbals, preposicions...) -veure a més a més 4.e.)
//.¿.Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- No en fe
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De continguí, 3
- ratlla un mot (minut 4)
- ratlla un mot i el substitueix (minut 7)
- ratlla un trosses de frase (minut 30)
De forma, 2
- Ratlla dos pronoms per mal escrits (minut 6)
4.d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de fornia. Quan ho fa?
- No ho fe
4.e.Q»nn modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformulació...Quan ho
fa?
- Ratlla una paraula (minut 4)
- Ratlla 2 mots (pronoms) per mal escrit (minut 6)
- Ratlla un mot -el substitueix- (minut 7)
- Ratlla un tros de frase (minut 30)
4.f. Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.
- No en fe

Altres observacions
- Escriu el text en bolígraf
- L'extensió de la historieta és d'un full per davant i darrera i 1/2 full més per davant

CAS 3
Temps emprat: 33 minuts
1. Anàlisi de la situació comunicativa
1.n. Un cop ha llegit el tUo! proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Anota el títol (primer minut)
- Comença a escriure (minut 1)
Temps d'espera: I minut
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/.¿.Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
-No

í. c. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
-No
l.d. Planteja alguna qüestió en relació al/s possiblefs lector/s de la historieta
- No
2. Planificació del text
Generació de les idees
2,a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se H van
acudint en relació a la historieta que escriurà
-No.
2.¿.Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
-No.
2. c. Consulta alguna
enciclopèdia....
-No

font

d'informació

a l'abast:

diccionari.,

gramàtica,

Minut: 14

2. d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades
- Ratlla petits trossets de paraules començades (4. e.)
Organització de les idees
2. e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
-No.
Formulació d'objectius
2.f. Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
- No
3.

Textualització

3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Comença a escriure "tot seguit", "a raig", i força ràpid (minut 1)
- De tant en tant s'atura, de vegades per rellegir el fragment anterior (4. e.), de vegades sembla per
pensar -mig minut, no més- S'atura a buscar com s'escriu una paraula -amb dièresi o no- (minut 14)
J.b. Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
- Sembla que st.
- Amb la mirada va resseguint el fragment escrit fins ara (minut 6)
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- Hi torna (minut 8)
J. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura; títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- El títol -tan en brut com en net- Contrast net/brut

4. Revisió
4. a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
coiic«ntrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
- En brut, se'ls va rellegint -3 . b .-, però no s'evidencia que revisi o corregeixi (minut 1 fins minut
17)
- En net, sí se'ls rellegeix (minut 17 endavant)
- Contrast net/brut
4. ¿.Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- Lectura mental -una lectura del text complert en brat4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de continguí), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De contingut
- 2 canvis de paraula -matís, significat- (minut 15)
- 1 frase subordinada afegida -ampliació significat- (minut 16)
17)
De forma

-1 accent (minut 33)
4. d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de fornia. Quan ho fa?
- Comença una lectura mental del text escrit complert (minut 15):
* tatxa una paraula i n'hi afegeix una de nova (minut 15)
* afegeix una frase (minut 16)
* afegeix una paraula (minut 16)
- Acaba aquesta lectara/revisió.Comença a passar-ho en net (minut 17)
* no corregeix cap error -de fet no n'hi ha- Lectura del text definitiu -en net- (minut 32):
* corregeix un accent (minut 33)
4. e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la rcforniulació...Quan ho
fa?
- Ratlla una paraula només començada (minut 4)
- Ratlla una paraula només començada (minut 10)
- Tatxa una paraula i n'afegeix una (minut 15)
- Afegeix una frase (minut 16)
- Afegeix una paraula (minut 16)
4.f. Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.
- Fa una lectura del text complet en brut (minut 17)
- Fa una lectura del text en net -tan sols corregeix un accent- (minut 32)
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Altres observacions

significatives

- El text -redacció- en brut, l'escriu en llapis
- El text en net, en bolígraf
- L'extensió de la historieta ha estat d'una pàgina per davant i mitja per darrera -en brut- i més o
menys igual en net

CAS 4

Temps emprat: Ih 3m.
/.

Anàlisi de la situació comunicativa

l.a.Un cop ha llegit el títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Escriu el títol -sense esperar res- (primer minut)
- Escriu dues lletres, espera, les tatxa i torna a esperar (minut 1)
- Comença a escriure (minut 2)
Temps d'espera: 2 minuts

l.b.Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
-No
i.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
- No
í.d. Planteja alguna qüestió en relació alfs possible/s lector/s deia historieta
- No
2. Planificació del text
Generació de les idees
2.c. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
- No
2. b. Comparteix amb l'observador les idees que se Ü van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
- No
J. c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari., gramàtica,
enciclopèdia...,
-No
2,d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades
-No
Organització de les idees
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2. e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, rius, desenllaç)
-No
Formulació d'objectius
2./. Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
-No
3.

Textualítzació

3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot segpit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Comença a escriure un paràgraf (minut 2), se'l llegeix i l'hi afegeix un fragment de dues frases amb fletxa- (minut 4)
- Va escrivint per paràgrafs, a poc a poc, sembla que va pensant -s'atura força sovint estones da
mig-un minut-. Va llegint el que acaba d'escriure -frases, fragments, tot sencer...- per això va lenta.
- Inicia el 2n paràgraf (minut 11)
- Inicia el 3r paràgraf (minut 13)
- Deixa el bolígraf a la taula -s'atura més d'un minut- (minut 25)
- Comença a escriure el 4t paràgraf-sempre llegint-s'ho tot, contínuament, ara sembla haver llegit
altra vegada tot el 3r- (minut 28)
- Comença a escriure el 5è paràgraf (minut 30)

- Comença a escriure 6è paràgraf (minut 35)
- Acaba d'escriure el darrer -la versió- (minut 37)
- Acaba la lectura del text complet en brut i comença a passar-ho en net (minut 40)
- Ho passa en net, llegint el brut per frases -2 o 3-.
- Acaba el text complet en net, i hi afegeix el títol en vermell (minut 62)
3,é. Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
En_brut
- Sí. Es llegeix els paràgrafs:
* el ler (minut 4)
* el 2on (minut 11)
* canvia una coma per un punt (minut 12)
* llegeix l'escrit fins ara -està escrivint el 3er- i revisa (minut 19)

* i així successivament (3. a.)
- Sembla que es va llegint les frases acabades d'escriure freqüentment
3. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
Enjmit
- Títol, sí.
- Guionets -diàlegEfl_net
- Títol i guionets -diàleg4. Revisió
4.a. En va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o fornia
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne «Is possibles errors
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- Sí. Llegeix el ler paràgraf (minut 4) i el revisa -afegeix un fragment de dues frases, ratlla mots i
així successivament en el 2on -canvia coma per punt- i en el 3r...
- Abans d'acabar el 3er paràgraf (minut 19) sembla com si li costi trobar les idees i s'ho torna a
llegir des del principi -canvia un temps verbal i ratlla una frase i la substitueix per una altra-... veure 3.a, 4.e.4. b. Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- Mentalment
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De contingut
Primera textualització. 16:
- 9 mots ratllats (minuts 4, 5, 8, 9, 15, 15, 17, 25 i 25)
- 4 mots afegits (minuts 5, 29, 31 i 31)
- 1 fragment -dues frases- afegit (minut 5)
- 1 tros de frase afegit (minut 19)
- 1 frase ratllada (minut 23)
Lectura del text complet en brut. 2:
- 1 afegeix frase (minut 38)
- 1 afegeix la frase final (minut 39)
Del brut al net. 1 :
- 1 nou paràgraf (minut 40)
De forma
Primera textualització. 1:
- 1 lletra canviada (minut 13)
Lectura del text complet en brut. 1 :
- Canvia temps verbal (minut 39)
-1 accent (minut (minut 58)
4. d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
- En la lera textualització revisa 16 errors de contingut i només 1 deforma
- Quan fa la lectura complerta del text en brut, 2 errors de contingut i 1 de forma
- Del brut al net, 1 de forma i 1 de contingut
- Podem dir que fa una revisió simultània dels errors de contingut i forma, el que passa és que com
que té bon domini dels aspectes gramaticals/ortogràfics i de puntuació, no els ha de corregir gaire i
intensifica la revisió dels aspectes de contingut.
4. e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformulació...Quan ho
fa?
Primera textualització en brut

- Una fletxa i un asterisc (minut 4)
- Ratlla un mot (minut 4)
- Ratlla un altre mot (minut 5)
- Posa una fletxa per afegir un mot a una frase (minut 5)
- Ratlla un mot (minut 8)
- Ratlla un mot (minut 9)
- Ratlla la lera lletra del 3er paràgraf (minut 13)

- Ratlla dos mots (minut 15)
- Ratlla un mot (minut 17)
- Ratlla un tros de frase i n'afegeix un de nou (minut 19)
- Ratlla una frase (minut 23)
- Ratlla dos mots (minut 25)
- Ratlla dos mots i n'afegeix un (minut 29)
- Afegeix dos mots -amb fletxa- (minut 31)
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- Afegeix una essa a un mot (minut 33)
- Afegeix una frase (minut 38)
- Ratlla un mot -temps verbal- i el canvia -l'afegeix- (minut 39)
- Afegeix frase final (minut 39)
Ho passa_a net

- Canvia un fragment -introdueix un nou paràgraf (minut 40)
- Afegeix un accent al brut i al net (minut 58)

4. f . Fa una revisió final: lectura de tot el text complet, nova correció d'errors í
edició de ¡a historieta definitiva.
- Inicia la lectura del text complert
Minut: 37
D'altres observacions

significatives

- Tant el brut com el net escrits en bolígraf.
- L'extensió de la historieta ha estat:
- una pàgina per davant i 3/4 per darrera en la primera versió -en brut-.
- una pàgina per davant i 1/2 per darrera en la segona versió -en net-.

CAS S

Temps emprat: 21 m
1. Anàlisi de la situació comunicativa
l.a.Ua cop ha llegit el íííol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Li dic el títol i s'espera, no agafa ni el full, pensa (primer minut)
- Comença a escriure (minut 4)
Temps d'espera'. 4 minuts

l.b. Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
- No
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
-No
l.d. Planteja alguna qüestió en relació al/s possible/s lectorfs de la historieta
- No
2. Planificació del text
Generació de les idees
2.a. Utilitza el suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees;
gar goleja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
- No
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2. b. Com parteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
- No
J. c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari., gramàtica,
enciclopèdia....
-No
2.d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades
-No
Organització de les idees
2. e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
- No
Formulació d'objectius
2.f. Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
-No

3.

Textualització

3.a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit11, o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats i procedeix a redactarlos aïlladament
- Comença a escriure, en principi sembla "tot seguit" (minut 4)
- Es llegeix les darreres 2/3 frases. S'atura i continua (minut 8)
- Inicia el 2on paràgraf (minut 9)
- S'atura, es llegeix el fragment acabat d'escriure (minut 11)
- Inicia el 3er paràgraf (minut 12)
- S'atura uns instants i continua (minut 13)
- Llegeix les darreres frases, afegeix una coma i continua (minut 16)
- S'atura uns instants i continua (minut 17)
- Es llegeix el darrer fragment -paràgraf sencer- i revisa -tatxa i substitueix un mot- (minut 19)
- La dóna per acabada (minut 21)
5.b.Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los anib el que escriurà després
- De vegades sí -veure 3. a .Minut: 8, 11, 16, 19
3, c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectura: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes..,
- Cometes, sí
- Títol, no

4.

Revisió

4. a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografía, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
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- No de maneta sistemàtica però sí de vegades -veure 3.a i 4. eMinut: 16 i 19

4.b. Aquests lectura selectiva ia fa en veu alta o mentalment
- Mentalment
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració del text els detecta
De contingut, 5:
-1 posa dos mots entre parèntesi (gens de), els ratlla i continua. Substitueix "gens de" per "cap"
(minut 7)
- 1 posa una frase entre parèntesi, la tatxa i continua -reescriu la frase d'una altra manera- (minut
13)
- 2 tatxa un mot i continua. Un per haver-lo escrit equivocadament en majúscula Í l'altre per
eliminar-lo (minut 15)
-1 tatxa un mot i el substitueix : "tercero" per "sexto" (minut 19)
De forma, 1:
- 1 afegeix una coma -frase anterior- (minut 16)
4.d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pel final els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
- Corregeix poc. I el que corregek és majoritàriament referit al contingut (5). De forma, poca cosa
(1).
4,«.Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir

paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformü3ació...Quan ho
fa?
- Posa dos mots entre parèntesi, els ratlla i continua (minut T)
- Posa una frase entre parèntesi i la tatxa (minut 13)
- Tatxa un mot i continua (minut 15)
- Tatxa un mot i continua (minut 15)
- Afegeix una coma a la frase anterior (minut 16)
- Tatxa i substitueix un mot (minut 19)
4,f. Fa una revisió final: lectura de tot e! text complet, nova correció d'errors i
edició de la historieta definitiva.
- No

Altres observacions

significatives

- L'extensió de la historieta ha estat de 3/4 de pàgina.

CAS 6

Temps emprat: 31 m
1. Anàlisi de la situació comunicativa
l.a.Un cop ha llegit el títol proposat, el noi o noia comença immediatament a
escriure la historieta, o bé s'espera una estona abans de començar
- Anota el títol i el seu nom -dreta- (primer minut)
- Comença a escriure -sembla que són idees soltes, guionets- (minut 2)
Temps despera'. 2 minuts
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I. ¿.Demana algun aclariment temàtic pel que fa al títol proposat
-No
I.e. Fa alguna pregunta en relació a l'extensió de la historieta (si ha de ser
curta, llarga ...)
-No
1. d. Planteja alguna qüestió en relació al/s possible's lector's deia historieta
- No
2. Planificació del text
Generació de les idees
2. a. Utilitza «1 suport escrit (paper) per ajudar-se en el procés de generar idees:
gargoteja o anota en un full a part paraules, frases, idees... que se li van
acudint en relació a la historieta que escriurà
- SÍ
- Anota frases estructurades de les idees que se li acudeixen (del minut 2 al 4)
- Anota idees en relació a l'argument i als personatges (minut 5)

¿.¿.Comparteix amb l'observador les idees que se li van acudint: dóna les
seves, en demana d'altres...
-No
2. c. Consulta alguna font d'informació a l'abast: diccionari., gramàtica,
enciclopèdia....
- No
2. d. Durant aquest procés de la generació d'idees, algun comportament mostra
que desestima algunes de les idees que se li van acudint per inadequades
- Sí, ratlla el bloc d'idees -frase que havia anotat fins ara-, no sé si és perquè les rebutja o perquè
passa a una altra frase (minut 4)
Organització de les idees
2. e. Utilitza alguna tècnica d'organització de les idees: esquemes jeràrquics,
esbossos, mapes d'idees, mots clau..., l'ordenació d'idees o temes generats en
funció de l'esquema narratiu (plantejament, nus, desenllaç)
- Esquema temàtic: arguments i personatges (minut 5)
Formulació d'objectius
2. f . Explicita d'alguna manera, per escrit o per mitjà d'altre comportament, que
estableix els propòsits de la seva historieta: extensió, presentació, esquema de
treball a seguir...
3.

Textualització

3. a. Quan comença a escriure la historieta ho fa "a raig", "tot seguit", o bé es
fa un esquema de redacció: marca els paràgrafs o apartats procedeix a redactarlos aïlladament
- Comença a escriure la redacció. Sembla que ho fa per apartats/paràgrafs (minut 6)
- Es llegeix la darrera frase i continua (minut 16)
- S'atura mig minut, tatxa una frase, pensa i continua (minut 17)
- Es llegeix la darrera frase escrita (minut 18)
- S'atura uns instants, pensa, ratlla el fragment -dues línies- (minut 19)
- S'atura, pensa i ratlla un altre fragment -dues línies- (minut 20)
- Es llegeix el darrer escrit -2/3 frases- (minut 22)
- Dóna per acabat el text i afegeix una anotació aclarint qüestions formals (minut 35)
- Inicia una lectura del text complet -revisa- (minut 36)
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- Dóna per acabat el text -posa fi- (minut 41)
3. b. Es va llegint els fragments escrits per comprovar si s'ajusten a allò que
vol dir i per enllaçar-los amb el que escriurà després
- Es va llegint de tant en tant els fragments acabats d'escriure -vegeu 3.a.3. c. Fa servir tècniques de presentació per facilitar la lectora: títols, marcadors
textuals (guionets, parèntesis, cometes, etc.), esquemes...
- Títol -subratllat- Cometes
- Guionets -diàleg- Punts suspensius
4.

Revisió

4. a. Es va rellegint selectivament els fragments que va escrivint, és a dir
concentrant-se en aspectes diferents: contingut (idees, estructura...) o forma
(gramàtica, ortografia, puntuació...) i detectant-ne els possibles errors
- En principi no ho sembla. De tant en tant, alguna frase -vegeu 3 .a ,4. 5. Aquesta lectura selectiva la fa en veu alta o mentalment
- Mentalment
4. c. Quants errors detecta i de quin tipus (formals o de contingut), i en quin
moment de l'elaboració de! text els detecta
De contingut
- 2 ratlla mot i el substitueix (minuts 7 i 8)
- 6 ratlla mot i l'elimina (minuts 9, 12, 14, 17, 22 i 26)
- 2 ratlla un fragment -dues línies- (minuts 19 i 20)
-1 afegeix una fiase substituint dos mots ratllats (minut 33)
- 1 ratlla dos mots i continua (minut 9)
Durant la lectura del text complert, 2:
- 1 afegeix un mot -fletxa- (minut 39)
- 1 ratlla dos mots i afegeix una frase (minut 39)
De forma
Durant la primera textualització. O
Durant la lectura clgl text cornBlerL4:
- 2 corregeix la forma de certes lletres -à/.,.- (minut 37)
- 1 afegeix una coma (minut 37)
- 1 tatxa un mot i el substitueix pel mateix -ben escrit- (minut 40)
4. d. Dóna prioritat als errors: primer refà els problemes globals o profunds, de
contingut, i deixa pe! fina! els superficials, locals o de forma. Quan ho fa?
- En la primera textualització únicament corregeix errors de contingut. Sembla ser que no perquè
els de forma no se'ls miri no li preocupen massa (no sol fer massa faltes -ja ho sap-).
- En la lectura del text complet revisa tant errors de contingut com de forma. En aquest cas la forma
potser pren més importància.
4. e. Quan modifica la historieta, utilitza la tècnica de ratllar mots, la d'afegir
paraules al marge, la dels asterics, la de les fletxes, la reformulació...Quan ho
fa?

Primera textualitmcjó
- Ratlla un mot i el substitueix -afegeix- (minut 7)
- Ratlla un rnot i continua (minut 8)
- Ratlla dos mots i continua (minut 9)
- Ratlla un mot i continua (minut 12)
- Ratlla un mot i continua (minut 12)
- Ratlla un mot i continua (minut 14)
- Ratlla una frase (minut 17)
- Ratlla un mot (minut 17)
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GRUP A

ENTREVISTA AL CAS 1 - (13-5-96)
Entrevistado!*: Be, Rubén, has escoltat el tltol de la historieta que t'he proposat escriure í has
començat a escriure, gairebé de seguida, de seguida. Ho sols fer sempre així, o de vegades t'esperes una
estona per pensar què escriuràs, a qui ho escriuràs...?
Noi: Sí, a vegades penso una estona.
E: I..., quan és que t'esperes una estona?
N: Quan no só quin títol posar o la història que vull fer.
E: I si et donen un títol que tampoc., t'inspira gaire, t'esperes?
N: Sí, sí.
E: I, quan t'esperes una estoneta, en què penses?
N: Doncs, mira.., si se m'acudeix alguna cosa...
E: Sobre el tema, no?
N: Si, sobre el tema.
E: I... a qui ho escrius, per què ho escrius..., ho sols pensar de vegades, abans de començar a escriure?
N: No..., em sembla que no ho faig això.
E: Avui, però, has escoltat el títol i de seguida t'has posat a escriure. És que les idees sobre el que
volies escriure ja se t'han ocurregut de seguida?
N: Mmmm... Sí. Amb el títol, de fet, ja ... ja he pensat "algo".
E: De seguida ja has començat a escriure la primera frase, no?
N: Sí (riu).
E: Tenies ja tot l'argument pensat o has començat a escriure i encara no tenies tot l'argument ben clar?
N í No, encara no ho tenia ben clar.
E: El començament de la historieta, sí que el tenies al cap, no?
N: Sí, el principi ja el tenia una mica pensat. Després..., tal com anava fent, m'anava sortint
l'argument...
E: No has demanat si la historieta havia de ser llarga, curta... Alguna vegada, quan has d'escriure una
narració o algun altre tipus de text, ho demanes?
N: Sí, a la senyoreta.
E: Quan ho demanes, sempre?
N: Sí, home... ella ja ens ho diu, més o menys ens diu un màxim de 26 línies o així...
Es I si no t'ho diuen, ho demanes?
N: Sí, a vegades.
E: Avui, no!
N: Avui, no... (fiu)
E: Per què no ho has demanat avui?
N: No ho sé... (torna a riure) És diferent...
E: No has preguntat, tampoc, qui es llegiria la historieta. Per què?
N: Me la pots fer un altre cop? És que no entenc la pregunta.
E: No has preguntat qui (amb èmfasi), qui se la llegiria la historieta? Qui?
N: No ho sé,..
E: No ho has pregunat, perquè potser has pensat que...
N: És que no en tinc ni idea, ara..
E: No hi has pensat, vaja?
N: No.
E: No hi penses mai en qui es llegirà la historieta o la redacció que escrius?
N: La senyoreta se la llegeix, no?!
E: Normalment, sí. Però avui, no has pensat que potser ens la llegiríem nosaltres?
N: Home, pensat,.. No, així exactament, no ho he pensat.
E: M'he fixat que no has fet servir cap full de paper per anar anotant idees, frases soltes..,, que se
t'anessin acudint sobre la historieta a escriure. En algunes ocasions, quan escrius, ho fes?

Annex 18
N: No, això, no.
E: Abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, no ens has comentat res sobre diferents
idees, frases... que se t'anessin acudint. En d'altres ocasions, per exemple a classe o a casa, sols donar
les teves idees o demanar-ne'n a d'altres persones, als mestres, als companys, als pares...?
N: No, mai demano idees... Als pares, potser sí, algunes... algunes... ai, com ho explico! Quan ... no
sé què escriure més, els pares alguna vegada em donen idees.
E: I als mestres?
N: Als mestres no els hi pregunto "casi" mai.
E: I als companys?
N: Als companys, sí, de vegades.
E: I què els hi preguntes, sobre les idees o també sobre com s'escriu alguna paraula...?
N: Sí, més o menys, aquestes "dos" coses.
E: Avui, per escriure la historieta, no has consultat cap diccionari, cap gramàtica... No ho has cregut
necessari?
N: No, perquè he escrit paraules quejo ja sé.
E: I..., en quines ocasions sí que ho fas, de consultar diccionaris...o gramàtiques?
N: Eh...., quan... quan... quan... és coses de... de... socials, coses d'història, que a vegades els
professors em diuen que busqui..., que faci una redacció sobre un... un tema, i vaig i agafo
l'Enciclopèdia Catalana i vaig buscant...
E: Sí, però per fer una redacció, anar a mirar un diccionari per veure com s'escriu una paraula o el
significat que té, ho fas alguna vegada?
N í No, això no ho faig.
E: Avui, tampoc, no has fet servir cap full de paper per fer un esquema, o un esbós... que et servís per
ordenar-te les idees abans de començar. No ho sols fer mai o alguna vegada sí que ho fas de fer esquemes
o esbossos abans de fer les redaccions?
N: No, no ho faig mai.
E: En algun moment d'avui, abans d'escriure o mentre estaves escrivint, recordes haver-te aturat a
pensar concretament com volies que fos la historieta, no què escriuries, sinó si la historieta seria llarga
o curta, com la col·locaries en el paper, si hi posaries marges o no, si hi escriuries el títol...?
N: "Bueno", mmmmm..., jo... mmmm...
E: Ho penses, de vegades, o no hi penses, quan escrius una redacció, en si la faràs llarga o curta, si
començaràs en el paper més amunt o més avall, si deixaràs marges...? Hi penses en tot això o no?
N: No... Però sí que hi penso a vegades... quan... quan la meva "profe" diu que ha de ser de dos fulls,
llavors sí que penso... com... puc fer... més llarga la reda... la redacció.
E: Potser no no entenc prou bé, què vols dir "com la pots fer més llarga"?
N: Jo, per exemple, si ara acabo... i la "profe" vol dos fulls, "pues", mmmm.... esborro el final i em
vaig pensant altres coses noves.
E: Ah, d'acord! Però, jo vull dir si, en algun moment d'avui, has pensat concretament com volies que
fos aquesta historieta. És a dir, si has pensat, per exemple: la faré d'una pàgina, posaré el títol gros a
dalt, els marges a la dreta i a l'esquerra... En això, hi has pensat?
N; No.
È: I... has pensat, primer., escriuré la redacció "en brut", després me la llegiré i la corregiré, després
l'escriuré "en net"..., és a dir has pensat en les diferents passes que aniries seguint?
N: No, no, tampoc.
E: Avui, has començat a escriure la historieta i ha semblat, com a mínim al principi, que ho feies tot
seguit. Sempre ho fas així, o de vegades ho fas per apartats o per paràgrafs?
N: A vegades per paràgrafs.
E: Avui, però, ho has fet molt tot seguit, eh?
N: SI.
E: Quan és que ho fas més apartats?
N: Quan... el..., quan tinc que..., per exemple, quan "tinc que" fer un resum per... per presentar als
professors, "pues"... faig paràgrafs quan tinc les idees, i ho vaig copiant després "en net".
E: Però, en una redacció, sols escriure-ho tot seguit, no?
N; Sí, sí.
E: Avui, mentre estaves escrivint la historieta, alguna vegada_no de manera sistemàtica però alguna
vegada, sí_ t'has aturat per llegir-te el que havies escrit, dos o tres cops, em sembla. Per què ho has fet?
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N; Per veure si m'he deixat algun punt, alguna coma, o... me la he llegit per veure si quedava bé o no.
E: Normalment sempre ho fas, això?
N: Sí, sí.
E: Però, avui, des del principi no ho has pas fet. Per exemple, el primer trosset de la redacció no te
l'has llegit, l'últim tampoc... O sigui, a vegades ho fas i a vegades, no?
N: Sí...
E: No ho tens com un hàbit, doncs, no ho fas sempre, sempre, sempre... ni en tots els trossets, tots
els trossets... Eh que no?
N: Ja... no...
E: Llavors, quan és que ho fas? Per exemple, el segon paràgraf te l'has llegit tot, per què?
N: Perquè... és que el..., en el segon paràgraf m'he aturat perquè m'he "olvidat" els punts i les comes...
E: Ah...!!
N: És que sempre em passa... i després ho he de posar.
E: Quan has escrit la historieta, hi has posat el títol, això sí. Però també m'he fixat que» per exemple,
guionets o parèntesis ... paraules entre cometes... no n'has fet servir. Tu, no utilitzes, normalment
aquest tècniques en la presentació del text?
N: No, no.
E: El títol sempre el poses, però?

N: Sí (contundent).
E: Per trobar possibles errors, ja fossin de gramàtica, d'ortografia, de puntuació... o bé fossin d'idees,
d'estructura.,., no has esperat al final i has, fet una lectura final del text complet, sinó que has aprofitat
aquestes lectures que feies dels fragments que acabaves d'escriure, i de vegades has retocat alguna cosa
del text. Sempre ho fas així quan escrius una narració o un altre tipus de text?
N: Sí.
E: Quan fas aquestes lectures, llavors, és quan revises?
N: Sí.
E: De vegades, però, també corregeixes al mateix moment en què estàs escrivint, no?

N: Sí, també.
E: I... aquesta és la teva manera de fer habitual per revisar un text?

N: Sí.
E: No utilitzes cap altre procediment per fer la revisió?

N: No...
E: Aquestes lectures parcials que has fet, les has fetes mantalment. No ley fas mai en veu alta?
N: No, és que hi estic acostumada perquè la meva germana fa els deures... al meu costat i sempre em
diu que calli... i per això m'hi he acostumat.
E: Quan has corregit les errades, ho has fet retocant simultàniament, tant aspectes d'ortografia, ds
gramàtica o de puntuació com també aspectes de contingut, és a dir paraules o frases o fragments... que
no trobaves prou adequats. Habitualment, tu sols fer la correcció d'uns aspectes (gramàtica, puntuació,
ortografia...) i dels altres (els dp contingut: idees, estructura...) al mateix temps, simultàniament...?
N: Sí, sí, totes dues coses les faig de cop.
E: En aquest cas, quan retocaves el text, esborraves. Perquè, és clar, com que ho has fet en llapis...
Quan ho fas en bolígraf, però, quina tècnica fas servir per retocar el text? "Tatxes"?
N; "Bueno", primer ho faig "en brut", "tatxo", i després ho passo "en net"..., i la meva mare després
m'ho "corretgeixe", me'l corregeix, per veure... si hi tinc alguna falta...
E: Ja... però quan ho fas en bolígraf, en comptes d'esborrar, el que fas servir per retocar el text, és el
"tatxar"?
N: Sí, "tatxo", jo... el "tipex", no "lo" uso mai.
E: I... per exemple, afegir paraules al marge, fer servir asterics, fletxes... , ho utilitzes?
N: Sí, a vegades.
E: Però el que fas servir més sovint, és... (m'interromp)
N: "Tatxar, "tatxar"...
E: Avui, abans de donar per acabada la historieta, no has fet una dan-era lectura del text complet. No ho
sols fer mai o a vegades sí?
N: Alguna vegada, sí.
E: Moltes o poques?
N: Molt poques...
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N: Sí, "bueno", a vegades quan... ho fem "en brut" i li donem a la senyoreta, ella ens ho corregeix i
després nosaltres ho fem.
E: Mira..., jo volia dir utilitzar un full de paper, no per escriure-hi "en brut", no, sinó per anar anotant
idees, frases soltes...sobre la historieta, però abans de començar a escriure, abans.
N: Ah, sí, sí que ho faig, però "casi" mai, "casi" mai.
E: Us han explicat que podeu fer-ho, això d'utilitzar un full de paper abans de començar a escriure? Ho
heu practicat alguna vegada?
N: Sí, diem alguns títols i triem el títols queens agraden i ho fem, i ja està. I... ho fem sobre aquell

tema.
E: Ah, però això és per escollir sobre quin tema fareu una narració, per triar el títol, no?
N: Sí, per als títols.
E: Ja, però jo vull dir, una vegada ja tens el títol i abans d'escriure la redacció, tu mateix, agafar un
paper i anotar-te idees, frases... que se't vagin acudint en relació a la historieta que escriuràs després.
N: No, això, no.
E: Abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, tampoc no ens has comentat res sobre
diferents idees, paraules... que se t'anessin acudint. En d'altres ocasions, quan escrius, per exemple a
classe o a casa, sols donar les teves idees o demanar-ne'n a d'altres persones, com als mestres, als pares,
als companys...?
N: Sí, als meus germans.
E: Als teus germans. Doncs així quan escrius a casa, no?
N: Sí.
E: I a classe?
N: "Bueno", a classe també, a la senyoreta i als professors.
E: I què els hi sols demanar?
N: Paraules quejo no entengui... a vegades em diuen: busco al diccionari..., i bé...
Es Així, més que sobre qüestions relacionades amb el tema, preguntes sobre aspectes d'ortografia, da
gramàtica...?
N: Sí, sobretot als meus germans queja en saben més quejo.
E: Però, sobre el tema.... Per exemple: ai, mira, jo no sé ben bé què explicar, tu què explicaries, et
sembla que això que estic escrivint s'entén prou... Preguntes d'aquest tipus, en sols fer?

N: No, no gaire.
E: Avui, per escriure la historieta no has consultat cap gramàtica, cap diccionari... No ho has cregut
necessari?
N: No.
E: Perquè?
N: Perquè, home..., ja sabia les paraules més o menys, menys una queja te l'he consultat a tu, però...,
ja les sabia.
E: Quan és que sí que ho fas, de consultar diccionaris?
N: Quan veig paraules..., "bueno, quejo mateix no les entenc o "algo, "pues"... busco al diccionari i
si el que allà diu no va sobre el tema, doncs no ho poso.
E: A casa i a classe, en tots dos llocs ho fas, de consultar?
N: Sí, a dintre la classe també en tenim de diccionaris i així..
E: Avui, tampoc has fet servir cap full de paper per fer esquemes o esbossos, que et servissin per
ordenar-te les idees. No ho sols fer mai o alguna vegada sí?
N: Quan ens diuen que fem dibuixos del tema, doncs ho fem.
E: Explica-m'ho. Què vols dir fer dibuixos del tema?
N: Home... quan fem... Per exemple, ara que he fet aquesta redacció, "pues" jo... dibuixaria
l'ascensor...i ho vaig fent així...
E: Ja ho entenc, a vegades feu dibuixos sobre les redaccions que escriviu. Però ara, em referia a si,
abans d'escriure, fas un esquema, un esbós... que ordeni les diferents idees de què vols parlar en la
historieta. És a dir, per exemple, primer explicaré això, després passarà això altre, després... , al final
explicaré que...
N: Ah!... No, no.
E: Avui, abans d'escriure o mentre estaves escrivint, recordes haver-te aturat a pensar concretament com
volies que fos la historieta, no què escriuries, sinó com, és a dir l'extensió que tindria, com ho posaries
en el full (el títol, els marges...)...?
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N: Sí, però quan ja he sentit el títol, ja se m'han ocurregut moltes idees,
E: Escolta bé. Ara em refereixo al com, a haver-te aturat a pensar, no el què escriuries, sinó el cora
volies que fos la historieta: si la faries llarga, curta..., com col·locaries el text escrit en el full <fe
paper...
N: Home..., jo primer tinc una idea i... ho vaig escrivint fins que... veig que... s'acaba.
E: O sigui, peí- endavant, no penses, com vols que t'ocupi la redacció, per exemple?
N: No, no m'importa.
E: I penses, de vegades, quines passes seguiràs per escriure la redacció: primer faré el brut, després me'l
llegiré, el corregiré, després ho passaré en net...
N: A vegades. Es que això ja ho faig directament.
E: Bé, avui has començat a escriure la historieta i ho has fet "a raig", tot seguit. Formalment, sí que
marcaves els paràgrafs, però l'anaves escrivint, sobretot al principi, sense atura-te gaire. De vegades,
quan escrius, ho vas fent per apartats, per paràgrafs, així per separat: escrius un apartat, t'atures, te'l
llegeixes, el revises..., en fas un altre...i així anar fent, o ho sols fer sempre escrivint tot seguit?
N: No, tot seguit, mai.
E: Avui, al principi, quan has començat, semblava que estaves inspirat i ho anaves escrivint tot seguit,
tot seguit. Però després, has arribat al segon o al tercer paràgraf i ja t'anaves aturant més sovint. De què
depèn que t'aturis o no t'aturis?
N s Perquè, les idees, no se... se m'acudien molt. Després, ja...
E: Però, a veure, com ho has fet avui és la teva manera de fer habitual. És a dir, començar la redacció i
si tens idees anar escrivint tot seguit, i si no tens idees o no saps com continuar, llavors és quan
t'atures?
N: Sí, això.
E: Bé, al principi, com ja acabem de comentar, has escrit la historieta tota seguida, però quan ha arribar
el segon o tercer paràgraf, t'has començat a parar a llegir-te les dues o tres frases que acabaves d'escriure,
el paràgraf anterior... Per què ho fas, d'aturar-te i llegir?
N: Per veure si quedava malament i si hi havia alguna falta o "algo".
E: Sempre quan escrius ho fas, d'anar-te llegint les frases o fragments que acabes d'escriure?
N: No, no, no.
E: No? Avui, sí que ho has fet, però?
N: Avui, sí, mira... (riu).
Es Per què et sembla que et serveix?
N: "Pues", m ira...per... si hagués algun... no ho sé...
E: Per si hi ha alguna falta d'ortografia, de gramàtica, de puntuació...
N: Sí.
E: Per si hi diu el que volies explicar...

N: Sí, també (tímidament).
E: M'he fixat que, tant en la redacció "en brut" com "en net", a l'hora presentar la historieta en el full
de paper has escrit el títol. Sempre el sols escriure el títol?

N: Sí. .
E: Però, per exemple, no he vist que utilitzessis ni parèntesis, ni guionets, ni que posessis paraules
entre cometes... No sols fer servir mai tècniques d'aquest tipus?
N; A vegades, sí.
E: El parèntesi he vist que el feies servir, però per eliminar una paraula, com si la "tatxessis". Però,
no, em refereixo a dins del text. Utilitzar un parèntesi, per exemple, quan es vol fer fer un aclariment o
una explicació...
N: Sí, ho he posat alguna vegada.
E: I posar una paraula entre cometes?
N: No, això, no.
E: I els guionets?
N: No, tampoc.
E; Per trobar els possibles errors, ja fossin de gramàtica, d'ortografia, de puntuació, o bé fossin d'idees,
d'estructura..., ho has fet anant-te rellegint els diferents apartats que acabaves d'escriure. De totes
maneres, aquesta revisió ha estat una mica asistemàtica, és a dir, ara sí que rellegies, ara no... Per
exemple, el primer paràgraf no te l'has pas tornat a llegir..., el segon sí... Aquest és el teu procediment
habitual per revisar un text?
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N: Sí, home, no ho faig moltes vegades, però... avui m'interessava fer-ho (somriu).
E: Si no ho fas així, doncs, com ho fas per revisar un text?
N: M'ho miro i si veig que hi ha alguna paraula, "bueno", alguna frase...
E: Però, quan ho fas això, quan has acabat o mentre estàs escrivint?
N: "Mentres" que ho estic fent o "mentres" que ho he acabat
E: M'he fixat que, avui, aquestes lectures que anaves fent dels fragments que acabaves d'escriure, les
feies mentalment. Sempre les fas mentalment o alguna vegada les fas en veu alta?
N: No, mai les faig en veu alta.
E: M'he fixat que has corregit, tant els possibles errors d'ortografia, de gramàtica o de puntuació...,
com els de contingut, d'idees, d'estructura..., al mateix temps. O sigui, que no fas primer una revisió
dels errors de contingut, d'idees i després revises els errors d'ortografia..., o a l'inrevés. Tu, quan vols
revisar el text i corregir-lo, si cal, tant corregixes errors de contingut... com d'ortografia, cb
gramàtica..., no?
N: (sembla fer com de no entendre la pregunta)
E: Vull dir que tant "tatxes" un paraula o una frase perquè el seu significat no t'agrada prou o perquè et
sembla que no és adequada, com corregeixes un falta d'ortografia, de gramàtica o de puntuació, al mateix
moment. No fas primer una revisió d'un tipus (dels errors de contingut, per exemple) i després els d'un
altre tipus (els d'ortografia...)..., no?
N: Sí, jo quan veig una paraula que no m'agrada..., que no està bé en aquell "palagraf", "pues" ho trec,
i ja està.
E: I, al mateix temps, si et sembla que trobes alguna falta d'ortografia, de puntuació... també la
corregeixes?
N: Sí, és clar, si ho veig, sí.
E: Quan revisaves la historieta, m'he fixat que, per retocar el text "en brut", el que has fet servir és el
"tatxar", i en el text "en net", en comptes de "tatxar", has utilitzat els parèntesis. Aquesta és la teva
manera habitual de retocar el text?
N: Sí.
E: Per exemple, posar paraules al marge, fer servir fletxes, asterics... Això ho utilitzes?
N! Sí, però "casi" mai perquè queda molt brut allò.
E: Abans de donar per acababa la historieta, no has fet una darrera lectura del text complet per
comprovar si et semblava que havia quedat tal com pensaves al començament, per si quedaven errades
per corregir, etc. No ho sols fer mai, o alguna vegada sí que et llegeixes el text tot complet ?
N: Sí, a vegades, sí, perquè la senyoreta ens diu que ho mirem abans de... donar-li, per si hi ha alguna
falta o...
E: Però avui no ho has fet. Si no t'ho diuen, no tens l'hàbit de fer-ho o sí?
N: Avui, ho he mirat "mentres" que ho estava fent "en net"... Si no m'ho diuen, no ho faig gaire.
E: I... , quan ho fas, per què et sembla que et serveix?
N: Per millorar... la... la...
E: La redacció.
N: Sí, això. I per trobar les faltes.
E: Ara jo et diré unes frases. Tu, escolta-les bé i em dius si, mentre hem estat aquí, en algun moment,
t'han passat pel cap idees semblants a aquestes frases. Sí o no i quan ha estat, eh? D'acord?

N: Sí.

E: La primera diu així: Ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general,
l'extensió prevista, el possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
N! No, no ho pensat.
Ei Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar

a escriure.
N: Sí.
E: Quan?

N: Quan..., al començar.
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l i a veure si hi diu el que jo tenia
pensat i si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou... o alguna falta da
gramàtica, d'ortografia o de puntuació.
N: També, sí que ho he mirat.
E: Quan?
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N: Quan em llegia els trossets.
E J Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si hi trobo faltes d'ortografia, de
gramàtica, de puntuació..., idees repetides, confuses,... i així ho corregiré definitivament.
N: No, no ho he fet això (segur).
E: Doncs, moltes gràcies, Ruben.
N j De res.

ENTREVISTA AL CAS 2 - (13-5-96)
Entrevistado**: Bé, Xaro, has escoltat el títol de la historieta que t'he proposat escriure i has
començat a escriure gairebé de seguida. Ho sols fer sempre així, o de vegades t'esperes una estona per
pensar sobre el que escriuràs, a qui ho escriuràs...?

Noia: A vegades, m'espero una estona.
E: A vegades, quan?
N: Dos o tres minuts.
E: No, quant de temps t'esperes no, et preguntava en quines ocasions és que t'esperes?
N: No ho sé, a vegades...
E: I quan t'esperes, per què ho fas?
N: Ah, perquè no só com començar i... no só..., primer em penso la història i després vaig escrivint.
E: I,., a qui ho escrius i per què ho escrius, ho sols pensar alguna vegada, abans de començar a
escriure?
N: Mmmm... Ara..., no, no.
E: Però avui, t'has posat a escriure de seguida. És que les idees ja t'han vingut al cap de seguida, només
de sentir el títol?
N: "Bueno", al principi m'ha costat, però després ja... ja he començat a ... a... explicar coses que "se"
m'han passat pel cap.
E: Normalment, quan escrius una historieta, i se t'ocorren les idees com avui, les vas escrivint a
mesura que se't van ocorreguent?
N: Això és el que faig.
E: No m'has demanat si la historieta havia de ser llarga, curta... Alguna vegada, quan las d'escriure una
narració o algun alte tipus de text, ho preguntes?
N: No, perquè els professors ja em diuen: de 15 línies màxim o mínim.
E; I si no et diuen res?
N: "Pues", ho faig "hasta"... "hasta" queja no tinc més idees.
E: Avui, tampoc m'has preguntat qui es llegiria la historieta. Per què?
N: Latine que llegir...? (riu)
E: No. Et demano per què no has preguntat qui es llegiria aquesta historieta?
N: Ah, "pues" no ho sabia..., no ho sabia que se la llegiria algú.
E: Home, algú segurament sí que se la llegirà. No has pensat potser queens la llegiríem nosaltres?
N: Sí, això ja m'ho he imaginat.
E: De vegades, quan fas una redacció, ho preguntes qui se la llegirà?
N: No, perquè... perquè sempre la llegeix la... la professora, i ningú més.
E: M'he fixat que no has fet servir cap full de paper per anar anotant paraules, idees, frases soltes... que
se t'anessin acudint per a la historieta. Abans, abans de començar a escriure, eh! Alguna vegada, quan
escrius, sí que ho fas això, o no ho fas mai?
N: "Casi" rnai ho faig.
E: O sigui, que tu, a mesura que et van venint les idees al cap, les vas escrivint?
N: Sí.
E: No utilitzes cap full de paper, abans d'escriure, per anotar res?
N: No, no. "Bueno", jo ho faig "cuando" la professora em diu que... ho fagi en net, "en casa", quan
"tinc que" presentar-ho en net, "pues"... ho faig "en brut" primer.
E: Sí, però no em referia a escriure la redacció. Vull dir utilitzar un full de paper per apuntar-hi idees
soltes... abans d'escriure la redacció pròpiament dita.
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E: No tens aquest hàbit, de llegir-te el text complet per veure com t'ha quedat, si s'entén, si hi ha
faltes...
N: No, ho faig molt poc, molt poc...
E: Per què et sembla que et serveix alguna de les vegades que ho fas?
N: Mmmm..,, "pues"
és que això..., a veure... com ho explico... Al final... del text o d'un conte,
del que sigui, mmmm..., jo faig el final, però.,, després,,, me'l penso sempre el final de la ... la..., del
resum, sempre me'l penso, abans que el començament i després quan acabo ja... el tinc fet.
E: Em sembla que no he acabat d'entendre't prou bé. A veure, prova detornar-m'ho explicar, sisplau.
N: Que... si jo faig un resum...
E: Una redacció, posem-hi, d'acord?
Ni SI, una redacció, és igual. Doncs, si això és el final de la redacció, jo sempre penso el final i vaig
escrivint "hasta" el final queja tinc pensat.
E: A veure, és a dir, que avui quan has començat a escriure la historieta ja tenies el final pensat?
N: Si.
E: Ah... i això sempre ho fas així?
N: Sí.
Es Ja... el quejo et preguntava, però, és si et llegeixes tot el text que has escrit, quan ja l'has acabat.
Avui, quan t'ha semblat que havies acabat la historieta, has dit: "Ja estic", no?
N! Sí.
Es Doncs..., després d'aquest moment en què tu consideres que la historieta ja està acabava, no fas una
altra lectura de tot el text complet per veure si t'ha quedat com volies, si hi ha faltes...?
N: No... perquè quan vaig "escrivent", vaig..., quan..., a vegades... m'aturo per llegir si està bé o no...
E: No, amb això ja m'hi he fixat. I ja en tens prou amb això?
N: Sí.
E: I... ja no consideres necessari fer una lectura del text complet?

N; No, no.
E: Ara, jo et diré unes frases, i tu penses si, durant aquest estona que hem estat aquí, t'han vingut al
cap. És a dk, et diré unes quantes frases i tu m'has de contestar si has pensat amb idees més o menys
semblants a les d'aquestes frases? D'acord?
E: La primera diu: Ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general, l'extensió
que tinc prevista, el possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
N: Sí... abans d'escriure, he pensat algunes idees...
E: Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar
a escriure.
N: També.
E: Quan?
N: També al començament.
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si hi diu el que jo tenia
pensat, si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou... o alguna falta
d'ortografia, de gramàtica o de puntuació.
N: També, "mentres" escrivia.
E: Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si hi trobo faltes d'ortografia, ds
gramàtica, de puntuació..., idees repetides, confuses..., i així ho corregiré definitivament
N: (espera uns instants) M'ho pots tornar a repetir?
E: Sí. Ara que ja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si hi trobo faltes
d'ortografia, de gramàtica, de puntuació..., idees repetides, confuses,.., i així ho corregiré
definitivament.
N: Ah!..., no..., no, això jo no ho faig. Havia entès el... el contrari (riu).
E: Doncs, molt bé, moltes gràcies, Xaro.
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ENTREVISTA AL CAS 3 - (26-4-96)
Entrevisíador: Bé, Neus, has escoltat el títol de la historieta que t'he proposat escriure i has
començat a escriure gairebé de seguida, has esperat molt poquet, molt poquet... Ho sols fer sempre així
o de vegades t'esperes una estona més llarga per pensar el que escriuràs, a qui ho escriuràs...?
Noia: M'espero més, a vegades.
E: De què depèn?
N: És que depèn... Perquè..., no ho sé..., per exemple si em fan fer una poesia tardo més que una
redacció.

E: I del tema, en depèn?
N: Sí, també.
E: Quan, abans de començar t'esperes més estona, en què penses concretament?
N: No ho sé..., en què vull posar... i així...
E: I... a qui ho escrius i per què ho escrius, ho penses alguna vegada, abans de començar a escriure?
N: Sempre escric quan m'ho diuen. "Bueno, a vegades escric alguna carta a alguna amiga o així...
E; Avui, has escoltat el títol deia historieta i has començat a escriure ben aviat. És que de seguida ja
se t'han ocurregut les idees sobre les que volies escriure, l'argument...?
N: Sí.., "algo"...
E: Així, quan has començat a escriure no tenies l'argument de la historieta tot pensat, no?
N: No, tota la història no la sabia, tenia alguna idea... quan anava escrivint he anat "treguent"... les
coses...
E: No has demanat si la historieta havia de ser llarga, curta... Alguna vegada, quan escrius una narració
o algun altre tipus de text, ho preguntes?
N: Sí..., "bueno"(r/w)... Quan fem alguna redacció... diguem... de mig full o de tot un full...
E: Qui ho diu?
N: La"profe".
E; Avui, però, no ho has preguntat. Per què?
N: No ho sé... No he pensat res.
E: No has preguntat tampoc, qui es llegiria aquesta historieta. Per què?
N: Vostè...
•E: Has pensat que la llegiria jo?
N: Sí.
E; Alguna vegada ho preguntes, quan la fas a classe per exemple?
N: No, no ho pregunto.
E: Perquè?
N: La "tenim que" llegir nosaltres... sols..., o...
E: Però, a qui va adreçat normalment allò que escriviu?
N: Als "profes".
E: M'he fixat que avui, especialment abans de començar a escriure, no has fet servir cap full de paper
per anar anotant idees, paraules o frases soltes... que se t'anessin acudint sobre la historieta que volies
escriure. Algunes vegades, quan escrius, ho fas?
N: Sí, quan faig poesies...és l'única vegada.
E: Concretament, què fas quan fas poesies?
N: Agafo papers, començo a fer poesies..., començo a "tatxar" i fins que no "me" queden bé no paro.
E: Quan fas redaccions, els que fas habitualment és escriure a mesura que et van venint les idees al cap?
N: Sí, més o menys...
E: Avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, no ens has comentat res sobre les
idees, les paraules... que se t'anaven acudint en relació a la historieta. En d'altres ocasions, a classe o a
casa, sols donar les teves idees o demanar-ne'n a d'altres persones, als mestres, als companys, als
pares...?

N: Als amics.
E: A classe, doncs?
N; Sí.
E: I a casa?
N: No.
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E: Ho fas molt sovint o només alguna vegada?
N: Només alguna vegada.
Es I què els preguntes o comentes als amics?
N: Que si... què puc posar ara...i així...
E: Avui, per fer la historieta, no has consultat cap diccionari, cap gramàtica... No ho has cregut
necessari?
N s No (contundent).
E: Per què?
N: "Pues"..., les..., he posat paraules fàcils.
E: En quines ocasions, sí que en consultes?
N: Quan..., quan poso paraules més difícils...
E: Sovint o no gaire?
N: Sovint, i a casa més que... que al "cole".
E: Avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, no has fet servir cap full de paper per
fer-hi un esquema, un esbós... que et servís per ordenar-te les idees que volies escriure. No ho sols fer
mai, quan escrius, o alguna vegada sí que ho fas?
N: No, no ho faig mai. Home..., fem esquemes quan ens diuen: "d'aquesta lliçó feu un esquema".
E: En algun moment d'avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, recordes haver-te
aturat a pensar concretament com volies que fos la historieta, no què escriuries, sinó quina extensió li
donaries, com disposaries el text en el full (marges, títol...)...?
N: Sí que m'he parat per pensar...
E: Això ja ho vist, però per pensar en...?
N: En què volia escriure i així...
E: En l'extensió de la historieta, en com la posaries en el full.., en això hi has pensat?
N: No, en això, no.
E: I en l'esquema de treball que seguiries, en si primer ho faries en "brut", després ho llegiries....?
N: No, en això tampoc "no penso".
E: Recordes, en alguna ocasió que, quan escrius, si que t'aturis per pensar aquestes coses?
N: No... (tímidament)
E: Avui, has començat a escriure la historieta i ho has fet "a raig", tot seguit. Ho sols fer siempre així?
N: És que depèn "lo" que "tingui que" fer.
E: Alguna vegada, quan escrius, ho fas per apartats o per paràgrafs?
N: Sí.
E: Quan?
N: Quan estic a casa, que, per exemple, tinc que fer una carta o "algo"..., que la faig amb la meva
germana, estic pensant..., faig paràgrafs... i començo a "fer" un altre..., el "tatxo"...
E: Avui, no?
N s No, avui, no.
E: I perquè?
N: Potser estic una mica nerviosa o..., no sé...
E: Avui, m'ha semblat que, de tant en tant, mentre estaves escrivint, t'anaves aturat, no per llegir-te
fragments llargs, però sí per llegir-te algunes frases de les que acabaves d'escriure. Per què ho has fet?
N: Per si queda..., si quedà bé... o queda malament.
E: Ho sols fer normalment quan escrius?
N: Sí, sempre.
E: Però no et llegeixes tot el fragment que acabes d'escriure sinó solament les darreres frases, no?
N: Sí, sí.
E; I per què et sembla que et serveix?
N: Per mirar si..., vaig bé o vaig malament.
E: M'he fixat que, per escriure la historieta, sí que hi has posat el títol, però en canvi no has fet servir
ni parèntesis, ni guionets, ni cometes... Quan escrius una narració o altres tipus de text, en sols
utilitzar de guionets, cometes, parèntesis...?
Ns Sí, quan,., poso alguna "xorradao "algo".
E: En aquests casos, què fas servir?
N: Cometes
Ei I parèntesis?
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N: No. "Bueno", sí, quan... dic "algo", per exemple: aquell nen és tonto, "pues" poso parèntesis.
E: I el títol?
N: El títol sempre el poso.
E: M'he fixat que, per trobar els possibles errors que hi poguessin haver en la historieta, fossin
d'ortografia, de gramàtica, de puntuació o bé fossin d'idees, d'estructura..., has esperat al final, t'has
llegit tot el text complet, i llavors has corregit.
N: Sí.
E: També és veritat que si, mentre estaves escrivint, t'adonaves que les darreres paraules que acabaves
d'escriure tenien un error, el corregies. De totes maneres, el moment que dediques específicament a
revisar el text és durant aquesta lectura final. Aquesta és la teva manera de revisar més habitual?
N J Sí, sí.
E,: En qualsevol tipus de text, en una redacció, un resum, una poesia... ?
N: Sí, sí, sempre igual.
E: Aquesta lectura que fas del text, sempre la fas mentalment, com l'has feta avui, o alguna vegada la
fas en veu alta?
N: No, sempre mentalment, sí.
E: M'he fixat que, mentre estaves fent aquesta lectura, corregies simultàniament tant aspectes
d'ortografia, de gramàtica, de puntuació, com aspectes relacionats amb les idees, l'estructura del text...
Normalment revises els dos tipus d'errors de manera simultània, al mateix temps?
N: Depèn... depèn del paràgraf que agafi..., i... si, per exemple "hi han" faltes, me'l muro un altre cop
i corregeixo... si queda... bé les idees o no.
E: O sigui, primer corregeixes un tipus de faltes i després l'altre?
N: Sí, moltes vegades, sí.
E: Primer, doncs, què corregeixes?
N: Les faltes...i després... la idea, i si queda bé o no.
E: Per fragments?
N: Sí.
E: Tornem-hi, a veure: quan fas aquesta lectura al final, vas corregint l'ortografia, la gramàtica, la
puntuació i també les idees...
N: Sí.
E: Però ho fas per trossets, per fragments, no?
N: Sí, un tros que ni sigui ni molt llarg ni molt curt.
E: I, en aquest fragment, primer hi revises les possibles faltes d'ortografia, de gramàtica i de puntuació,
i després, en segon lloc, hi revises les idees, no és així?
N: Sí, sí, això.
E: Aquesta és la teva manera de revisar més habitual?
N: Sí, sí. Ho he fet sempre.
E: Quan revisaves la historieta, per retocar el text el que fas és ratllar els errors, és a dir "tatxar-los", ds
vegades també afegeixes paraules al marge... Normalment, són aquestes dues les tècniques que fas servir
per retocar un text?
N: Sí.
E: I fletxes i asterics, en fas servir alguna vegada?
N: Les fletxes per fer esquemes i tot allò...
E: I com a procediment per retocar un text?
N: Alguna...alguna vegada..., poquetes.
E: I asterics?
N: No.
E: Com ja acabem de comentar, abans de donar per acabada la historieta, has fet una darrera del text
complet. Tu, per què diries que et serveix?
N: No ho sé...
E: Si no la fessis...
N: Home... hi quedarien faltes... i tot això.
E: Avui, m'ha semblat que has fet una sola darrera lectura, en fas sempre una o a vegades en fas més
d'una?
N: Moltes vegades, ho faig "dos" o tres vegades...
E: Ah...!
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N: Fins que no "me" queda bé..., no paro,
E: Ara et dkéunes frases i tu em diràs si, durant l'estona que ha passat des que t'he proposat el títol
fins que has acabat la historieta del tot, has pensat idees més o menys semblants a aquestes frases.
D'acord? Ho entens?
N: Sí.
E: Ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general, l'extensió prevista, el
possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
N: (espera uns moments) No sé, aquesta no..., no gaire, no, no.
E: Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar
a escriure.

N! (no respon)
E: Ho torno a repetir: am queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull
fer, vaig a començar a escriure.
N: És que m'ho he..., sí, ho he fet més o menys així.
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si hi diu el que jo tenia
pensat en un començament, si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou, o
alguna falta de gramàtica, d'ortografia, de puntuació.
N: Això no ho pensat, és que ho he fet al final.
E: Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si hi trobo faltes d'ortografia, d?
gramàtica, de puntuació, idees repetides, confuses..., i així ho corregiré definitivament.
N: Ho he fet així. No sé si pensar...
E: Pensar-ho així específicament, ho has fet?
N: Ben bé, em sembla que no.
E: Doncs bé, moltes gràcies, Neus.

ENTREVISTA AL CAS 4 - (29-4-96)
Entrevistados: Bé, David, has escoltat el títol deia historieta que t'he proposat i, abans de començar
a escriure, has esperat una estoneta curta, uns dos minuts més o menys. Ho sols fer sempre així ?
Nois Sí.
E: En què penses durant aquesta estoneta?
N: El que "tinc de" posar.
E; En el tema, vols du?
N: Sí, això, en el tema.
E: I a qui ho escrius, i per què ho escrius, ho penses algun cop, abans de començar a escriure?
N: No.
E: Sempre t'esperes un temps semblant al d'avui, o de vegades t'esperes més, de vegades menys...?
N: Home.,., si no sé que posar..., "pues" m'espero una mica més.
E: Avui, després d'esperar-te aquests dos minutéis, has començat a escriure. És que, en aquest moment,
ja se t'ha ocurregut l'argument, les idees sobre les que volies escriure en la historieta...?
N: Sí. Ja sabia "lo" que volia escriure.
E: Tot l'argument?
N: "Casi".
E: Avui, no has demanat si la historieta havia de ser llarga, curta... Alguna vegada quan escrius una
redacció o algun altre tipus de text, ho preguntes?
N: A vegades.
E: Quan?
N: "No sé"..., és que "no sé"... Moltes vegades ja ens ho diuen...
È: I., si no us ho diuen?
N: Algú ho pregunta, jo només alguna vegada...
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E: I... a qui ho preguntes, si ha de ser cuita o llarga?
N s Al professor.
E: Avui, tampoc has preguntat qui es llegiria al historieta. Per què?
N: No ho sé. No he pensat qui...
E: Normalment no hi penses?
N: No, no.
E: Avui, no has fet servir, especialment abans de començar a escriure, cap full de paper per anar anotant
idees, paraules o frases soltes... que se t'anessin acudint sobre la historieta que volies escriure. Alguna
vegada, quan escrius, ho sols fa?
N s No. D'agafar un paper i...
E: Això, agafar un paper i anotar-hi idees...,
N: No, mai.
E; En el teu cas, doncs, vas escrivint la redacció a mesura que et van venint les idees al cap, no?
N: Sí, sí.
E: Avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, no ens has comentat res pel que fa a
les idees, les paraules., que se t'anaven acudint. En alguna ocasió, quan escrius, per exemple a classe o a
casa, sols donar les teves idees o demanaMie'n a d'altres persones, als mestres, als companys, als
pares...?
N: Sí, a vegades.
E: Aon?
N: A casa, a l'escola...
E: laqui?
N: A casa, als pares, i a l'escola, al professor..., o als amics...
E: I què és el que els hi comentes?
N: Si... em podrien ajudar a posar alguna... cosa,., o així.
E: I per què ho fas?
N: Perquè., "aixís" ho tinc més fàcil per... fer... la redacció.
E: Avui, per escriure la historieta, no has consultat cap diccionari, cap gramàtica. No ho has cregut
necessari?
N: No.
E: Perquè?
N: És que no ho faig molt, jo...
E: I, quan no saps ben bé com s'escriu una paraula, tampoc?
N: A vegades... Però..., abans li pregunto al mestre o a un amic.
E; Avui, abans de començar a escriure o mentre escrivies, no has fet servir tampoc cap full de paper per
fer-hi un esquema, un esbós... que et servís per ordenar-te les idees sobre les que volies escriure. No ho
sols fer mai de fer esquemes o esbossos a l'hora de fer una redacció?
Ns No.
E; I amb altres tipus de text, per exemple quan fas resums...?
N: A vegades, sí. Si ens ho diuen...
E: En algun moment d'avui, abans d'escriure o mentre escrivies, recordes haver-te aturat a pensar
concretament com volies que fos la historieta, no què escriuries, sinó en l'extensió que li donaries, en
com disposaries el text en el full (títol, marges...)?
N: Home... mentre escrivia pensava "lo" que posaria...
E: Però... en quant de llarg ho volies fer, per exemple, hi has pensat?
N: No.
E: I en com col·locaries el text en el full, si hi posaries el títol i a on, si hi deixaries marges...
N: No.
E: I en les passes de treball que seguires per fer la historieta. És dir, has pensat, per exemple, primer
escriuré la introducció, després el desenvolupament, després al final, o bé primer escriuré un text "en
brut", després me'l llegiré i el corregiré, després el passaré "en net"...?
N: No, tampoc. No "ho" penso, jo, aquestes coses.
E: Bé, avui, has començat a escriure la historieta i ho has fet tot seguit, sense marcar ni apartats ni
paràgrafs. Normalment, quan escrius sempre ho fas així, tot seguit, sense diferenciar fragments del
text...?
N: A vegades.
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E: Què vols dit?
N: Quan és alguna cosa important, com., dictats o alguna cosa així.,, a vegades faig apartats.
E; Però, en les redaccions sempre ho fas així, escrius tot el text seguit?
N: Sí.
E: Avui, mentre estaves escrivint la historieta, de vegades t'has aturat i has llegit algun fragment que
acabaves d'escriure. Ho sols fer normalment quan escrius?
N: Sí.
E: Perquè et sembla que et serveix?
N: Per veure si rima...
E: Vols dir si el text té sentit, si enllacen uns fragments amb els altres...
N: Sí, això... i també per corregir..., si m'he equivocat en alguna cosa...
E: Per corregir faltes d'ortografia, de puntuació...?
N: Sí.
E: I per veure si les idees són adequades, si enllacen...?
N: També.
E: Avui, quan has començat a escriure la historieta, m'he fixat que hi has escrit el títol. Sempre li
poses?
N: Sí, sempre.
E: I..., en canvi, no he vist que en el text hi haguessis posat ni parèntesis, ni guionets, ni paraules
entre cometes... No sols fer sevir normalment aquest tipus de marcadors del text?
N: Home..., a vegades.
E: Moltes o poques vegades?
N: Poques, poques...
E: Per trobar els possibles errors de la historieta, ja fossin d'ortografia, de gramàtica, de puntuació, ja
fossin d'idees, d'estructura..., ho has fet quan et llegies els fragments o les frases que acabaves d'escriure.
Normalment, ho sols fer així per revisar un text?
N! Sí. També me la llegeixo al final.
E: Avui, aquestes lectures dels fragments escrits, les has fetes mentalment. No ho fas mai en veu alta?
Ni No (segur).
E: Avui, quan et llegies els fragments escrits i revisaves, tant corregies errors de gramàtica, d'ortografia
o de puntuació, com errors d'idees... Habitualment, ho sols fer així, corregeixes els dos tipus d'errors <te
manera simultània, o sigui al mateix temps?
N: Sí, sempre ho hem fet així.
E: Avui, per retocar el text, el que has fet servir ha estat el "tatxar". Tu, quan veus un error, sempre el
sols "tatxar"?
N: Si, sí.
E: Després de "tatxar", hi afegeixes la paraula o la frase... que et sembla correcta, no?
N: Sí, ho poso a sobre de "lo"que he "tatxat".
E: Fletxes i asterics, en fas servir alguna vegada per retocar e text?
N: No, mai.
E: Avui, abans de donar per acabada la historieta, has fet una darrera lectura del text complet. La
majoria de les vegades, quan escrius un text, la fas aquesta lectura final?
N: Sí.
E: I per què et sembla que et serveix?
N: Per mirar sí rima... i si hi ha alguna falta...
E: Mira, jo ara et diré unes frases i tu em constestaràs si, durant aquesta estoneta que ha passat des que
t'he proposat el títol fins que has donat la historieta per acabada, has pensat idees semblants a aquestes
frases. D'acord?
N: Sí.
E: La primera diu així: ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general,
l'extensió que tinc prevista, el possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
N: Sí.
E: Quan?
N: Mmmm... "no só"...
E: Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar
a escriure.
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N: També.
E: Quan?
N: Al principi, abans d'escriure.
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si hi diu el que tenia pensat
en un començament, si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou, o alguna
falta de gramàtica, d'ortografia o de puntuació.
N: Sí.
E: Quan?
N: Quan..., quan escrivia...
E: Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si hi trobo faltes d'ortografia, da
gramàtica, de puntuació, idees repetides, confuses... i així ho corregiré
definitivament.
N: Sí, quan acabava.
E: Bé, gràcies David, moltes gràcies.

ENTREVISTA AL CAS 5 - (8-5-96)
Enírevistador: Bé, Neus, has escoltat el títol de la historieta que t'he proposat escriure i has
començat a escriure de seguida, ho sols fer sempre així o de vegades t'esperes una estona per pensar
sobre el que escriuràs, a qui ho escriuràs.,.?
Noia: De vegades, sí.
E: Quan, és que t'esperas més estona?
N: Quan el títol és més difícil.
E: És més difícil ¿...llavors, quan t'esperes aquesta estona, en què penses?
N s Que ho haig d'interpretar jo i m'haig de ficar dintela història i ....m'ho he d'imaginar.
E: Penses bàsicament en el tema, no? Alguna vegada, però, penses a qui ho escriuràs?
N: No, no en això no hi penso mai.
E: I... per què ho escrius?
N: No, tampoc.
E: Avui, però, has escoltat el títol i de seguida t'has posat a escriure, és que ja de seguida se t'han
ocurregut les idees per a la historieta?
N: (sense gairebé deixar aoabar la pregunta) Sí, sí (ho diu rient i amb èmfasi)
E: Ò sigui que el títol t'ha inspirat ràpid?
N: Sí.
E: No has demanat si la historieta havia de ser llarga, curta... Alguna vegada quan has d'escriure una
narració o algun altre tipus de text, ho preguntes?
N: No, mai ho pregunto.
E: Tampoc has preguntat qui es llegiria la historieta, per què?
N: No.
E: Què has pensat?
N Que te la llegiries tu (ho diu rient), o ella (mira a l'altra Investigadora).
Ei Alguna vegada ho preguntes?
N No, "bueno", de vegades sí, però molt poques.
E: Quan és que ho preguntes?
N No ho só, és que...
E; No ho deus preguntar gaire vegades, no?
N No, "casi" mai.
E: Avui, m'he fixat que, especialment abans de començar escriure, no has fet servir cap full de paper
per anotar idees, paraules.... que se t'anessin acudint sobre la historieta que volies escriure, en alguna
ocasió quan escrius ho fas?
N; No.
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E: O sigui, no ho fas perquè a mesura que et van sorgint les idees ja les vas escrivint?
N: SI, sí. De seguida "se me fica" la historia al cap i.... ja ho vaig escrivint.
E: No fas servir papers per fer gargots, per apuntar idees....?
N: És que després ho passo "en net", però....
E: Però així per anotar idees o frases soltes...?
N: No, no, per fer això no, mai.
E: Abans de començar a escriure o mentre estaves ecrivint, no ens has comentat res sobre les idees o
paraules que se t'anaven acudint. En d'altres ocasions quan escrius, per exemple a classe o a casa, sols
donar les teves idees o demanar-ne'n a d'altres persones, als mestres o als companys, als pares...?
N: No.
E: Per què no ho fas?
N: Perquè... no ho sé, mai ho he fet i.... com ja "me" vénen, "pues"...
E: Avui, per escriure aquesta historieta, no has consultat cap gramàtica, cap diccionari... No ho has
cregut necessari?
N: No
E: Per què?
N: És que "casi" mai ho faig (ho diu somrient i amb certa complicitat)
E: O sigui, no ho fas gairebé mai?
N: No, com que me la corregeixen, "pues"...(n'w) "No sé"...
E: Avui, abans d'escriure o mentre escrivies, tampoc no has fet servir avui cap full de paper per
escriure un esquema, un esbós... que et servís per ordenar-te les idees sobre el que volies escriure.
Alguna vegada ho fas?
N: Alguna vegada, però... molt poques.
E: Molt poques, molt poques?
N: Sí. "Casi" mai.
E: Avui, en algun moment abans d'escriure o mentre estaves escrivint, recordes haver-te aturat a pensar
concretament com volies que fos la historieta: la extensió que li donaries, com ho disposaries en el
full...?
N: Sí, ho he pensat i ... per això em parava a vegades: ai! estic en la situació, a veure com m'haig db
"ficar"...(n«)
E: Però a veure, què pensaves concretament, en l'extensió...?
N: No en l'extensió no. En com ho feien ells, no?, en com ho interpretaven i com m'haig de ficar jo
dintre.
E j Què vols dir quan dius "com ho feien ells"?
N: Per exemple, el dos actors, no?
E: Ah, vols diréis personatges?
N: Sí, "pues" jo m'havia de ficar en un.
E: Ja. Però jo et preguntava, en aquest cas, en si has pensat si la historieta havia de ser llarga o curta,
en com col·locaries el text en el full de paper, en quines passes de redacció seguiries...?
N: No, no. En tot això no.
E: No hi sols pensar mai en això, és a dir en la manera de fer-ho, en com vols que et quedi al final el
text en el paper?
N: No, no.
E: Avui, quan has començat a escriure la historieta semblava, al principi, que ho feies tot seguit, "a
raig"; després, has anat marcant els apartats però no t'has anat aturant i has anat rellegint els fragments
que acabaves d'escriure. Tu, quan escrius, sols fer-ho d'anar-te aturant i escrivint per fragments,
apartats..., o bé habitualment no ho fas?
N: No, no. Primer ho faig tot i després ho llegeixo.
E: Sempre que escrius, però, et vas aturant força sovint, per què?
N: Sí, perquè haig de pensar a veure "què... fico ara" (somriu).
E: Ja m'acabes de dir que, normalment, no et vas llegint els fragments que vas escrivint per veure si
enllacen amb allò que vols escriure després, per si diuen allò que volies dir de bon començament.
Alguna vegada ho fas, o no ho sols fer ?
N: No, no ho faig mai.
E: Avui, m'he fixat que, d'entrada i ja abans d'escriure la historieta, has apuntat el títol... Però també
he observat que no has fet servir ni parèntesis, ni cometes, ni guionets... No ho sols utilitzar, no?
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N: Sí, comes, sí, i punts.
E: Sí, sí, comes i punts sí. Però em refereixo ara a si fas servà-, per exemple, parèntesis, guionets,
cometes per destacar per algun motiu alguna paraula....
N: No, aquestes coses no les faig servir, no.
E: M'he fixat que per trobar els possibles errors, bé fossin de gramàtica, ortografía o puntuació, bé
d'estructura, d'idees..., ho has fet esperant al final i fent una lectura completa del text acabat. Sempre fas
aquesta lectura final quan escrius un text?
N: Mmmrn.... Sí.
E: Aquesta lectura final, l'has fet mentalment o, com a mínim, no t'hem sentit. No la fas mai en veu
alta o a vegades sí?
N: Mai en veu alta.
E: Mentre feies la lectura final del text complet, he vist que retocaves principalment qüestions àz
puntuació, d'ortografia, de gramàtica..., però també en algun moment he vist que... ratllaves alguna
frase, alguna paraula...
N: Sí, sí...
E: O sigui, que simultàniament et fixes i revises tant errors de gramàtica i d'ortografia com errors &
contingut, d'idees...
N: Sí, sí...
E: No fas, com algunes persones, primer una revisió de les idees, i després et fixes amb l'ortografia i la
gramàtica..., o bé a la inversa?
N: No, jo ho faig tot junt.
E: O sigui que quan tu fas aquesta darrera lectura final, ja et fixes amb les dues coses: amb idees que no
et semblen prou adequades... i també amb possibles faltes d'ortografia, de gramàtica o de puntuació?
N: Sí, sí, totes dues coses de cop.
E: Quan has fet la revisió, has retocat el text, i ho has fet sobretot ratllant paraules i afegint-ne al
marge quan volies introduir-ne de noves. Normalment, sols fer servir aquestes tècniques?
N: Sí, sí.

E: Fer servir asterics i fletxes...,? (respon sense deixar temps a acabar deformular la pregunta)
N: No, jo "tatxo" o afegeixo paraules. Això que dius no ho faig servir, no hi estic acostumada.
E: Abans de donar per acabada la historieta, has fet una darrera lectura del text complet. Sols fer-la la
majoria de les vegades, quan escrius una narració o un altre tipus de text?
N: Que... llegeixi...?
E: Sí, quan ho tens escrit i et sembla ja acabat, tornar-t'ho a llegir.
N: Sí, sí.
E: Per què et serveix?
N: Per veure si quan m'han vingut les idees ho he afegit bé. Perquè a vegades no em lligen les coses
i... així quan t'ho tornes a llegir, "pues", pots acabar lligant...
E: I... amb possibles errors d'ortografia, de gramàtica o de puntuació, també t'hi fixes?
N: Sí, amb totes dues coses.
E: Durant l'estona que ha passat des que t'he proposat el títol de la historieta fins que l'has acabada del
tot, recordes haver pensat idees semblants a les frases que et diré ara? Mira, jo ara et diré unes frases... i
tu em dius si et sembla que en algun moment les has pensades. D'acord?
N s Sí, "vale".
E: Ara ja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general, l'extensió, el possible
lector....), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
Ns Sí, de seguida se m'han acudit, sí.
E: Ara ja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar a
escriure.
N: Sí
E: Quan?
N: Al començament, al començament.
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si diu el que jo tenia pensat
i si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou.... o alguna falta de gramàtica,
d'ortografia o de puntuació.
N: No.

Annex 18
E: Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si hi trobo faltes d'ortografia,
de gramàtica o de puntuació, idees repetides, confuses... i així ho corregiré definitivament.
N: Sf, sí. Ja he explicat abans que sí.
E: Doncs, bé, moltes gràcies, Neus.

ENTREVISTA AL CAS 6 (10-5-96)
Entrevistado*: Bé, Carles, has escoltat el títol de la historieta que t'he proposat escriure i t'has
esperat, potser... ni gairebé un minut, però sí que t'has esperat una miqueta. Normalment ho sols fer-ho
així?
Noi: Sí, sempre.
E: I en què penses mentre fas aquest moment d'espera?
N: Com fer la redacció (contundent).
E: Com fer-la o...
N: Sobretot com començar-la
E: Sobre el tema et refereixes?
N: Exacte. Quan començo, doncs, ja vaig pensant com la vull acabar.
E: Sí, bé, però penses com començar referint-te al tema, no?
N: "Bueno", no, ben bé, al comecament no. Sempre començo "pues" mira... , doncs no ho só: "Un
dematí" i llavors ja... vaig pensant com continuaré la història.
E: Així, però, no tens tot l'argument pensat abans de començar a escriure?
N: No, no, no tot.
E: I... a qui ho escrius, per què ho escrius, ho sols pensar alguna vegada, abans de començar a escriure?
N: No, no hi penso, jo, amb aquestes coses...
E: Encara que ha estat quan ja acabaves, m'has demanat si "Maleït ascensor" havia de sortir
específicament dins de la redacció. Per què m'ho has demanat?
N: Home, per si havia de sortir o no (somriu irònicament). Perquè quan ho estava escrivint, doncs, era
el moment deposar-ho o no i volia saber si ho havia d'escriure o no ho havia d'escriure.
E: Ah...
N: Si ho havia d'escriure ho posava i si no, no.
E: Quan has començat a posar-te a escriure, les idees se t'han acudint mentre anaves escrivint?
N: Sí.
E: No les tenies ben pensaves ja d'entrada, abans de començar a escriure?
N: No, no.
E: De bon començament, no has preguntat si la historieta havia de ser llarga, curta...?
N: No, no.
E: Per què? Normalment no ho preguntes?
N: No (riu amb ganes).
E: Després, però, ha arribat el final i es veu que t'ha semblat queja estaves i dius: n'hi ha prou així da
llarga? Per què, llavors, sí que ho has preguntat?
N: Doncs, per si l'havia de fer més llarga (riu, riu).
E: Ja, ja...
E: No has preguntat tampoc qui es llegiria la historieta. Per què?
N: Home, no ho sé... Vols dir- qui es llegiria la redacció?
E: Sí, sí.
N: Home, no ho sé... Ho hagués pogut preguntar no..., també? Perquè.,., depèn qui s'ho llegeix, es
pot fer d'una manera o d'una altra, però vaja....
E: Però no ho has preguntat?
N: No, no ho he preguntat.
E: Perquè? Perquè potser has pensat...
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N: No ho sé, no,...(r/K)
E: No has pensat que potser la llegiríem nosaltres i ?
N: Home, pensat, pensat..., però suposo que si que tenia aquesta idea.
E: En d'altres situacions, quan anaves a classe per exemple, ho preguntaves normalment?
N: No, perquè ja sabies que.., "bueno" si s'havia de fer una redacció queja ens deien qui se l'havia de
llegir, doncs
I si només me l'havia de llegir jo, la feia d'una manera diferent, no, que si se l'havia da
llegir el mestre... No ho sé, diferent.
E: M'he fixat que no has utlitzat cap full de paper per anar anotant idees, paraules..., que se t'anessin
acudint sobre la historieta que volies escriure. En algunes ocasions, quan escrius ho fas?
N: No, mai (contundent).
E: No ho fas, perquè?
N: Doncs... perquè tal i com em vénen les idees vaig escrivint.
E: Tampoc, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint ens has comentat res sobre les
idees o paraules que se t'anaven acudint. En d'altres ocasions, quan escrius, a classe o a casa, sols donar
les teves idees o demanar-ne'n a d'altres persones, al mestre, als pares, als companys...?
N: Depèn.
Es De què depèn?
N: Depèn de si... Home, si hi ha alguna cosa que no entenc sí que ho faig, però normalment no.
E: No ho fas de demanar, no?
N: Sí, no ho demano.
E: Per escriure la historieta, avui, no has consultat cap diccionari, cap gramàtica,... No ho has cregut
necessari?
N: No.
E: Per què?
N: No ho sé. Hagués pogut posar paraules més cultes però tampoc ho he fet. He preferit posai-les
senzilles.
E: Alguna vegada quan escrius alguna redacció, et mires algun diccionari o alguna gramàtica?
N: Sí. Doncs..., de vegades ho faig, però més en calma i així....
E: Avui, tampoc has fet servir cap full de paper per fer un esquema, un esbós... que servís per ordenarte les idees que volies escriure. No ho sols fer mai o potser alguna vegada sí que ho fas?
N: (no contesta)
E: De fer esquemes sobre les diferents parts del tema que parlaràs...
N: No, no, això no ho faig mai.
E: En algun moment, mentre estaves escrivint, recordes haver-te aturat a pensar concretament com
volies que fos la historieta. No què escriuries, sinó com... la extensió que li donaries, com ho
disposaries en el full (el títol, els marges...), quines passes seguiries per escriure-la?
N s "Bueno", com volia que anés la història ja ho sabia des del començament. Des que he començat a
escriure ja he vist que podia anar d'aquesta manera i així és tal com ho he fet.
E: Sobre l'extensió, per exemple, no hi has pensat fins al final, no?
N: No.
E: I... sobre com col·locaries el text en el full: els marges, el títol...?
N: No, tampoc hi he pensat.
E: I... l'esquema de treball en la redacció que seguiries?
N: Què vols dir?
E: Si primer faries un esborrany, després un text "en brut", després ho corregiries, després ho passaries
"en net"...
N: Ah, això ho faig sempre. És un hàbit Primer ho faig "en brut" i després ho passo.
E; Però, específicament, aturar-te a pensar en aquestes cosetes?
N: No, no, pensar-hi, no.
E: Avui, has començat a escriure la historieta i no podem dir que ho hagis fet tot seguit, la veritat és
que t'anaves aturant moltes vegades. Sempre que escrius ho sols fer d'aquesta manera?
N: Sí, sí.
E: I mentre deixes d'escriure, que fas?
N: Doncs, penso què escriuré.
E: I, perquè et sembla que et serveix fer-ho d'aquesta manera?
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N: Home, perquè si ho escrius sempre tot seguit, no ho sé.... Pot sortir bé, però potser no tan bé com
si et pares a pensar com podria ser la redacció.
E: Avui, mentre escrivies la historieta, tal com t'he dit, t'anaves aturant, llegint-te els fragments
escrits, de vegades eren una o dues frases, de vegades era un trosset més llarg. Per què ho fas això?
N: Home... és que no he entès la pregunta. "Aviam"...(ríw).
E: Tu, quan escrius, et vas aturant i vas rellegint allò que acabes d'escriure: una o dues frases o un
fragment més llarg...
N: Sí, si.
E: Per què ho fas?
N: Per si ha quedat bé o no ha quedat bé. Per si m'agrada o no m'agrada.
E: I per veure també, suposo, com pots continuar, no?
N: Exacte, també per anar seguint el fil.
E: Sempre quan escrius ho fas d'aquesta manera?
N j Sempre (amb seguretat). Sempre ho he fet així.
E: M'he fixat que, quan has escrit la historieta, tant "en brut" com "en net", no has fet servir cap
tècnica per facilitar la lectura, és a dir, no hi has escrit el títol....
N: No, no.
E: No ho fas mai?
N: Home, a classe és diferent, no? No ho sé... A vegades ja et diuen posa el títol deia redacció i...
E: Però si no t'ho diuen?
N: Si no m'ho diuen, vaig al meu aire.
E: Tampoc no fas servir, per exemple» parèntesis, guionets, cometes....?
N: No, no (riu molt). Jo ho faig tot molt senzill!
E: El fet d'anar-te llegint els diferents apartats, com hem dit abans, suposo que també t'ha servit per
veure si hi trobaves algun tipus d'errors, no? També es pot dir que utilitzes aquestes lectures per
identificar errades?
N: Sí, sí.
E: I per buscar les errades, sempre ho fas d'aquesta manera?
N: Sí, sí.
E: Alguna vegada, quan escrius i vols buscar errors, esperes al final i fas una lectura del text complet?
N s No, amb aquestes lectures de trossets ja en tinc prou.
E: Aquestes lectures parcials del text, les has fetes mentalment, o com a mínim, no t'hem sentit. Les
fas alguna vegada en veu alta?
N: Depèn. Si estic sol, sí. Si no estic sol, no. "Bueno", no, si estic sol tampoc, no ho solo fer gaire
això...
E: He observat que, encara que no has retocat massa el text, quan has revisat i corregit alguna errada,
tant has retocat aspectes de contingut, d'idees... de frases senceres...., com també de vegades has
modificat alguna comq, algun accent... Tu, corregeixes normalment al mateix temps, tant aspectes <fe
gramàtica, ortografía i puntuació com aspectes de contingut, d'idees...?
N: Sí
E: No fas com algunes persones que, per exemple, primer fan una revisió per veure si les idees estan
ben estructures, si estan enllaçades, si són les adequades i després revisen la ortografia, la gramàtica..., o
bé com d'altres que ho fan a la inversa?
N: No, no. Jo ho faig tot junt.
E: Quan revisaves al historieta, per retocar el text, m'he fixat que bàsicament el que fas és "tatxar"
paraules, frases i llavors continues. No afegeixes paraules al marge, ni fas servir asterics, ni fletxes...
La. majoria deies vegades, utilitzes el ratllar, el "tatxar", no?
N: Sí, és "lo" més pràctic (riu). Si no em "lio".
E: Abans de donar per acabada la historieta, m'he fixat que no has fet cap lectura del text ja complet.
No ho sols fer mai o alguna vegada sí que ho fas?
N: A vegades sí, quan estic de la redacció. Sí, solo fer-ho.
E: Però, avui no ho has fet, no?
N: No, no ho he fet. Tampoc ho faig sempre, però...
E: I quan ho fas, perquè et sembla que et serveix?
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N: Mira, doncs per tornar a mirar si hi ha faltes o no hi ha faltes. Si hi ha una cosa que no fagrada
tornar-laa corregir... Però, vaja, normalment quan me la llegeixo, la deixo igual. Mai canvio gairebé
res.
E: I en passar del "brut" al "net", retoques alguna cosa del text?
N; Sí, alguna cosa sí.
E: Què canvies, és a dir quin tipus de correccions fas?
N: Corregeixo coses que no m'agraden, idees...
E: I errors d'ortografia, de gramàtica, de puntuació, en corregeixes?
N ï No, no, d'aquests no.
E: Ara,, jo et diré un seguit de frases i em dius si durant aquesta estona que hem estat aquí, des que has
començat a escriure fins al final, les has pensades?
N: Tal com vénen o més o menys?
E: Home, literalment no, però sobretot que la idea principal de la frase sigui la mateixa. D'acord?
N: "Vale",
E: La primera diu així: Ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general,
l'extensió que tinc prevista, el possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
N: Sí
E: Quan?
N: Al començament, ja ho he dit abans, jo rn'he dit ara que ja sé més o menys com ha de anar,
doncs....
E: Però, escolta bé la frase: Ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré, vaig a veure quines
idees (emfasitzant quines idees) se m'acudeixen.
N: "Bueno", vull du' que les idees se m'acudeixen mentre estic escrivint...
E: Ja, però, jo em refereixo a si, abans d'escriure, has tingut al cap un pensament com aquest?
N: No, no, abans d'escriure, no.
E: Ara queja sé què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar a escriure.
N: Aquesta sí, al començament.
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si hi diu el jo tenia pensat,
si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que que no s'entenen prou o alguna falta de gramàtica,
d'ortografia, de puntuació...
N: Home, la frase ben bé sencera, no, però alguna cosa sí. Això de tenir un trosset d'historieta i llegirme'l, sí, això sí.
E: Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si hi trobo faltes d'ortografia, ds
gramàtica, de puntuació, idees repetides.... (sense deixar acabarja respon)
N: No, això no (segur i somrient).
E: Doncs bé, Carles, moltes gràcies.
N: D&i&s(ríu, riu).
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GRUP B
ENTREVISTA AL CAS 1 - (10-5-96)
Enírevistador: Bé, Pau, has escoltat el títol de la historieta que t'he proposat i de seguida has
començat a escriure. Ho sols fer sempre així, o de vegades t'esperes una estona per pensar sobre el que
escriuràs, a qui ho escriuràs...?
Noi: A vegades, si que m'espero.
E: I... de què et sembla que depèn que t'esperis més o menys?

N: Home, potser del títol.
E: Del títol?
N: Avui, quan he sentit això de T'ascensor maleït", de seguida he pensat en algú que es quedava tancat
en un ascensor i...
E: I així, quan t'esperes més estona, per què és?

N: Doncs, perquè no sé què posar.
E! I... a qui ho escrius, per què ho escrius, ho sols pensar alguna vegada, abans de començar a escriure?
N: Mmmm..., no (tímidament).
E: Has escoltat el títol i de seguida t'has posat a ecsriure, és que de seguida ja t'han vingut les idees
sobre les que volies escriure, l'argument...?
N; Sí, més o menys, d'algú que es quedava a dins d'un ascensor i tot el que pensava ell.,, què li podia
pensar allà dins...
E: Per tant, no has tingut cap dubte o cap problema referent al tema?
N: No, en això no,
E: No has demanat si la historieta havia de ser llarga, curta... Alguna vegada, quan has d'escriure una
narració o algun altre tipus de text, ho preguntes?
N: Sí, de vegades sí. Home... ja m'he imaginat que havia de ser "algo" una mica llarg perquè si poso
poques ratlles no puc explicar gaire res.
EJ Quan és que ho preguntes?
N: De vegades a classe, amb un redacció que hagi defer... No sempre, però, a vegades ja t'ho diuen, i a
vegades t'ho imagines.
E: No has preguntat, tampoc, qui es llegiria la historieta. Per què?
N: Qui la llegirà? No ho sé, suposo que vosaltres.
E: Ja... has suposat que la llegiríem nosaltres. I, en d'altres situacions, per exemple a classe, ho
preguntes?
N: Qui s'ho llegirà? El professor, no? (somriu)
E: M'he fixat que no has fet servir cap full de paper, deixant de banda el que has utilitzat per escriure la
redacció, per anar anotant idees, frases soltes... que se t'anessin acudint sobre la historieta a escriuré. En
algunes ocasions, quan escrius, ho fas?
N: Sí, de vegades, sí.
E: Quan?
N: Per exemple, en una redacció, si tinc força coses per explicar, primer ho poso... per veure què he
d'explicar i després...
E: Hi poses què?

N: Idees..., temes per escriure...
E: I ho escrius en un full a part?
N: Si.
E: I com les poses aquestes idees o aquests temes..., en forma de llista, com un esquema, un quadre...?
N: Normalment, així una darrera l'altra, després a vegades les ordeno i a vegades, no ... Al final, quan
escric la redacció, ho poso bé.
E: Però avui, a mesura que se t'anaven ocurreguent les idees les anaves escrivint?
N: Sí.
E: D'altres vegades també ho sols fer com ho has fet avui, no?
N: Sí.
E: Ho fas més sovint com avui o més sovint utilitzant aquest full de paper a part que m'has dit?
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N: Si tinc idees, com avui. Però sinó, faig servir un altre full a part i hi escric les coses que se
m'acudeixen que puc explicar.
E: No ens has comentat res, durant l'estona que hem estat aquí, en relació a idees, frases... que se
t'anessin acudint. En d'altres ocasions quan escrius, per exemple en una sessió de classe o a casa, sols
donar les teves idees o demanar-ne'n a d'altres persones, als mestres, als companys, als pares...?
N: (s'espera una mica) Alguna vegada, sí, però... no gaire.
E: Per què no ho fas gaire?
N: No ho sé (s'espera uns instants). Potser no se m'acudeix... Home, de vegades, potser si... jo voldria
posar una paraula però no m'acaba d'agradar allà, pregunto a algú , però... sinó..., no.
E: Però, normalment no tens l'hàbit de fer-ho, no?
N: No, no.
E: Avui, per escriure la historieta, no has consultat cap diccionari, cap gramàtica... No ho has cregut
necessari?
N: No (contundent).
E: Per què?
N: Perquè m'ha semblat que les paraules que escrivia ja sabia com anaven.
E: Ho fas d'altres vegades?
N: De consultar algun diccionari?
E: Sí.
N: Si en algun cas no sabés com va una paraula, sí, però normalment, no.
E: De la mateixa manera que no has fet servir cap full per anar anotant idees i frases soltes que se
t'anessin acudint, tampoc l'has fet servir per fer un esquema o un esbós per ordenar les possibles idees.
De vegades, abans d'escriure una narració o un altre tipus de text, fas esquemes o esbossos per ordenar
les idees?
N: Sí, de vegades, sí. Quan tinc moltes idees.
E: Concretament, què sols utilitzar en aquests casos, esquemes, esbossos, mots-clau, mapes...
N: (s'espera uns moments) Com... una llista d'idees ... per després anar recordant.
E: I aquestes idees de la llista, les ordenes en el paper, aquest que estem dient "a part", o bé les vas
ordenat quan vas escrivint ja la historieta?
N: De vegades, poso la llista, després la torno a escriure, més o menys ordenades les Mees, i a l'hora
d'escriure ho acabo de retocar.
E: I això, sobretot quan fas narracions, o per exemple quan fas resums o d'altres tipus de text també?
N: No, amb un resum, no, no. Amb una redacció o així...
E: En algun moment d'avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, recordes haver-te
aturat a pensar concretament com volies que fos la historieta, no què escriuries, sinó l'extensió que li
donaries, com disposaries el text en el full de paper, l'esquema de treball que seguiries...?
N: No ho sé, jo... he pensat que havia de ser una mica llarga i una mica... divertida.
E: De vegades penses les passes que aniràs seguinrt per elaborar la redacció?
N: Alguna vegada, sí. Per exemple, una introducció, una explicació i "algo" per acabar.
E: Bé. D'acord.
E: Avui, has começat a escriure la historíete i, tot i que formalment marques els paràgrafs, ho has
escrit tot seguit, no t'has aturat a cada paràgraf i t'ho has llegit... Normalment ho fas així d'escriure, tot
seguit?
N: Sí, després al final ho miro.
E: Així, redactar per apartats específicament o aïlladament, no sols fer, doncs?
N: No, no.
E: Avui, has escrit la historieta tota seguida. De totes maneres, al principi, m'ha semblat que no
t'aturaves a llegir-te el que acabaves d'escriure, però en canvi quan has arribat cap a la meitat, m'he fixat
que sí que t'aturaves, llegies dues o tres frases o un fragment més llarg... Ho sols fer-ho així,
normalment.
N: Sí.
E: Per què et sembla que et serveix, aturar-te i llegir-te allò que acabes d'escriure?
N: Per veure si m'ha quedat bé, si m'agrada com... queda.
E: Mentre estaves escrivint la historieta, m'he fixat que utilitzaves parèntesis, cometes, de seguida
també has posat el títol... Totes aquestes tècniques de presentació, les fas servir habitualment quan
escrius una historieta?
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N: Sí.
E: I, per exemple guionets?
N: No...
E: I.. si hi introdueixes un di...(m'interromp)
N: Home, en un diàleg, sí.
E: Si és, però, una narració sense diàleg, no els sols fer servir?

N: No, normalment, no.
E: Per què et serveixen, per exemple, les cometes, els parèntesis.,.?
N: Doncs, per exemple, al nom dels botons de l'ascensor, que normalment estan en castellà,
"entresuelo" i coses així... hi he posat les cometes.
E: I, també, he vist que havies posat entre parèntesi un fragment força llarg. Per què ho has fet?
N: Ha sigut per fer... com una "aclaració".,.
È: M'he fixat que per detectar possibles errors, fossin d'idees, d'estructura o fossin de gramàtica,
d'ortografia o de puntuació, ho has fet llegint-te els diferents apartats que anaves escrivint, no ho has
fet, per exemple, esperant al final. Ho sols fer normalment així per revisar el text?
N: Sí, després al final m'ho torno a mirar tot, però de mica en mica també m'ho vaig mirant.
E: Aquestes petites lectures que feies dels fragments que acabaves d'escriure, les has fetes mentalment,

o com a mínim nosaltres no t'hem sentit. Les fas algunes vegades en veu alta.
N', No, Mentalment o en veu baixa.
E: He observat que» bàsicament, només has anat corregint errades de contingut (frases o paraules que no
et semblaven prou bé...). No m'ha semblat, no ho sé, ara tu ens ho diràs, que corregissis gaire faltes da
gramàtica, d'ortografia, de puntuació... És que, mentre estàs escrivint els textos, només revises el
contingut?
N: Sí.
E: Per què?
N: Perquè l'ortografia., no ho sé, ja la penso abans d'escriure. Quan escric ja penso com ha d'anar.
Llavors pot ser que, per casualitat, m'hagi equivocat i ho corregeixo, però sinó, no.
Ei Però, avui, fonamentalment, no sé si m'equivoco, tu m'ho diràs, allò que has anat esborrant, eren
paraules que no t'acabaven d'agradar, frases que no s'adequaven allà on estaven... Però, no m'he fixat que
corregissis faltes d'ortografia, ni de gramàtica, potser de puntuació sí alguna vegada...
N: Es quejo... aspectes de gramàtica i d'ortografia ja els penso mentre escric.
E; Per retocar el text, mentre anaves revisant la historieta, no ratllaves les paraules, com és molt
habitual en els nois i noies de la teva edat, no afegies paraules al marge, ni feies servir fletxes ni
asterics..., sinó que el que feies era esborrar. És clar, en aquest cas, esborraves perquè ho feies en llapis.
N: Sí.
E: Normalment, escrius en llapis?
N: "En brut", sí.
E: Així, quan escrius en brut, per retocar el text, sempre esborres o a vegades "tatxes"?
N: Home, si és un tros llarg, sí que l'esborro i si és una paraula molt petita, alguna vegada la "tatxo".
E: I... quan escrius en bolígraf, quines tècniques fas servir per retocar el text?
N: Un parèntesi.
E: Un parèntesi. No "tatxes" gaire mai?
N: No gaire, a vegades, sí, poso una ics a sobre de la paraula.
E! Què vols dir una ics?
N: Com..., sí "tatxat", més o menys.
E: Ah, "tatxat"! I les fletxes i els asterics... els sols utilitzar gaire?
N; Sí, també, A vegades,
E: Però a tu t'agrada fer "el brut" en llapis, perquè així el pots esborrar...
N: Sí, sí. I llavors el net ja solo haver de corregir molt poc.
E: I quan ho has de fer en bolígraf directament?
N: Procuro no equivocar-me, i sinó faig un parèntesi.
E: Encara que fa poc acabes de dir que de vegades fas una lectura final del text complet, avui no ha
semblat que fessis aquesta darrera lectura de tot el text, per veure si t'havia quedat com pensaves al
començament, per si et quedaven algunes errades per corregir... Ho sols fer normalment o no gaire?
N: SI ho solo fer però avui no ho fet.
E: Ho sols fer, i avui no ho has fet. Per què?

Annex 18
N: No ho sé, mira...
E: No ho saps?
N: (emet un so com si no sabés què dir)
E: I per què et sembla que et serveix quan ho fes?
N: Per acabar de veure si encara queda "algo" malament.
E: I avui, doncs, per què et sembla que no ho has fet, per què ja et semblava que estava bé...?
N: Sí (tímidament).
E: Durant l'estona que ha passat, des que t'he proposat el títol de la historieta fins que l'has donada per
acabada del tot, recordes haver pensat idees semblants a les frases que jo ara et diré. És a dir, jo et diré
unes frases i llavors tu... m'has de dir si les has pensades o no les has pensades durant aquesta estona.
D'aconl?
N: Ah, pensava en posar això?
E: No. Es tracta que em diguis si, més o menys, t'han vingut al cap idees semblants a aquestes frases
que et diré. Ho entens, ara?
N: Sí, ara sí.
E: Diu així la primera: ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general,
l'extensió, el possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
N: No.
E: Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar
a escriure.
N: Sí, més o menys, quan he sentit el títol.
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si diu el quejo tenia pensat,
si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou, o alguna falta de gramàtica,
d'ortografia, de puntuació...
N: No.
E: No ho pensat, a veure..,
N: Home, sí que anava llegint mentre escrivia, però que ho pensés...
E: Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegk-me-la per veure si hi trobo faltes d'ortografia,
de gramàtica, de puntuació, idees repetides, confuses... i així ho corregiré definitivament.
N: No, avui no. D'altres vegades, però..., sí que ho faig.
E: Doncs bé, Pau, moltes gràcies.

ENTREVISTA AL CAS 2 - (26-4-96)
Entrevistaron Bé, Laura, has escoltat el títol que t'he proposat i gairebé has començat a escriure
immediatament, no t'has esperat pràcticament gens. Sempre ho sols fer així, o de vegades t'esperes niés,
de vegades menys...?
Noia: No, de vegades "me" costa molt trobar el títol.
E: I llavors, t'esperes més?
N: Sí.
E: I mentrestant en què penses?
Ns És que "lo" que "me" costa més normalment és trobar el títol.
E; I, quan et donen el títol, com avui?
N: Me costa menys.
E: I si et donen un tema més general?
N: Tampoc me costa gaire.
E: I, quan et costa trobar el títol, en què penses mentre t'estàs esperant?
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N: En l'argument, el que vull explicar...
E: I, per exemple, a qui va adreçada la narració, per què l'escrius..., ho sois pensar alguna vegada, abans
de començar a escriure?
N: A qui va dirigit, no, i per què... no gaire tampoc.
E: Has escoltat el títol deia historieta, i t'has posat a escriure el text tot seguit, tot seguit... És que ds
seguida ja se t'han ocurregut les idees, l'argument,., sobre el que volies escriure?
N: Sí, m'ha vingut així... Se m'ha acudint una mica la idea general, i després, mentre anava escrivint,
se me n'anaven acudint més.
E: No has demanat si la historieta havia de ser llarga, curta... Alguna vegada, quan escrius una narració
o un altre tipus de text, ho preguntes?
N: Normalment, sí, però com que has dit que agafés els fulls que volgués, doncs ja no ho he preguntat.
E; Quan és que sí que ho preguntes?
N: A classe, quan em posen una redacció per fer.
E: Tampoc has preguntat qui es llegiria la historieta. Per què?
N: Perquè... (riu) No ho sé...
E: Què has pensat?
N: Que la llegiries tu, o ella (mira l'altra investigadora)

E: Normalment, ho preguntes?
N: No.
E: Perquè?
N: Ho llegiran els mestres.
E: M'he fixat que no has fet servir cap full de paper, sobretot abans de començar a escriure, per anar
anotant idees, paraules o frases soltes., que se t'anessin acudint sobre la historieta a escriure. En quines
ocasions, quan escrius ho sols fer?
N: Quan he de presentar els treballs per la revista o per un concurs o així...
E: Però, quan fas una redacció en una situació no tan especial?
N: Normalment, no. A vegades, al principi... però no gaire.
E: No ho fas perquè, a mesura que et vénen les idees al cap, ja les vas escrivint de seguida?
N: Sí..., sí, més o menys.
E: Avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, no ens has comentat res pel que fa a
algunes idees, frases... que se t'anessin acudint en relació a la historieta. En d'altres situacions, quan
escrius, a classe o casa, sols donar les teves idees o demanar-ne'm a d'altres persones, als mestres, als
companys, als pares...?
N: No, si em costa molt trobar el tema... , doncs ho demano, però normalment, no.
E: Avui, per escriure la historieta, no has consultat cap gramàtica, cap diccionari... No ho has cregut
necessari?
N: No.
E: Per què?
N! Perquè me semblava queja ho escrivia bé.
E: Ho fas alguna vegada, de consultar?
N: Sí, quan tinc una paraula difícil, doncs, sí.
E: A classe i a casa?
N: Sí, sí.
E: Què sols consultar?
N: Un diccionari normal, de definicions.
E: Avui, abans d'escriure o mentre escrivies, no has fet servir cap full de paper per fer-hi un esquema o
un esbós..., que et servís per ordenar-te les idees sobre les que volies escriure la historieta. No ho sols
fer normalment o alguna vegada sí que ho fas?
N: Normalment, no.
E: En alguna ocasió, en fas d'esbossos o d'esquemes?
N: Sí, en els treballs de temes.
E: Però, quan escrius una narració?
N: No, en una redacció, no.
E: En algun moment d'avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, recordes haver-te
aturat a pensar concretament com volies que fos la historieta, no què escriuries, sinó en l'extensió que li
donaries, en com disposaries el text en el full (títol, marges...)...?
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N; Al principi, "bueno", he pensat mmmm... la idea més o menys...
E j I en la llargada que tindria?
N: No, en això, no. Gairebé sempre ja ens ho diuen.
E: I si nous ho diuen?
N: Doncs, vaig fent fins que acabo.
E: I... en com col·locaries el text en el full, en si hi escriuries el títol a dalt, si deixaries espais per als
marges..., hi penses?
N: No.., és que sempre ho faig igual.
E: I en l'esquema de treball que seguiries per la construcció de la historieta?
N: També..., sempre ho faig deia mateixa manera, i no hi penso.
EÍ Avui, has començat a escriure la historieta i ho has fet tot seguit, "a raig". Normalment, quan
escrius, ho fas així?
N °. No, a vegades, no. A vegades em vaig parant.
E: Vols dir que, quan escrius, de vegades ho vas fent per apartats, per paràgrafs...?
N: No..., ho vaig fent tot seguit, però em paro per les idees.
E; Encara que escrius tot seguit, formalment marques clarament els paràgrafs. Tu mateixa, ja saps bé
quan has de canviar de paràgraf?
N: Sí.., quan veig queja s'acosta un altre tema, doncs en començo un altre, el canvio.
E: Avui, mentre estaves escrivint la historieta, de vegades t'aturaves una miqueta, i semblava com si et
llegissis les frases que acabaves d'escriure..
N; Sí, és per saber com continuar...
E: Et serveix per alguna cosa més?
N: És que no sabia com continuar i què escriure i...
E: I per revisar el text?
N; Home... una miqueta també.
E: Quin tipus d'errades busques?
N; De gramàtica...
E: I d'ortografia?
N: També.
Es I d'idees, d'estructura..?
N; Sí...
E: Però no et llegeixes tot un paràgraf, no?
N: No, només més o menys "lo" que acabo d'escriure.
E: M'he fixat que, per escriure la historieta, de seguida has anotat el títol, i també has utilitzat
guionets_ ja que em sembla que hi has inclòs diàleg_... És habitual que, quan escrius, hi posis el títol i
que hi introdueixis guionets...?
N: El títol, sempre, i guionets moltes vegades.
E: De parèntesis i cometes, per exemple no n'has fet servir. N'utilitzes d'altres vegades?
N: A vegades... però no gaire...
E: M'ha semblat observar que així, de manera específica, no dedicaves cap moment a revisar la
historieta, per veure si hi trobaves possibles errades, ja fossin d'ortografia, de gramàtica, de puntuació o
també d'idees, d'estructura... Per què?
N: No ho sé... (riu tímidament) Perquè no en tinc costum...
E: No ho sols fer gairebé mai?
N: No.
E: I ja et sembla que et queden bé, amb lògica i sentit i sense faltes, les redaccions?
N: Home..., sempre pot quedar més bé o més malament..., però... els mestres no em fan "gaires"
correccions.
E: D'alguna manera, potser aprofites per revisar durant aquelles petites lectures que fas de les danwes
frases acabades d'escriure, no?
N: Sí..., ©m sembla queja en tinc prou.
E; Quan has retocat el text, arrel de les petites lectures que anaves fent de les dues o tres frases darreres,
m'he lïxat que el que has fet servir és el "ratllar", o sigui "tatxar" la paraula o les paraules equivocades,
també has afegit paraules al marge... Aquestes són les tècniques que utlitzes per retocar un text?
N: Sí, "tatxo"
E: De fletxes i asterics, en fas servir?
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N; No..., "bueno" asterics a vegades, però... vaig "tatxant" sobretot.
E: Ja hem comentat que, avui, no has dedicat cap estona específica per la revisió del text, i que
normalment no ho sols fer. Però, ara tinc una curiositat, tampoc sols fer mai una darrera lectura del text
complet ?
N: No, és que m'avorreixo... com queja jo he escrit jo, ja m'ho sé...
E: Ah...
E: Mira, ara jo et diré unes frases i tu contestaràs si, durant l'estona que ha passat des que t'he proposat
el títol fins que has acabat la historieta del tot, has pensat idees més o menys semblants a aquestes
frases. D'acord?
N: Què vols dir?
E: Vull dir si la frase que et diré, t'ha vingut al cap en algun moment d'avui, més o menys, no la frase
exactament, exactament, sinó la seva idea general. D'acord, ara?

N: S!, em sembla que si
Es La primera diu així: ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general,
l'extensió, el possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
N: És que... ho he..., no ho he pensat això de "lo" llarg que ho faria i qui ho llegiria, però..., quan he
sentit el títol ja he pensat la historieta.
E: Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar
a escriure.
N: Sí, això sí.
E: Quan?
N: Al prinicpi, quan has dit el títol.
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si hi diu allò que jo tenia
pensat, si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou..., o alguna falta de
gramàtica, d'ortografia o de puntuació.
N: No, no...
Es Ara queja tinc tot la historieta escrita, vaig a Hegir-me-la per veure si hi trobo faltes d'ortografia, da
gramàtica, de puntuació, idees repetides, confuses... i així ho corregiré definitivament.
N; No, no.
E: Moltes gràcies, doncs, Laura, gràcies.

ENTREVISTA AL CAS 3 - (25-4-96)
Entrevistadon Bé, Marcel, has escoltat el títol que t'he proposat i, abans de començar a escriure,
t'has esperat una estoneta, però molt curta, un minut... no gaire més. Sempre ho sols fer així, ds
vegades t'esperes més, de vegades menys... ?
Noi: Sempre depèn del tema, perquè hi ha temes que no... em suggeriexen res en especial, però
aquest... sí, perquè amb un amic meu, doncs..., anant cap a l'acadèmia d'anglès..., ell és molt de la
broma i em va fer pujar per l'ascensor. Després, a dins de l'ascensor, va començar a saltar, saltar... i ens
vam quedar parats allà enmig...
E: I per això, avui de seguida se t'ha acudit... (m'interromp)
N: Sí, de seguida.
E: O sigui, que un cop has escoltat el títol, de seguida ja t'han vingut al cap les idees sobre la
historieta?
N: Sí, sí, avui sí.
E: D'altres vegades, necessites esperar-te abans de començar a escriure?
• N: Sí, però no pas massa.
E: No?
N: No... , com a molt 4 ó 5 minuts.
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E: Quan sí que t'esperes, en què penses mentrestant: en les idees, en l'argument, en qui ho llegirà, en
per què ho escrius, en si ho faràs curt o llarg..,?
N: Més aviat en les idees que em vénen al cap, perquè després ja vaig fent.
E: No has demanat si la historieta havia de ser curta, llarga... Alguna vegada, quan has de fer alguna
redacció o algun altre tipus de text, ho preguntes?
N: Molt sovint.
E; Quan? En quines situacions, per exemple?
N: Quasi sempre que ens ho fan fer aquí a l'escola.
E: I a qui li ho preguntes?
N: Al professor.
E: I.. avui no ho has preguntat. Per què?
N: No, perquè m'imaginava quesería... el que... el que... em sortís.
E j No has demanat tampoc qui es llegiria la historieta. Per què?
N: Perquè si la faig, és igual fer-la per una persona que per l'altra. Jo tinc les idees, les escric i ja està.
E: Normalment, no sols preguntar qui ho llegirà allò que escrius?
N: No.
Es També potser has pensat que ens ho llegiríem... (m'interromp)
N: Algú de vosaltres, vols dir?
E: Això.
N: Així específicament, la veritat és que no hi he pensat. Però... és que m'és igual...
E: M'he fixat que, abans de començar a escriure, no has fet servir cap full de paper per anotar-hi idees,
paraules o frases soltes... que se t'anessin acudint sobre la historieta a escriure. En quines ocasions,
quan escrius, ho sols fer?
N: Mai. Quasi mai. Sempre em vénen les idees..., tot mentalment, i començo a escriure.
E: Abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, tampoc no ens has comentat res sobre les
diferents idees, paraules, frases... que se t'anessin acudint. En d'altres ocasions, per exemple en una
sessió de classe o a casa, sols donar les teves idees o demanar-ne'n a d'altres persones, als mestres, als
companys, als pares...?
N: No. Ho solo fer tot sol.
E: Perquè?
N: Perquè... ho faig més bé.
E: Avui, per escriure la historieta, sí que has consultat un diccionari. Per què ho has fet?
N: Per saber com s'escrivia un paraula.
E: La majoria deies vegades, quan escrius una historieta o algun altre tipus de text, ho fas de consultar
algun diccionari o alguna gramàtica...?
N: Molt poc.
E: I quan ho fas, què sols consultar normalment?
N: Un diccionari normal i corrent o bé un llibre de verbs conjugats.
E: Avui, abans de començar a escriure, no has fet servir cap full en blanc per fer-te un esquema, un
esbós., que et servís per ordenar-te les idees que volies escriure en la historieta. No ho sols fer mai o...
potser alguna vegada sí que ho fas?
N: No, no, mai. Sempre ho faig mentalment.
E: En algun moment d'avui, abans de començar a escriure o mentre escrivies, recordes haver-te aturat a
pensar concretament com volies que fos la historieta, no què escriuries, sinó com: l'extensió que li
donaries, com ho disposaries en el full (títol, marges...), l'esquema de redacció que seguiries...?
N: Home... més o menys..., potser sí. Després d'haver fet una mica d'introducció, després he pensat
si... el faria llarg o curt... Però sobre la marxa també... vaig a afegint idees,
E: I.. per què et sembla que et serveix el fet de ser conscient, per exemple, de l'extensió de li vols
donar?
N: Serveix perquè la redacció surti més bé, més... ben posat tot.
E: I..., en el possible esquema de treball que seguiries en la redacció de la historieta, hi has pensat, és a
dir primer escriuré el text, després me'l llegiré, el corregiré....?
N; No... jo sempre ho faig deia mateixa manera, ja no hi penso.
E: Avui, quan has començat a escriure, ho has fet tot seguit. Sempre ho sols fer així?
N: Sí.
E: En algunes ocasions, ho fas aturant-te en cada un dels apartats o paràgrafs que vas escrivint?
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N: Quasi mai.
E: Avui, mentre estaves escrivint_no quan has fet la primera versió (és a dir, "el brut"), sinó quan ho
escrivies definitivament (és a dir, "el net")_, m'ha semblat que t'anaves aturant per llegir-te els
fragments que acabaves d'escriure. Per què ho has fet?
N: Per... veure com em quedava.
E: Aquestes lectures parcials del text "en net", les fas habitualment ?
N: Sí, normalment ho faig, quasi sempre.
E: Per què et sembla que et serveixen?
N: Vaig veient com va quedant la redacció... Per estar-ne més segur.
E: M'he fixat que, per presentar la historieta en el full de paper, tant "en brut" com "en net", has escrit
el títol. Sempre li poses?
N: Sí, sí, sempre.
E: En canvi, avui, no he vist que utilitzessis ni parèntesis, no guionets, ni paraules entre cometes...
D'altres vegades, quan escrius, en fas servir d'aquest tipus de tècniques o no sols fer-ne servir mai?
N: Sovint, sí.
E: Per què et sembla que et serveixen aquestes tècniques de presentació, el títol, les cometes, els
parèntesis...?
N: El títol..., és un costum que tinc. Les altres coses, mira... per matisar o destacar...
E: M'he fixat que per identificar els possibles errors de la historieta, ja fossin de gramàtica, d'ortografia,
de puntuació, o bé fossin d'idees, d'estructura..,, bàsicament has esperat al final i, després d'haver escrit
el text "en brut", has fet una primera lectura del text complet. Llavors, has començat a revisar i a
corregir...
N: Sí, sí...
E: Ho sols fer sempre així?
N: Sí, sempre. Primer tot "en brut", després ho llegeixo i canvio el que s'hagi de canviar, i després ho
passo "en net".
E: Avui, aquestes lectures del text complet, primer la que has fet del text "en brut" i després la que has
fetal final, quan ja tenies el text escrit "en net", les has fetes mentalment o, com a mínim, no t'hem
sentit. Les fas sempre així o de vegades les fas en veu alta?
N: De vegades en veu alta.
E: Quan?
N: Quan estic a casa sol. Em va bé, així veig millor si em queda bé o així...
E j M'he fixat que, tant has corregit errades de gramàtica, d'ortografia, de puntuació... com també a
vegades has corregit algunes idees, algunes paraules... Normalment, sempre revises tant aspectes
d'ortografia i gramàtica com aspectes de contingut (d'idees, d'estructura...)?
N: Sempre, quan m'ho llegeixo, em solo fixar en les dues coses, ho faig tot de cop,..
E: Quan revisaves la historieta, per retocar els errors has fet servir el "tatxar", també has afegit paraules
al marge... Això és normalment el que utilitzes per retocar el text?
N: Sí.
E: De fletxes o d'asterics, en fas servir?
N: De tant en tant, però no tan sovint.
E: Abans de donar per acabada la historieta, has fet una darrera lectura del text complet, ens referim a
quan aquest ja era passat "en net". La sols fer sempre aquesta darrera lectura?
N: Sí.
E: Per què?
N: Per estar-ne més segur abans d'"entregar-ho".
E: De vegades, durant aquesta darrera lectura, tornes a revisar?
N: Sí, a vegades corregeixo alguna cosa, però no pas gaire sovint.
E: Ara jo et diré unes frases, i tu pensa si, durant aquesta estona que ha passat des que t'he proposat el
títol fins que has acabat, has pensant idees semblants a cadascuna d'aquestes frases. D'acord?
N: SI, "vale".
E: Diu, la primera: ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general, l'extensió
prevista, el possible lector..), vaig a veure quins idees se m'acudeixen.
N: No.
E: Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar
a escriure.
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Ni Sí,
E; Quan?
N: Ja de bon principi.
E; Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si hi diu el quejo tenia
pensat en un començament, i si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou... o
alguna falta d'ortografia, de gramàtica o de puntuació.
N: No.
E: Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la per veure si hi trobo faltes d'ortografía,
de gramàtica, de puntuació..., idees repetides, confuses..., i així ho corregiré definitivament.
Ns SI, per això rn'ho he llegit dues vegades, "en brut" i "en net".
Ei Moltes gracias, Marcel, gràcies.

ENTREVISTA AL CAS 4 - (26-4-96)
Enírevisíador: Bé, Elena, has escoltat el títol deia historieta que t'he proposat escriure i has esperat
una estoneta, però molt curíela. Ho sols fer sempre així, o de vegades t'esperes més, de vegades
menys...?
Noia: Depèn, depèn de si,.., depèn de quin tema sigui.
E; En què penses durant aquesta estona que estàs esperant?
N: De què puc fer... la redacció.
E: I a qui ho escrius o per què ho escrius?
N: No.
E: Has escoltat el títol, t'has esperat una miqueta, i després t'has posat a escriure ben aviat. És que de
seguida ja se t'han ocurregut les idees sobre les quals volies escriure la historieta?
N: Sí, sí.
E: No has demanat si la historieta havia de ser llarga, curta... Alguna vegada, quan escrius una narració
o algun altre tipus de text, ho preguntes?
N: Sí, si és més difícil el tema..., si ha de ser gaire llarga...!
Es Ah..., si el tema et sembla difícil, t'estimes més fer el text curt?
N: Ésclar!(rtH)

E: No has preguntat, tampoc, qui es llegiria la historieta. Per què?
N: No ho sé...(r/w)
E: Què has pensat?
N: Doncs, que... si és un estudi que... te la llegiries tu...

E; I.. normalment, ho preguntes?
N: No.
E: Potser suposes que...
N: Que la llegeix sempre el professor.
E; M'he fixat que no has fet servir cap full de paper, sobretot abans de començar a escriure, per anar
anotant idees, paraules o frases soltes... que se t'anessin acudint sobre la historieta que volies escriure.
En algunes ocasions, quan escrius, ho fas?
N,* No, primer ho escric "en brut" i ho torno a llegir i li vaig afegint coses.
E: Però, un paper a part, per anar anotant...
N J No, no això no. "Me" van venint les idees i ja vaig escrivint "el brut".
E: Avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, no ens has comentat res sobre les
idees, les frases... que se t'anaven acudint... En d'altres ocasions, quan escrius, per exemple a classe o a

casa, sols donar les teves idees o demanar-ne'n a d'altres persones, als mestres, als professors, als
companys...?
Ni De vegades, sí.
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E: Quan, per exemple?
N: Si..., si és un dia que no sé què escriure..., doncs, pregunto a veure què puc "ficar"...
E: A qui ho preguntes?
N: Al mestre, o... alguna vegada als companys.
E: Avui, per escriure la historieta, no has consultat cap diccionari, cap gramàtica... No ho has cregut
necessari?
N: No.
E: Perquè?
N: Perquè he fet servir paraules més fàcils.
E: Ho fas algunes vegades, de consultar...?
Ns Sí.
E: Quan?
N: Home..., sovint vaig a agafar-lo per..., si de cas, i després si... necessito o he de "ficar" algun
sinònim, doncs, vaig a buscar-ho...
E: Així, és el diccionari de sinònims el que fas servir més habitualment?
N: Jo sí, molt, més quel'altre (riu).
E: Avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, no has fet servir cap full de paper per
fer-hi un esquema, un esbós... que et servís per ordenar-te les idees a escriure en la historieta. No ho
sols fer mai o alguna vegada sí que ho fas?
N: Potser alguna vegada, sí.
E: Per fer redaccions o per fer algun altre tipus de text?
N J Mtnmmm... Sobretot quan hem de fer esquemes..., hem de fer algun esquema d'algun capítol que
hem llegit.

E; Un capítol d'un llibre?
N; Si.
E: I.. si heu de fer un resum, per exemple?

N: Jo... això ho vaig fent com les redaccions, a trossets.
Es Així els esquemes els fas quan....
N: Quan hem de fer algun esquema d'un resum, d'un llibre....
E í Es a dir, que solament en fas quan t'ho demanen específicament, per pròpia iniciativa...
N: No, jo sola, no tinc costum.
E: Avui, abans d'escriure o mentre estaves escrivint, recordes haver-te aturat a pensar com volies que
fos la historieta, no què escriuries, sinó l'extensió que li donaries, com disposaries el text en el full (el
títol, els marges.,.)...?
N: Sí
E: Quan?
N: Primer he fet una introducció, i després quan estava a dins de l'ascensor..,, doncs... he pensat una
mica què podia fer perquè s'allargés...
E: Penses bàsicament en el què vols escriure. Però en si tens la intenció de fer-la curta, llarga..., en si
posaràs el títol a dalt, deixaràs marges als costats..., en quines passes de treball seguiràs..., hi penses

específicament?

N: No, això em va sortint, com un hàbit...
E: Avui, quan has començat a escriure la historieta, ho has anat fent per apartats, quan n'acabaves un,

t'aturaves, te'l llegies, modificaves, tornaves a escriure un altre trosset, te'l tornaves a llegir...

Normalment ho sols fer d'aquesta manera?
N: Sí, gairebé sempre.
E: Per què et sembla que et serveix escriure d'aquesta manera?
N: Perquè... així "fico" una introducció i miro com està quedant i com puc ajuntar-lo després per fer
"lo" altre.
E: L. no sols afegir cap fragment nou fins que no t'has llegit el trosset anterior, no?
N: Sí, és que ho he de tomar llegir... (riu)
E: M'he fixat que, per presentar la historieta en el full, has escrit el títol, tant en el "brut" corn en el
"net", has fet servir algun guionet, ja que em sembla que hi has introduït diàleg,... Quan escrius
narracions o d'altres textos, sols posar el títol i fer servir guionets, parèntesis, cometes...?
N: Els parèntesis depèn..., si és perquè una cosa quedi més clara, doncs sí.
E: En les redaccions, també?
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N: Potser no gaire.
E; I posar una paraula entre cometes?
N: Mmmm... Depèn... si és una paraula que no tenen perquè saber de què ve, sí que 11 poso.
E: El títol?
N; El títol sempre,
E; M'he fixat per anar trobant els possibles errors de la historieta, fossin de gramàtica, d'ortografia, da
puntuació o bé fossin d'idees, d'estructura..., ho has fet rellegint-te els diferents apartats que anaves
escrivint. Ho sols fer sempre així, quan escrius una historieta o algun altre tipus de text?
N: Sí. I també abans d'escriure-ho m'ho torno a llegir tot.
E: Per què et sembla que et serveixen aquestes lectures que fas dels diferents apartats?
N: Doncs..., és que si no ho faig no sé si em queda bé..., si hi ha faltes..
E: Aquestes lectures parcials dels fragments acabats d'escriure, les has fetes mentalment o, com a
mínim, no t'hern sentit. Sempre les fas mentalment o alguna vegada les fas en veu alta?
N: Alguna vegada si hi he de posar alguna coma o així..., ho faig en veu alta per veure com sona,
E: A l'escola, a casa?
N: A casa (riu).
E: M'he fixat que has revisat i corregit, tant errades de contingut (d'idees...) com errades d'ortografia, <fe
gramàtica, de puntuació... ï m'ha semblat que revisaves aquests dos tipus d'errades de manera
simultània, al mateix temps.
N: Sí, ho vaig mirant tot..., sempre ho faig així
E: Per retocar els errors del text, m'he fixat que el que has fet és "tatxar", també has afegit paraules al
marge, alguna vegada has fet servir fletxes, un asterisc... Totes aquestes tècniques les sols fer servir
normalment?
N: La majoria de vegades, sí (riu). "Tatxo" molt, però les altres coses també les faig servir.
E: Abans de donar per acabada la historieta "en brut", has fet una lectura completa del text escrit?
N: Sí.
E: Sempre la fas?
N: Sí, sí, sempre.
E: I per què et sembla que et serveix?
N: Doncs..., per veure com em queda, si m'agrada allò que he escrit, si hi ha alguna falta...
E: Després, has passat la historieta escrita en un altre full, o sigui l'has passada "en net". Ho fas
sempre també?
N: Si tinc temps, sí. A rni m'agrada més fer-ho, em queda més polit.
E: I, mentre ho estàs fent, també tornes a revisar la historieta?
N: Home... depèn..., si veig una falta, és clar, la corregeixo i si hi alguna fraseo alguna paraula que no
m'acaba d'agradar també ho canvio.
E j Ara jo et diré diferents frases i tu em contestaràs si, durant l'estona que ha passat des que t'he
proposat el títol fins que has acabat del tot la historieta, has pensat idees semblants a aquestes frases.
Ho entens?
N: Sí, em sembla,.,
E: La primera diu així: Ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general,
l'extensió prevista, el possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
N: No (contundent).
E: Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar
a escriure,
N: Sí.
E: Quan?
N: De seguida, després de dir-me el títol.
E; Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si hi diu el jo tenia pensat al
començament i si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou, o alguna falta ds
gramàtica, d'ortografia o de puntuació.
N: Sí, "bueno", no sé si ho... penso, penso, però és que, de fer-ho, ho faig contínuament.
E: Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la per veure si hi trobo faltes d'ortografia,
de gramàtica, de puntuació, idees repetides, confuses... i així ho corregiré definitivament,
N: Si, sí, això ho faig dues vegades, del "brut" i del "net".
E: Doncs, moltes gràcies Elena.
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N: De res.

ENTREVISTA AL CAS 5 - (8-5-96)
Entrevistado!': Be, Caries, has escoltat el títol de la historieta que t'he proposat escriure i has esperat
una estona a començar, ben bé 3 ó 4 minuts. Ho sols fer sempre així?
Noi: Sí, normalment.
E: I en què penses durant aquesta estona?
N: En quin tipus d'història pot ser, si d'estil còmic...,"bueno" sí, còmic, de... riure. Depèn, penso
quatre o cinc arguments i el que m'agrada més, doncs, l'explico.
E: Normalment sols esperar-te com avui, de vegades més, de vegades menys..?. De què depèn?
N t Sempre com avui, no. Depèn, a vegades si... el tema no m'agrada gaire començo a escriure a veure
què em surt.
E: I... a qui ho escrius i per què ho escrius, ho sols pensar alguna vegada, abans de començar a
escriure?
N: A qui ho escric, no massa, perquè normalment o ho faig per mi o per la professora. I per què ho
escric... mmmm..., no és m'ho plantegi massa sovint, no, no.
E: Avui, quan has escoltat el títol, encara que t'has esperat una estoneta, no m'has preguntat cap
qüestió sobre el terna o sobre el títol en concret. O sigui que, d'entrada, el títol no t'ha creat cap tipus ds
dubte...?
N: No, no és pas el tema més difícil que m'han plantejat (riu).
E: No m'has demanat tampoc si la historieta havia de ser llarga, curta.... Alguna vegada, quan has
d'escriure una narració o algun altre tipus de text, ho preguntes?
N: Sí, si és per l'Institut sí, perquè si és massa llarg o massa curt... Ara, en principi, quan escric per
mi no em marco una plana, dues planes... no, això no.
E: TampOc m'has preguntat qui es llegiria la historieta. Per què?
N: Perquè m'és igual, que la llegeixi qui vulgui (riu irònicament).
E; Però, potser has pensat...
N: Home, en principi, he pensat que la llegiries tu, o ella (mira l'altra investgadora), o potser la "(nom
de la seva mestra de llengua catalana de 8è curs)"...
E: Alguna vegada, ho preguntes qui la llegirà, o qui llegirà allò que escrius?
N: Molt poc sovint, vaja, mai.
E: M'he fixat que no has utilitzat cap full de paper per anar anotant idees, paraules..., que se t'anessin
acudint sobre la historieta que anaves a escriure. En algunes ocasions, ho fas o normalment no ho fas?
N: No ho faig (contundent). Si no és que m'ho diu el professor, és clar, després sí, però... sinó no...
E: Això vol dir que, habitualment, quan escrius, a mesura que et vénen les idees al cap les vas
escrivint?
N: Sí, sí.
E: Abans de començar a escriure o mentre escrivies, tampoc no ens has comentat res pel que fa a les
idees que se t'anaven acudint. En d'altres ocasions, quan escrius, per exemple en una sessió de classe o a
casa, sols donar les teves idees o demanar-ne'n a d'altres persones, als mestres, als companys, als
pares...?
N: No, mentre faig la redacció, no. En tot cas, la deixo llegir i pregunto si els hi ha agradat o no.
E: Per què mentre fas la redacció, no?
N: Perquè intento que la redacció sigui feta per mi. En tot cas, tampoc demano opinió sobre si.... hi
posarien alguna cosa més o no, demano si els hi ha agradat o no i per què. I llavors, si el per què que
ells em diuen a mi tampoc no m'agrada, després sí que el canvio.
E: Avui, per escriure la historieta, no has consultat cap diccionari, cap gramàtica... No ho has cregut
necessari?
N: No.
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E: Perquè?
N: Perquè no crec que l'avaluï ningú, però tampoc no és que tingui l'hàbit defer servir diccionaris.
E: O sigui, no en consultes gaire sovint?
N: Pràcticament, mai. Potser alguna... alguna vegada quan no sé el significat d'una paraula o potser...
quan no estic segur de com s'escriu, però... no massa sovint, no.
É: Avui, tampoc has fet servir cap full de paper, i no solament per anotar idees, frases que s'anessin
acudint sobre el tema a escriure, sinó tampoc per fer-hi algun esbós, esquema... per ordenar aquestes
idees. És que no ho sols fer normalment o alguna vegada sí?
N: No ho faig mai.
E: En algun moment d'avui, abans d'escriure o mentre estaves escrivint, recordes haver-te aturat a
pensar concretament, no què volies escriure, sinó el com ho faries, és a dir, l'extensió que li donaries,
com disposaries el text en el full, l'esquema de treball que seguiries?
N: No. L'única cosa que he pensat d'aquest tipus és quina mena de cosa seria, si seria una història o...
una cosa que m'havia passat realment o...
E: Recordes alguna vegada que, quan estiguis escrivint, sí que hi pensis específicament amb algun
d'aquests aspectes?
N: Buf... Sí... L'única pregunta que em faig d'aquest tipus és aquesta que m'he fet.
E: Avui, has començat a escriure la historieta i, encara que formalment sí que has marcat els paràgrafs,
ho has fet "a raig", tot seguit. Fins... ben bo quan havies escrit una quarta part del text, no t'has aturat a
llegir-te el que havies escrit. Normalment, comences i segueixes escrivint així de forma continuada,
sense parar-te i rellegir-te allò ja escrit?
N: Sí, és que..., "bueno", parar-me no ho faig mai i avui ho he fet perquè volia que lligués amb el que
havia escrit, però normalment ho faig d'una tirada i no m'ho torno a llegir. Si no estic segur que m'hagi
quedat bé, potser sí que la torno a llegir la redacció però... rares vegades. En tot cas, per corregir faltes.
E: Mentre escrivies, algunes vegades he observat que t'anaves aturant i, en algunes ocasions, també he
vist que et rellegies una o dues frases anteriors, un cop t'has rellegit un fragment més llarg...
Habitualment ho sols fer, o no gaire?
N: No gaire sovint, poques vegades.
E: Quan es que sí, per què ho fas?
N: Ho faig perquè no repeteixi massa un tipus de frases..., que no digui una frase i la segona o tercera
frase que faci després digui el mateix, que tingui una mica de continuïtat però que no vagi repetint tota
l'estona el mateix.
E: M'he fixat que, per escriure la historieta, sí que has fer servir, per exemple cometes, però en canvi
no has utilitzat parèntesis, guionets... ni tampoc has posat el títol. No són aquestes tècniques que facis
servir sovint o... de vegades sí?
N: No. Punts, comes... i tot això sí...
E: No, ja, això m'imagino que...(/»terawp)
N: No, és que no m'agrada gaire fer servir parèntesis...; per tot això, jo faig servir molt les comes, A
mi, una cosa que una gent ho posaria en parèntesi, m'agrada més posar-ho entre comes.
E: I el títol...no li poses normalment?
N: Mira, en un treball de l'Institiut sí que li poso, però quan escric una cosa, perquè estic a classe i em
diuen que puc fer el que vulgui... i començo a escriure, no poso el títol. En tot cas, poso al final una
frase que pugui... servir de títol.
E: Per trobar les possibles errades, no has esperat al final i has fet una darrera lectura del text complet,
en tot cas l'únic moment que m'ha semblat observar que podia servir-te per detectar errors, fossin dd
tipus que fossin, eren aquestes petites relectures, que feies tu, de les frases o fragments que acabaves
d'escriure. És aquest el teu procediment habitual de revisió?
N: Sí. Home, quan..._torne-m'hi_, quan haig de presentar una narració per l'Institut m'ho miro molt
més, i miro si hi ha faltes, i si ho passo per l'ordinador ja miro que el programa m'ho corregeixi,
però... tampoc no... és que sigui sempre prioritari, no. És que..., les errades gramaticals potser me les
miro més, però amb les ortogràfiques... normalment faig poques faltes.
E: Aquestes petites lectures que feies del text, en el teu cas parcials, les has fetes mentalment, o, com a
mínim, no t'hem sentit. Les fas alguna vegada en veu alta?
N: No, mai.
E: He vist que feies poques correcions en general. M'he fixat que algun cop has retocat algun aspecte
formal, bàsicament de puntuació, també he observat que algunes vegades has "tatxat" paraules o
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fragments de frase, per tant en aquest cas es tractava de qüestions fonamentalment de contingut. Quan
retoques un text ets conscient, simultàniament, d'una banda del que són possibles errors de tipus formal
(ortografia, gramàtica, puntuació) i de l'altra dels errors de contingut, d'idees... Dit d'una altra manera,
tens en compte ambdós tipus d'errors simultàniament?
N j Sí, però normalment em fixo més en els de contingut. Em fixo molt més en si dic el que vull duque no pas si tinc errors gramaticals, que... moltes vegades va lligat però...
E: Tu, però, no tens l'hàbit de fer primer una revisió d'aspectes de contingut i després els d'ortografia i
gramàtica, o bé a la inversa, com fan algunes persones?
N: No, ho faig tot de cop.
E: Quan has retocat el text, has fet servir el "tatxar", de vegades has posat allò "tatxat" entre parèntesi,
i també altres cops has afegit paraules al marge. Aquestes són les tècniques que has utilitzat per retocar
el text. Asterics i fletxes, per exemple, no n'has fet servir, no?
N: No, perquè si ho fas servir trobo que hi ha molt de desordre. "Tipex" tampoc no en faig servir. Jo
normalment "tatxo", només faig el parèntesi i la ratlla al mig quan és una frase llarga.
E: Abans de donar per acabada la historieta no has fet una darrera lectura del text complet per comprovar
si t'havia quedat tal com et pensaves al començament, o si quedaven algunes errades formals per
corregir... No ho sols fet mai o alguna vegada sí que ho fas?
N: Alguna vegada sí, quan ho haig de presentar..., no, però tampoc gaire sovint. És que no, no
m'agrada tornar-m'ho a llegir. Jo, el que he escrit ho he escrit i, mira, si no m'ha sortit bé, no m'ha
sortit bé.
E: Durant l'estona que ha passat des que t'he proposat el títol de la historieta fins que l'has acabada del
tot, recordes haver pensat idees semblants a les frases que ara et diré. Mira, jo ara et diré unes frases i tu
mira de recordar si les has pensades. D'acord?
E: La primera diu així: ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general,
l'extensió que tinc prevista, el possible lector...), vaig a veure quines idees se m'acudeixen.
N: No.
E: Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull explicar, vaig a
començar a escriure.
N: Sí (segur i contundent). Ha sigut abans d'agafar el "boli".
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'l per veure si diu el quejo tenia pensat,
si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou, o alguna falta de gramàtica,
d'ortografia o de puntuació.
N: Un o dos cops, però no... de manera fixa del principi al final, no.
Ei Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si trobo faltes d'ortografia, de
gramàtica, de puntuació, idees repetides, confuses... i així ho corregiré definitivament.
N: No, no.
E: Doncs, gràcies, moltes gràcies, Carles.

ENTREVISTA AL CAS 6 - (7-5-96)
Entrevistados Bé, Ferran, has escoltat el títol de la historieta que t'he proposat i has esperat una
estoneta però molt molt curta. Ho sols fer sempre així o de vegades t'esperes més estona, de vegades
menys?
Noi: Depèn. Depèn de la inspiració. Hi ha vegades que.... normalment miro d'imaginar-me més o
menys com iniciar o mitja... redacció i després... & veure què passarà.
E: I... a qui ho escrius i per què ho escrius, ho sols pensar alguna vegada, abans de començar a
escriure?
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N: Mmmm..., a qui ho escric en una situació normal, no, o és per la professora o per mi. I... per què
ho escric... tampoc gaire.
E: Avui has pensat poca estona. Per què?
N: Perquè avui he provat de... de fer allò de.., la pluja d'idees, no? I, és clar...(oz/fo)
E: Has escoltat el títol de la historieta i de seguida has començat a escriure. Ja sé que eren idees i frases
soltes el que has escrit de bon començament, però és que aquestes ja se t'han ocorregut ben aviat?
N: És que... (sembla dubtar)
E: Digues, digues...
N: No, és que... el professor que tenim ara a l'Institut ens va dir que la pluja d'idees, que... és molt
íàpid, no? I que has de començar a ficar les coses que poden anar envoltant el context del tema. Per
exemple, si dius l'ascensor, directament ja t'imagines que pot ser un edifici, que hi ha "varios" pisos,
que hi haurà gent... , que es pot espatllar o així.
E: No has demanat si la historieta havia de ser llarga o curta. Alguna vegada quan has d'escriure una

narració o algun altre tipus de text, ho demanes o normalment no ho demanes?
N: Si t'ho diuen, doncs, ja tires endavant, i sinó.., home, normalment jo "lo" més petit que solo fer és
tres quartes parts de pàgina.
E: No has preguntat tampoc qui es llegiria la historieta. Per què? Has suposat alguna cosa?
N: Com que em vau dir que era un treball i així..., suposo que l'heu d'analitzar vosaltres.
E: Bé, d'acord! Normalment, en una situació de classe per exemple, ho preguntes o tampoc?
N: Home, ja se sap que es el mestre qui se la llegirà.
E: M'he fixat que, abans d'escriure la historieta pròpiament dita, has utilitzat el mateix full de paper per
anotar frases, idees que se t'anaven acudint en relació a la historieta que volies escriure..., així en forma
d'esquema, amb guionets... Ho sols fer la majoria de vegades quan escrius?
N: Ara, sí.
E: Què vols dir, quant temps fa que ho fas així?
N: Home, a partir... no és fins l'Institut queens han dit això, que havíem de fer la pluja d'idees. Abans
ho feia en el cap, m'ho guardava endins i ja està... començava a escriure.
E: Mentre estaves escrivint, tampoc no ens has comentat res pel que fa a determinades idees o paraules
què sa t'anessin acudint. En d'altres situacions, en d'altres contextos, per exemple en una sessió da
classe o a casa, sols donar les teves idees o demanar-ne'n a d'altes persones, als pares, als professors, als
companys...?
N: Sí, sí. Normalment... o sigui, si hi ha algun tema del qual no pugui... no pugui parlar gaire petxjuè
no en só gaire, sí, demano ajuda o així... Però si és una cosa que jo, que jo ja tinc... moltes coses per
fer, ja... no ho demano.
E; Avui, per far la historieta no has consultat cap diccionari, cap gramàtica.., No ho has cregut
necessari?
N: No, no (contundent),
E: Per què?
N: Doncs, perquè faig servir paraules que... queja les tinc segures, que em van bé, i... com que de petit
llegia molt, doncs, un vocabulari determinat ja el tinc.
E: O sigui que, per norma general, no sols consultar' diccionaris o gramàtiques, o sí, alguna vegada sí
que ho fas?
N j Home, si tinc algun dubte, allò que... però no, no gaire.
E: A l'Institut, ho podeu fer, teniu material bibliogràfic de fàcil accés? O a casa ho fas més
regularment?
N: Home, a l'Institut, la classe és pobra, per dir-ho d'alguna manera, perquè no hi ha diccionaris... però
els professors et diuen que els hi pots preguntar a ells.
E: En un moment determinat, després d'escriure aquest petit esquema, que fins i tot semblava que
estava jerarquitzat i estructurat perquè hi has posat números d'ordre, en donar-lo per acabat, l'has ratllat,
l'has "tatxat", tot i després has continuat amb l'anotació d'idees però en blocs temàtics: l'argument, els
personatges... Per què has ratllat aquell esquema inicial?
N: Perquè..., "bueno", primer he començat a... a mirar les idees, no?, i després quan he començat a
escriure, per dir-ho d'alguna manera, és com si... com si no em lligués el que se m'acabava d'acudir en
el cap amb les idees primeres, les de l'esquema. Llavors..., els personatges sí que els he fet servir, però
"lo" altre, com que no lligava, doncs...
E; O sigui que has desestimat aquelles idees inicials...(m'interromp)
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N: Un "puntazo", diguem... (n'w)
E: Aquell esquema inicial, amb estructura molt clara i ordenada, es una manera evident d'ordenar les
idees. Ara, ho sols fer així la majoria deles vegades, quan escrius?
N: Sí, a partir de l'Institut. Ja ho he explicat.
E: Quan fas altres tipus de textos, que no són narracions, també et planifiques, és a dir també utilitzes
le tècnica de la pluja d'idees i l'esquema...?
N: Com ara quins textos?
E: Resums, textos expositius, descripcions...
N! "Bueno", quan són textos de l'estil d'estudiar, doncs...., el que solc fer és un esquema., en el qual hi
fiques un parell de paraules, llavors estudiant amb aquell parell de paraules ja pots desenvolupar tot el

tema.
E: Això, quan has d'estudiar, no?
N: Sí, i quan són altres tipus de text, home, depèn...
E; De poesies, n'escrius?
N: No... (no gaire convençut). Tiro més per la prosa.
E: En algun moment d'avui, abans de començar a escriure o mentre estaves escrivint, recordes haver-te
aturat a pensar concretament com volies que fos al historieta, no el què escriuries, sinó com volies que
fos, és a dir l'extensió que li donaries, com ho disposaries en el full de paper (títol, marges...)...?
N: "Bueno", això dels marges i... tot això, ja, ja de sempre que vaig deixant un marge a dalt i a als
costats. Ja que, a més a més, que t'ho demanen queda més polit..., tot i que avui no hi ha quedat gaire...
però.... En l'extensió, veus, no ho sé, més o menys és tenir una idea principal del tema i llavors és...
anar-hi afegint més palla o... treure-hi coses...
E: I en relació a l'esquema de treball que seguiries, t'hi has aturat a pensar?
N: No, exactament no.
E: Avui, has començat a escriure la historieta i, malgrat que marcaves formalment els diferents
paràgrafs, semblava que ho escrivies bastant seguit, com a mínim al principi... no t'aturaves massa a
llegir-te el que acabaves d'escriure. És aquesta la teva manera de fer?
N: Més o menys. Normalment el que faig és... escriure i després, doncs, al final fer un parell d3
lectures més... i llavors és quan veus coses en què t'has equivocat i llavors... ho endreço.
E: Per tant, això d'anar escrivint cada paràgraf de forma afilada: escriure'l, llegir-lo, revisar-lo... No és
habitual en tu, no?
N: No, no.
E: Sí que he vist, a vegades, que et rellegies ben bé allò que acabaves d'escriure, una o dues frase. Per
què ho fas això?
N: Primer pel sentit i la cohesió, perquè... perquè hi ha vegades que algunes frases no... no quedaven
bé i estaven mal escrites i... fins i tot que no tenien cap coherència amb el text, doncs..., doncs és
això... quan em perdo o així.
E: M'he fixat que quan escrivies la historieta, de seguida has apuntat el títol, has fet servir també
guionets, cometes, punts suspensius... És habitual en tu fer servir tot aquest tipus de tècniques db
presentació del text?
N: Sí, sóc molt variat (fiu)
E: I... per què et sembla que et serveixen?
N: Perquè suposo que si ho fas tot molt... molt igual, acabaries confonent coses, no? Llavors, d'una
manera o altra, si en un lloc s'hi posen guionets i llavors els subtítols d'aquests són punts, doncs ja...,
ja hi ha la diferència.
E: M'he fixat que per trobar possibles errors, tant siguin de gramàtica, d'ortografia, de puntuació, o bé
siguin d'estructura, d'idees... , ho has fet una miqueta sobre la marxa, encara que no massa, i que
bàsicament has esperat al final a fer una lectura completa del text, i llavors sí que he vist que has retocat
el text en diverses ocasions. És aquest el teu procediment habitual de revisió?
N: Sí, sí. Normalment, sí. A part que no faig moltes faltes, doncs..., llavors al mateix escriure sempre
n'hi ha una o altra que se t'escapa, i després per això faig la revisió final en lloc d'anar fent paràgraf per
paràgraf.
E; Aquestes lectures que feies, les parcials de frases o fragments petits i també la total, les has fetes
mentalment. Alguna vegada, les fas en veu alta?
N: Depèn. Hi ha vegades que, quan el que estic escrivint ho haig d'exposar oralment, sí, perquè és com
si fes un assaig. Però sinó, em faig l'entonació per dins el cap i mira... com surt!
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E: No ho he pogut observar amb exactitud, però m'ha semblat que a l'hora de corregir errades, durant
les lectures parcials has retocat bàsicament aspectes relacionats amb les idees, l'estructura... I que, en la
lectura final, fonamentalment t'has fixat i has retocat aspectes formals. O sigui, que has fet primer una
revisió dels aspectes de contingut i després dels aspectes més formals.
N: Sí, sí, jo faig així. De totes maneres, tinc en compte tots dos aspectes..., si quan faig les lectures
parcials, trobo faltes d'ortografia o de puntuació també les corregeixo, és clar ü.
E: I... et va bé fer-ho d'aquesta manera?
N: Sí. "Bueno", sempre hi ha una cosa o altra que se t'escapa, no? Però...
E: Quan revisaves la historieta, per retocar el text, bàsicament ratllaves les paraules, és a dir les
"tatxaves", però també tie tant en tant n'afegies al marge, feies servir les fletxes, substituïes paraules per
sinònims... Sempre sols fer servir aquesta varietat de tècniques?

N: Sí, de tot.
E: lasterics?
N: Sí, sí, també. Però... normalment en el apunts, en el que són apunts de class® faig servir molts...
molts asíerics, i llavors primer poses un asteric, llavors dos i els numeres i va bé. En les redaccions,
però, no els faig servir tant.
E: Abans de donar per acabada la historieta, has fet una darrera lectura del text complet. La majoria de
les vegades, quan escrius algun text, fas aquesta darrera lectura?
N: Sí.
E: I per què et serveix?
N: Perquè..., primer de tot és una mena de control que sempre... va bé vigilar que no se t'hagi escapat
alguna falta o... o algun error d'aquests de contingut, i llavors, en segon lloc, és per mirar-te la història
i si hi has de retocar alguna cosa.
E: Passar-ho "en net", ho sols fer? Si és que sí, quan?
N: Sempre que ho haig de presentar. És quejo ho faig molt potinerament i... és clar... Ja ho veus, no?
E: En aquest procés de passar-ho "en net", també pot ser que corregeixis alguna cosa?
N: Sí, sí, perquè sempre... cada cop que m'ho llegeixo canviaria coses, per això al final ho has da
deixar i... donar-ho per acabat.
E: Durant l'estona que ha passat, des que t'he proposat el títol fins que has acabat la historieta, recordes
haver pensat idees semblants a les frases que et diré. Mira, ara jo et diré unes frases, i tu a veure si

recordes... (m'interromp)
N: Encara que no l'hagi fet servir per escriure...
E: Es tracta de veure si mentalment les has pensades, més o menys, durant aquesta estona. D'acord?
N: Mmm..., sí...
E: Ara queja sé com ha de ser la historieta que explicaré (l'argument general, l'extensió, el possible
lector...), vaig a veure quines són les idees que se m'acudeixen.
N: Sí.
E: Quan?
N: Entre que he escoltat el títol i que he escrit aquell esquema inicial.
E: Ara queja sé més concretament què vull explicar en la historieta i com ho vull fer, vaig a començar
a escriure.
N: Mmmm. Després de fer l'esquema...
E: Ara queja tinc un trosset d'historieta escrit, vaig a llegir-me'1 per veure si hi diu el que jo tenia
pensat i si hi trobo alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen prou,., o alguna falta da
gramàtica, d'ortografia, de puntuació...
N: No, això ho deixo pel final.
E: Ara queja tinc tota la historieta escrita, vaig a llegir-me-la i a veure si hi trobo faltes d'ortografia, da
gramàtica, de puntuació, idees repetides, confuses... i així ho corregiré definitivament.
"N: Això. sí. "Bueno", pensar, "lo" que és pensar... no, perquè ja ho faig directament, per sistema...
E: Doncs, moltes gràcies, Ferran.
N: De res.

ANNEX 19:
Taules primera anàlisi de l'observació i l'entrevista

I

CUES
"-Avui, per escriure ¡a historieta ao AST camsutat cap
diccionari, cap gramàtica* . No ho has cregui necessari?
-No,
- Per què?
- Perquè, home...ja sabia Us parades ses o menys,
menys ona que te ¡'te pregonat a in, però— ja les sabia"

5.I.3

4.2J,

4.13.

4X2.

4XL

CODI

No és consciení d'haver pensat que anava a iaksar~Bn|
jroeés de planificació

Annex 19

- Avui, ho he Barat "mentre" que ho estava fent "en
Corregeix simnttànismpnt eb aspectes de forma i de KB qae el corregeix a» que va veient que no està bé, tant net —Sinó m'ho diuen, no ho faig gaire"
contingut EB general, en corregeix més de forma que de sisón errors d'ortografia com de cmitíngiiiC'panaks «me "- Jo, quan veig alguna parmita que no m'agrada, què
noestabéenaquett«palàgraf», "pues"k*trec, ijaestà
no K agraden")
-1, aimaísK temps, si et sembla que trobes alguna falta
d ortografia, de puntuada- també la corregeixes?
- Sí, és ciar, si la veis, sí"
Fa m text "en brot" i on "en net": refomrab el text.
Ma quenormataeiit sempre fa un text "en bnrt" i nu "en
Eh passar dd brut al net, corregeix 4 errors de forma, net". AM els M han ensenyat
-" Per exemple posar paraules al marge, fer serví
(ortografia, puntuació}, i efimiaa ona frase sencera Ih el text en brut, sempre íaíxa; en el net posa parèntesis fletxes, asteriscs— Ho utilizes?
[continguí)
- Sí, però ttcasi" maiperquè queda moubrut allò"
Ea el bruí, per retocar el text, tasta
Eh el net, fa «t parèntesi alafrasequeyol efiminar

que s'ho miri bé abans de donar-ï

OSSERVACIÓ"
ENTREVISTA
RESUM
JtESUM'
^Jiaj^O
CUES
Mentre escrin, fa lectores pardals defragments escrits *
Ufaqiieavüiliafet
més
Jectares
corregeix 3 errors deforma i 2 de coatínguí, però no de Normalment, sol anar escrivintpardabqiiemabtaafaiein.
"(-) Aquestes elteu procediment haMual per revisar m
i
si
ven
afeana
falta,
fa
forma selectiva sinó
texí (anar-te ttegint petits;fragments-)?
corregeix
- Sí, home, no ho faig moltes vegades, però. avui
m'mteressavafer-ho (somriu)"
l·legdx mentahnent
__ _Sanpn•e ¿n que ho fa mentalment
No fa cap lectura dd test complet
Hn queno té gaire l'hàbit de fer un darrera fecínra feaíj

Com anirem veient, solament en un cas (cas 6-Grup B), aquesta unitat de registre és contemplada en reattevisía. L'explicació és ben senzilla: només en aquest
cas, hem observat una conducta que reflecteixi la presència del subprocés genemció d'idees (2.1.) i, lògicament si aquest procés no es dóna no té cap sentit
preguntar en renírevisía sobre el fet de si ha desestimat o no deteminades idees durant aquest procés de generar idees (2.1.4)

2

33.

3.2.

3.1

232.

ENTREVISTA
RESUM
Un que si no eaíéa aigsma paraula, Savors la tasca al
diccionari, a casa i a F escola
Per escriure la historieta, avui no ha coas&ttai res pgrqaè
les paraules ja fes sabia

Ma que no ho f a mai
No utiliza cap tècnica d'organitzada de tes idees
No esplaia 2a definició de Fexteasió ni de la presentació Bin que no dedica cap temps «specific a concretar "-fer endavant, no penses, per exemple, om vols que
t'ocupi la redacció?
Tésteoslo ni la presentació
previstes
- No, no m'importa
No escriu on possible esqaema de treball, pla de No es traça cap esquema de treball Un qoe va feat "- f penses, de vegades quines fosses seguiràs per
escriure !a redacció: primer faré ai tnà, després mel
directament ei que B sort
composició
Begiré, el corregiré, després el passaré e» net—
- (..) És quejo hofaig directament-."
Quan mida la redacció &o fa "a raig", iot seguit DÉU que la seva manera habitual d'escriure és si té idees "- Avui, al principi, has escrit ¡a. ¡usábala tata seguida,
Prèviament no s'ha marcat ds paràgrafs, encara que asar escrivint tot seguit, i si no en té o no sap com però quan ha arribat el segon o tercer psrègrmf, f has
començat a parar sovint De què depèn qiís t'aturis o no
formalment a mesura qaeeb va escrivint sí qne es marca contianar, llavors s'atora i pensa
faturis?
-Perquè— les idees, no se.~ m'acueíea mdL Després,
ja-"
A partir de segon paràgraf fes al final es va aturant UB que es vaaíaraní per üegir-se eb fragments escrits per "- fer què et sembla que et serveix?
- "Pues", miro— per— si Jtagués aigua— xa&osé*.
sjTrmñmiuíampTTÍ tsuftn munit, 4$ Wfgffa f t fragment <jne venre si aiò escrit queda bé o per siMfatta alguna cosa
acaba d'escriure, sembia que pensa ims moments i De totes maneres, no ió fa deforma habteialj, a vegades si - Per síM ha alguna falta d'ortografia, de gramàtica, de
puntuado—?
a vegades a»
contorna escrivint
-S
- Iper sí M diu aUò que volies explicar—?
- També (iónidament)
No ntiífaa íeañqnes «pecsSà^aes en la presentació del H títol sempre l'escriu. De cometes, gnieaets, parèaíesis-,
mai
text, Bevat del títoL

OTf^lí»np?íií^s

No manifesta cap comportament de rebuig d'idees

2.1.4?
2.2.1.
23.1.

BESIM
No consulta capfoní d'informació

OBSERVACIÓ

2.13.

CODI

CUES
"-Avui, per escriure ¡a historieta ao AST camsutat cap
diccionari, cap gramàtica* . No ho has cregui necessari?
-No,
- Per què?
- Perquè, home...ja sabia Us parades ses o menys,
menys ona que te ¡'te pregonat a in, però— ja les sabia"

5.I.3

4.2J,

4.13.

4X2.

4XL

CODI

No és consciení d'haver pensat que anava a iaksar~Bn|
jroeés de planificació

Annex 19

- Avui, ho he Barat "mentre" que ho estava fent "en
Corregeix simnttànismpnt eb aspectes de forma i de KB qae el corregeix a» que va veient que no està bé, tant net —Sinó m'ho diuen, no ho faig gaire"
contingut EB general, en corregeix més de forma que de sisón errors d'ortografia com de cmitíngiiiC'panaks «me "- Jo, quan veig alguna parmita que no m'agrada, què
noestabéenaquett«palàgraf», "pues"k*trec, ijaestà
no K agraden")
-1, aimaísK temps, si et sembla que trobes alguna falta
d ortografia, de puntuada- també la corregeixes?
- Sí, és ciar, si la veis, sí"
Fa m text "en brot" i on "en net": refomrab el text.
Ma quenormataeiit sempre fa un text "en bnrt" i nu "en
Eh passar dd brut al net, corregeix 4 errors de forma, net". AM els M han ensenyat
-" Per exemple posar paraules al marge, fer serví
(ortografia, puntuació}, i efimiaa ona frase sencera Ih el text en brut, sempre íaíxa; en el net posa parèntesis fletxes, asteriscs— Ho utilizes?
[continguí)
- Sí, però ttcasi" maiperquè queda moubrut allò"
Ea el bruí, per retocar el text, tasta
Eh el net, fa «t parèntesi alafrasequeyol efiminar

que s'ho miri bé abans de donar-ï

OSSERVACIÓ"
ENTREVISTA
RESUM
JtESUM'
^Jiaj^O
CUES
Mentre escrin, fa lectores pardals defragments escrits *
Ufaqiieavüiliafet
més
Jectares
corregeix 3 errors deforma i 2 de coatínguí, però no de Normalment, sol anar escrivintpardabqiiemabtaafaiein.
"(-) Aquestes elteu procediment haMual per revisar m
i
si
ven
afeana
falta,
fa
forma selectiva sinó
texí (anar-te ttegint petits;fragments-)?
corregeix
- Sí, home, no ho faig moltes vegades, però. avui
m'mteressavafer-ho (somriu)"
l·legdx mentahnent
__ _Sanpn•e ¿n que ho fa mentalment
No fa cap lectura dd test complet
Hn queno té gaire l'hàbit de fer un darrera fecínra feaíj

Com anirem veient, solament en un cas (cas 6-Grup B), aquesta unitat de registre és contemplada en reattevisía. L'explicació és ben senzilla: només en aquest
cas, hem observat una conducta que reflecteixi la presència del subprocés genemció d'idees (2.1.) i, lògicament si aquest procés no es dóna no té cap sentit
preguntar en renírevisía sobre el fet de si ha desestimat o no deteminades idees durant aquest procés de generar idees (2.1.4)

2

33.

3.2.

3.1

232.

ENTREVISTA
RESUM
Un que si no eaíéa aigsma paraula, Savors la tasca al
diccionari, a casa i a F escola
Per escriure la historieta, avui no ha coas&ttai res pgrqaè
les paraules ja fes sabia

Ma que no ho f a mai
No utiliza cap tècnica d'organitzada de tes idees
No esplaia 2a definició de Fexteasió ni de la presentació Bin que no dedica cap temps «specific a concretar "-fer endavant, no penses, per exemple, om vols que
t'ocupi la redacció?
Tésteoslo ni la presentació
previstes
- No, no m'importa
No escriu on possible esqaema de treball, pla de No es traça cap esquema de treball Un qoe va feat "- f penses, de vegades quines fosses seguiràs per
escriure !a redacció: primer faré ai tnà, després mel
directament ei que B sort
composició
Begiré, el corregiré, després el passaré e» net—
- (..) És quejo hofaig directament-."
Quan mida la redacció &o fa "a raig", iot seguit DÉU que la seva manera habitual d'escriure és si té idees "- Avui, al principi, has escrit ¡a. ¡usábala tata seguida,
Prèviament no s'ha marcat ds paràgrafs, encara que asar escrivint tot seguit, i si no en té o no sap com però quan ha arribat el segon o tercer psrègrmf, f has
començat a parar sovint De què depèn qiís t'aturis o no
formalment a mesura qaeeb va escrivint sí qne es marca contianar, llavors s'atora i pensa
faturis?
-Perquè— les idees, no se.~ m'acueíea mdL Després,
ja-"
A partir de segon paràgraf fes al final es va aturant UB que es vaaíaraní per üegir-se eb fragments escrits per "- fer què et sembla que et serveix?
- "Pues", miro— per— si Jtagués aigua— xa&osé*.
sjTrmñmiuíampTTÍ tsuftn munit, 4$ Wfgffa f t fragment <jne venre si aiò escrit queda bé o per siMfatta alguna cosa
acaba d'escriure, sembia que pensa ims moments i De totes maneres, no ió fa deforma habteialj, a vegades si - Per síM ha alguna falta d'ortografia, de gramàtica, de
puntuado—?
a vegades a»
contorna escrivint
-S
- Iper sí M diu aUò que volies explicar—?
- També (iónidament)
No ntiífaa íeañqnes «pecsSà^aes en la presentació del H títol sempre l'escriu. De cometes, gnieaets, parèaíesis-,
mai
text, Bevat del títoL

OTf^lí»np?íií^s

No manifesta cap comportament de rebuig d'idees

2.1.4?
2.2.1.
23.1.

BESIM
No consulta capfoní d'informació

OBSERVACIÓ

2.13.

CODI

S3.

52.

OBSERVACIÓ
RESUM

ENTREVISTA
SESÍM
Ifin que, en començar a escriure, ha pensat que ja salda
concretament què volia explicar (fmaütasció procés de
planificació) i, per tant, començava a escriure (inici procés
íextuaiüzació)
Ma que sí que ha peasaí en anar-se Begint els fragments
escrits per a corregir-tos (iaiciprocés de revisió)
No ha pensat ai llegir-se el text complet i així donar per
¡yyfrijMía la revisió (fnatètzacióprocés de revisió)
CUES

No comparteix amb l'observador tes idees

2.12.

Annex, 19

"-M'he fixat que no has Jet servir cap JuM de paper per
matar Mees, frases soítes, que se t'anessin asudaií sobre
¡a historieta a escriure. Ei algunes ocasions quan escrius
kofas?
-"Casí" mai ho faig
- O sigui, que tu, a mesura que et van venint Us idees al
cap, íes vas escrivint?
-Sí"
Diu que a vegades pregunta ais pares, sobretot qua no té "-No, mai demano idees... Ah pares, potser si, algunes»,
idees per continuar escrivint. Als professors no els pregunta aigunes.. ai com ho explico! Quan., nc~.se què escriure
gairebé mai Als companys, de vegades els danana com més, els pares afeuna vegada em donen idees"
s'escriu a^una pg^y^^i^a o sobre &|gss£i&idea~.

No Bauza cap suport escrit per ajudar-se en el procés de No n'jitiKza mai
generar
2JJL

12.

1.1

OBSEKVAC36

WTSEVISXA
RESUM
CHIS
Anoto ç? tffol imiiiA«ii)|tflnsí«tKa que de vegades s'espera una estona més llarga abans de "-f eró, avià, t'haspesat a escriure de seguida. & que ks
començar a escriure (2 ® 3 minuts), quai mo sap com idees ja t'han vingut al cap de seguías, només d'escoltar
Al cap de 30 segons comença «escriure la historieta
No planteja cap pregunta en relació al tema, al iector m començar la història qne vol escriure.
eltítei?
Amb e! títol proposat, ha començat a escriure de seguida, -"Bueno", alprincipimTi& costat, però després ja^ .ja he
aï proposí
encara que B ha costat una mica trobar les primeres idees començat a..expfícar coses que se m 'han passat pel cap "
Normalment quan ja té la idea sobre com començar, escriu
i ks aures idees se B van acudint mentre va escrivint.
Moltes vegades també es pesisa el final de fa història, ató va
escrivint fins que M arriba.
Mai pregunta qui es Hègira aüè qne escriu, ja qoe
normalment és la senyoreta qui la Bagas, i, en aquest cas,
s'hg imaginat que el lector seria l'observador
HuíraejjonaaisaeBí eb professors ja els manquen ies lones "-I si no et diuen res?
No planteja cap qüestió sobre l'extensió
exactes qne ha de tenir ía redacció. I si no eb hi diuen, eüa - Toes", ho faig ahasta"-."hasia"que ja no tinc més
escriu fias que se I acabenfesidees
idees"

"Ara queja tinc un ¿rosseí d'historieta escrit, vaig a Begirmeliftveure sihiaïu d que jo tenia pensat i si K trobo
alguna idea inadequada, expressions que no s'entenen
prou~ alguna foMa de gramàtica, d'ortografia, de
puntuació- Ho has pensat, més o menys, en
moment?
- Si, també ho he mmtí
-Quan?
-Quan em llegia els trossets"

-"Quan bo kaspessaí?
-Quan—, ai començar"

CODI

GRUPA- CAS 2. Taula d'anàlisi de les imitats de registre

COÍ?J

1

S3.

52.

OBSERVACIÓ
RESUM

ENTREVISTA
SESÍM
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concretament què volia explicar (fmaütasció procés de
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No ha pensat ai llegir-se el text complet i així donar per
¡yyfrijMía la revisió (fnatètzacióprocés de revisió)
CUES
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4.1.2.
4.L3.

4.1.1.

33.

3.2.

3.1

232.

23.1.

ENIKEMSXA
CUES

XJegeas mentalment
Sempre diuçtieliofa meotaJaieiit
S^faunakctnradel teztcranpMi corregeix errors (Ift JXu qoe sempre en fa com amímm una i que, fos i tot, pot "-Tu, per què diríes que et serveix?
de contingut i 5 de forma)
fer-ne 2 a 3 , dedarrsres lectures del test complet Diu que -Nohosé
E serveis per corregir faltes.
-Si no ks fessis-.?
-Mome K quedarien f oües „, ioòcò"

Annex 19

Ha qse no bo fa mai. Solament fa esquemes suau i
demanen enconeset epeeafatí «l'aígnna fficó
No espücïta la definició de Pextensso ni de la presentació Bin que no dedica cap temps espedflc a concretar b "-Sí que m*he aturat apensar
previstes
presentació ni em l'extensió. Únicament dedica temps a - No, aixòja ho hem vist, però a pensa- en ... ?
pensar ea el tema
- Ett què voSa escriure. "
No escric un possbfe esquema de treball, pla de Diu qae BO es traca mai cap esqnema detrebaE
composició
Comença a escriure el text i ho fa tot segmt S'atura Mn que en algunes ocasions sí que escno les redaccions "- Quart és que escrius per apariats?
solamesií uns instants m pareu de vegades
apartat per apartat Espedaimeat quan és a casa, i ks - QUÜK estic a casa, que tins que fer mut carta o "algo",
escriu amb la seva germana
una redacció.^ que ¡a faig amb Ja meva germana, estic
Eo aquest cas, diu que psfeer estava una mica nerviosa i per pensant-, faig paràgrafs-, i començo aafer" un altre-., el
això ha escrit més seguit
tatxo"
No es rellegeix fragments o paràçrafs, solament sèmola Un qae sempre solament es Segeix te últimes frases "-Iper què et sembla que et serveix ?
que es llegeix la darrera frase qce acaba d'escriure en escrites, noes llegeix íragmeats més fiargs. Així ja veu si el - Per mirar si.- vaig bé o vaig malament"
unes quantes ocasions (sis eoneppiampnt). De vegades, qne escriu va quedant bé.
també s'aturafa una nBads general al que ha escrit, però
sense Degir-s'ho deüngndameit
No aííOJïza tècniques espeduqmes so la presentado del Ei títol sempre Fescriu. te cometes n'escriu en casos mott "- Sí, quan poso aigiima "xorrada" o "oigo"
text, Hevaí del íííoL
especials. Be parèntesi, QIÜS escriu aignna paraula que E - Llavors, que ntflftzes?
sembla que no és del tot ortodoxa
-Cometes
- 1parèntesis?
- No. "Bueno", sí, quan - dic "algo", per exemple: aquell
nen és tonto, "pues "poso parèntesi"
Mentre escriu, no es Eegeix tís tegmenís escrits pera un que el que fa són lectores parcials solament d'una o
detectar-M errors.
dues frases, les acabades d'esoinre. De fragments més
Únasela vegada es Ikgòc Is frase qss acaba d'escriure i iargs,oohosolfer. Bàsicament no tes ntifitza per corregir
en canvia nntrosseí (error coEÜngaí)

No TituSt^-ft cap tècnica d'org&nitzsscie de Ses idees

Bna3$£*||2£3£ÍgS

No manifesta cap eoiapariísaeaí de rebuig d'idees

2.L4.
2.2.1.

OBSERVACIÓ

ENJSEWSTA
CUES
RESUM
Ha qoe de vegades s'espera nua estoca més llarga abans de "-Avui, has escoltat el tílolde la historieta i has començat
començar a escriure, qaan no té idees per escriure. S el a escriure líen anat. & que de seguida ja se t'heu
ocorregut les idees sobre les que voiles escriure,
que Isa defer és nua poesia escara s'espera més.
Quaa ha començat a escriure tenia alguna idea sobre el que l'argument—?
vola escriure, la resta de l'argument se i ban anat acsdasí
- Aa4 qvm has començat a escriure no ternes tot
a mesura que escrivia.
Mai pregunta qni es llegirà allò que escriu, ja que l'argument pensat, no?
normalment són els professors qui ho llegeixen. I si és ¡ma - No, tétala història no la sabia, tenia alguna idea-, quan.
anava escrivint he anafireguent* les-, coses-, "
carta per a ima amiga, ja ho té bat clar
Em aquest cas, ha snposatqae la llegiria l'observadora
Ifiïi qne normalment els professors ja els marqnen les iaies "-Alguna vegada ho pregantes? A classe, per exemple?
No planteja cap qüestió sobre l'extensió
- SL. "bueno" (riu)... Quan. fem alguna redacció...
exactes qne ha de tenir la redacció.
diguem— de mig fulla de tot unfuJL.
-Qiíihoaài?
-La"pn>fe
No aüiÉza cap supoií escrit per ajndar-se en el procés de Només ho fa quan escriu poesies. Llavors, agafa papers, 'Qixsifaig poesies és l'única vegada
comença a escriure, a tatxar i va modificant fins que 1 - Conereíamentf quejas quan fas poesies?
generar
- Agafa papers, començo a fer poesies.-, començo
senMa qne fi queda bé
tezzar i fins que no em queda bé no paro"
Un qoe algaaa vegada pregunta als amics sobre qaè poí 'Bo fas moit sovint o només alguna vegada (de preguntar
No comparteix amb l'observador tes idees
posar en el text qne està escrivint Als pares no pregmta ah amics)?
- Només alguna vegada
-1 que eh preguntes o comentes ah amics?
- Que sL. què puc posar ara... ¡així..
Bra que BO ha consultat cap diccionari oi cap gramàtica '-Avui, per escriure ¡a historieta no has consultat cap
No cwsaMa cap diccionari, BÍ gramàtica»
perquè ha utilitzat paraules fàcils. Solament consulta si vol dxctíem&i, cap gramàtica-. No ho has cregut necessari?
utilizar paraules més diffcils A casa ho fa força soviaf, a - No {contundent)
-Perquè?
classe, no ho sol fer mai
-Pues-, ks.-, he posat parauksfactts"

OBSERVACIÓ
KESUM
Al cap dl mmut d'escottar el títol proposat, comença a
escriure la historieta
No pbnteja cap pregunta ai relació al tema, al lector m
alpropòsií

CODI

2A2.

2JL2.

12.

com

GRUP A - CAS 3. Taula d'anàlisi de les unitats de registre

4.1.2.
4.L3.

4.1.1.

33.

3.2.

3.1

232.

23.1.
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GRUP A - CAS 3. Taula d'anàlisi de les unitats de registre
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^gr wtocsr el text? l>àsicHmeiit nti^tza la tècnics dfi UB qne per retocar el text sempre taxta i/o afegeix al "-Fer servir asíenes o fletxes.-?(respoK semse deixar
íalsar i to d'afegir la paraula o la frase qne wol íaírcdíàr ssaïge les páranles © les frases que volïststsduïr ai text. De temps d'ticeiittT de fmmifaria pregunta}
Heíses, asiezics i parèntesis ne R'utiütza.
aa el text
-No, jo 'teso* o qfegzàa) pansies al marge* Això que
dwsnoimfeig servir. No ki estic aeosumeda"

42.1.

Annex 19

"-Per qmé et semeiz, aquesta darrera lectors ?
- Per veure stqutstm'km vstgísíïes idees kohe ajeg&bé,
Perquè e, vegades me em ttgem ¡es coses L~ així yarn t'ho
tomesaSegir, ^¡¿es", pois acabar msoRí.."
" -No fas, domes, com •aigsaes persones, primer tma
revisió de les idees, i després el fixes en l'ortografia, ¡a
gnoauítice. ..o e la inversa?

"- So sois fer smnormaSmentquan escrius?
- Sí, primer àof&fè tt$ i després ho Oegeèco "

422.

4.12.

4.13.

Mentre escriu, no s'atura per reüegk-se els fragments
ecsriís
Llegeix (test complet) mentalment
S fa mafeefara del test compfet i corregeix errore (1
de toüíjjsgsií ï 9 d'ortografia i punteació)

fHaqosmie l%àbií de lïegir-se fragments escrits. Bus qae
te acabat Fescrit no site Ifegeix
Ifa ¡p» mai tofa en ven atta
Jüm qiM sempre fa aqnesta darrera fedora. És el moment
«pe fa servir per corregir errors. IXn que H serveix tembé
0£r ve^irs sí Iss idees essliscen ÍSIKS arol? Ics altres i P! í^sf
satcesr té sentit
SemUa que corregeix sànuítàniauieisí els aspectes de UB que bàsicament «pas oorregeis ésquatfabtect^na del
fonos i de contingut En general, pera es fixa test cafflfdet, i que revisa al mateix temps tant errors de
f<mmn?ntek»nf f»n ds <te ffirms (2 fte jvsntmgpt i 11 <ie ítoma con de continguí
forms)

Comeses a escriure el text i bo & "tot seguit", sense UB cae es fes redaccions sempre bo escriu "tot seguit",.
S'amra scilament per pensar sobre qoè cosíssarà escrivint
Bifjjrar rf= psw&Tírfs §w s**'a<"N>·-10« aï!ï»*iw"?ssíS'aíara, però, nseM sovint: ben bé cada minut Sembfa
pensar i casaràs confiana
No &sHÍjjsqae s reSfegera cap fragment escrit
"Mo soisfe- normalment així qom escrías?
-S. Primerho$n£ ¿et i després èoEegeàcs"
No BÜEia tècniques específiques en la preseaiacié de! 0 títol sempre l'escrin. De cometes, guionets, parentea&,
4.1.1.

33.

3.2.

3.1

23.2.

23.1.

OBSERVACIÓ
£JVZSEKZSJE4
RiSUM
cms
IffiSÏM
No espüdüa i& csSaiejó de l'extensió ni de la presentació (I¿ ¿e costat entendre el significat de la pregunta)
"No, me en l'extensió i en som ho presentaria no ho
Besprés d'ezpfiear-E Presses vegades, <is qse BO
pmset/opgnsameii cois Iwfeien eüs, no?, en com ho
previstes
mai eap temps e^ïeeSc a pensar i caMcíreíar !a presenía^ mieipretevea-.ieommligigéejïcarjoaadiïiíre*.''
EÍ Físí/SEsié del text. Úniesjaesí dedica tanps a pensar en
qae áavia de Scsr-se en la pea de& prsíagocisïas de b
iósftiia i pcssarcnjgne anirien fent eft
No escrio ca posbfe esqoeasa de treball, ph de las ÍJBS Bosses traça nal cap esquema de trebaB.

No manifesta cap comportament de rebuig d'idees
inadequades
IXu que no ho fa mai.
No utilitza cap tècnica d'argapS*™»^ de tes idees

No planteja cap qüestió scare l'extensió

Ka que qasà mai pregunta per l'extensió del test a
escriure
"-Sí, sí, de seguida se" me fea" U ksSorieta al cap., í ja
No utifitza cap sapoií eserií per ajudar-se en d procés de Ku que,atans de començar a escriure, mai agafa un paper ta vaig escrivint"
i
M
anota
idees.
De
seguida
K
vénen
tes
idees
i
ja
tes
generar
comença a escriare
Mu que pràcticament mai pregunta idees a tes aitres "-1per què no ho fas-.?
No comparteix amb l'observador les idees
-Perquè- jtohosé.Màho he fet i_ com ja 'ine venen,
"pues
"-Avui, per escriure ¡a historieta mo has consultat cap
MB
que
gairebé
mai
consulta
cap
diccionari
ni
cap
No consulta cap tHcricaari, ai gramàtica.diccionari,
cap grannàtica-. No to tos cregut necessari?
gramàtica perquè ja S corregeixen
-No
-Perquè?
-És que "caá" mai ho faig. (Ho respon somrient i amb
certa complicitat)
-O sigui, que no hofas pràcücamesí msS
- No, com queme ¡a corregeisem, *pues"-(riu). No sé.

ENTREVISTA
OBSERVACIÓ
CUES
RESUM
SSSÜM
"-Quan és que t'esperes més esma?
Ma
que
de
vegades
s'espera
una
esíoneía
abans
de
Durant el Ir msmt anoto el títol i comença a escriure la
començar a escriure. Qoan el títol que fi proposen és més - Quan eitítolés mésdifieil
historieta
- EsmésdificüL.ttavors, qum t'esperes aresta estona,
No planteja cap pregaste e« relació al tema, al lector m dificii fit aquest cas concreí, din que el títol "Maleït en què penses?
ascensor",
Hm
inspirada
ràpid
i
de
seguida
ha
tingut
la
idea
al propòsit
- Que hohaigd'iaterpretarjo i mti^ de ficar dintre de
del que vols escriure
Maipregsntaquies llegirà a3ò qae eOa escriu. Kn qne en la història i-m'ho he d'anagiasr"
aquest cas ba pensat que se la llegiria l'observadora

com

2.2.1.

2.1.4.

2.13.

2.12.

2.1.1.

L2.

1.1

CODI

GRUPA- CAS J. Taula d'anàlisi de les wútats de registre

1

^gr wtocsr el text? l>àsicHmeiit nti^tza la tècnics dfi UB qne per retocar el text sempre taxta i/o afegeix al "-Fer servir asíenes o fletxes.-?(respoK semse deixar
íalsar i to d'afegir la paraula o la frase qne wol íaírcdíàr ssaïge les páranles © les frases que volïststsduïr ai text. De temps d'ticeiittT de fmmifaria pregunta}
Heíses, asiezics i parèntesis ne R'utiütza.
aa el text
-No, jo 'teso* o qfegzàa) pansies al marge* Això que
dwsnoimfeig servir. No ki estic aeosumeda"

42.1.

Annex 19

"-Per qmé et semeiz, aquesta darrera lectors ?
- Per veure stqutstm'km vstgísíïes idees kohe ajeg&bé,
Perquè e, vegades me em ttgem ¡es coses L~ així yarn t'ho
tomesaSegir, ^¡¿es", pois acabar msoRí.."
" -No fas, domes, com •aigsaes persones, primer tma
revisió de les idees, i després el fixes en l'ortografia, ¡a
gnoauítice. ..o e la inversa?

"- So sois fer smnormaSmentquan escrius?
- Sí, primer àof&fè tt$ i després ho Oegeèco "

422.

4.12.

4.13.

Mentre escriu, no s'atura per reüegk-se els fragments
ecsriís
Llegeix (test complet) mentalment
S fa mafeefara del test compfet i corregeix errore (1
de toüíjjsgsií ï 9 d'ortografia i punteació)

fHaqosmie l%àbií de lïegir-se fragments escrits. Bus qae
te acabat Fescrit no site Ifegeix
Ifa ¡p» mai tofa en ven atta
Jüm qiM sempre fa aqnesta darrera fedora. És el moment
«pe fa servir per corregir errors. IXn que H serveix tembé
0£r ve^irs sí Iss idees essliscen ÍSIKS arol? Ics altres i P! í^sf
satcesr té sentit
SemUa que corregeix sànuítàniauieisí els aspectes de UB que bàsicament «pas oorregeis ésquatfabtect^na del
fonos i de contingut En general, pera es fixa test cafflfdet, i que revisa al mateix temps tant errors de
f<mmn?ntek»nf f»n ds <te ffirms (2 fte jvsntmgpt i 11 <ie ítoma con de continguí
forms)

Comeses a escriure el text i bo & "tot seguit", sense UB cae es fes redaccions sempre bo escriu "tot seguit",.
S'amra scilament per pensar sobre qoè cosíssarà escrivint
Bifjjrar rf= psw&Tírfs §w s**'a<"N>·-10« aï!ï»*iw"?ssíS'aíara, però, nseM sovint: ben bé cada minut Sembfa
pensar i casaràs confiana
No &sHÍjjsqae s reSfegera cap fragment escrit
"Mo soisfe- normalment així qom escrías?
-S. Primerho$n£ ¿et i després èoEegeàcs"
No BÜEia tècniques específiques en la preseaiacié de! 0 títol sempre l'escrin. De cometes, guionets, parentea&,
4.1.1.

33.

3.2.

3.1

23.2.

23.1.

OBSERVACIÓ
£JVZSEKZSJE4
RiSUM
cms
IffiSÏM
No espüdüa i& csSaiejó de l'extensió ni de la presentació (I¿ ¿e costat entendre el significat de la pregunta)
"No, me en l'extensió i en som ho presentaria no ho
Besprés d'ezpfiear-E Presses vegades, <is qse BO
pmset/opgnsameii cois Iwfeien eüs, no?, en com ho
previstes
mai eap temps e^ïeeSc a pensar i caMcíreíar !a presenía^ mieipretevea-.ieommligigéejïcarjoaadiïiíre*.''
EÍ Físí/SEsié del text. Úniesjaesí dedica tanps a pensar en
qae áavia de Scsr-se en la pea de& prsíagocisïas de b
iósftiia i pcssarcnjgne anirien fent eft
No escrio ca posbfe esqoeasa de treball, ph de las ÍJBS Bosses traça nal cap esquema de trebaB.

No manifesta cap comportament de rebuig d'idees
inadequades
IXu que no ho fa mai.
No utilitza cap tècnica d'argapS*™»^ de tes idees

No planteja cap qüestió scare l'extensió

Ka que qasà mai pregunta per l'extensió del test a
escriure
"-Sí, sí, de seguida se" me fea" U ksSorieta al cap., í ja
No utifitza cap sapoií eserií per ajudar-se en d procés de Ku que,atans de començar a escriure, mai agafa un paper ta vaig escrivint"
i
M
anota
idees.
De
seguida
K
vénen
tes
idees
i
ja
tes
generar
comença a escriare
Mu que pràcticament mai pregunta idees a tes aitres "-1per què no ho fas-.?
No comparteix amb l'observador les idees
-Perquè- jtohosé.Màho he fet i_ com ja 'ine venen,
"pues
"-Avui, per escriure ¡a historieta mo has consultat cap
MB
que
gairebé
mai
consulta
cap
diccionari
ni
cap
No consulta cap tHcricaari, ai gramàtica.diccionari,
cap grannàtica-. No to tos cregut necessari?
gramàtica perquè ja S corregeixen
-No
-Perquè?
-És que "caá" mai ho faig. (Ho respon somrient i amb
certa complicitat)
-O sigui, que no hofas pràcücamesí msS
- No, com queme ¡a corregeisem, *pues"-(riu). No sé.

ENTREVISTA
OBSERVACIÓ
CUES
RESUM
SSSÜM
"-Quan és que t'esperes més esma?
Ma
que
de
vegades
s'espera
una
esíoneía
abans
de
Durant el Ir msmt anoto el títol i comença a escriure la
començar a escriure. Qoan el títol que fi proposen és més - Quan eitítolés mésdifieil
historieta
- EsmésdificüL.ttavors, qum t'esperes aresta estona,
No planteja cap pregaste e« relació al tema, al lector m dificii fit aquest cas concreí, din que el títol "Maleït en què penses?
ascensor",
Hm
inspirada
ràpid
i
de
seguida
ha
tingut
la
idea
al propòsit
- Que hohaigd'iaterpretarjo i mti^ de ficar dintre de
del que vols escriure
Maipregsntaquies llegirà a3ò qae eOa escriu. Kn qne en la història i-m'ho he d'anagiasr"
aquest cas ba pensat que se la llegiria l'observadora
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2.1.1.

ENTREVISTA.
BESIM
CUES
XSü qne quan s'espera ona estona abans de començar a "- En què penses en aquesta estona que estàs pensant?
escriure és perquè el íema fi sembla més difícil.
- De què... pucfer b redacció"
Et temps d'espera el fa servir per pensar en l'argmnent, en
el tema, no em el propòsit ni en el possible lector.
Mai pregunta qui es llegirà aSò que efl escriu, penpiè
noimakneat se la Hegeix ei professor. Ea aquest cas, ha
suposat qne la llegiria l'observadora

Annex 19

Un qne sol preguntar per l'extensió de la historieta quan el "-Quan? En quines ocasions sí que Jiopregunies?
tema sobre el qual ha d'escriure M sembla complicat. - Si és més diflcü el íema~ si ha de ser gaire ttarga!
IXavors, prefereix escriure on text curt
- Ah, si el tema et sembla dijicH, t'estimes més fer el test
curt?
-És clar!''
No utilitza cap suport escrit per ajndar-se en el procés de Un que, abans de comaiçar a escriure ma redacció, no té "-No, primer ho escric en brut ihoiomo a Megir i li vaig
generar
ei costum d'utiüízar an paper a part per anotar-hi tes idees. afegint coses
Les idees E van venint al cap i les va escrivint Com queja - Però wi paper a part per anar anotant— ?
fa primer on text "en braí", després qiw el passa ea net, ja - No, no això, no "Me" van venint les idees i ja vaig
introdueix modificacions
escrivint el brut".
Un qne de vegades pregoaía als companys o aM professors "-Quan hofas, per exemple?
No comparteix amb l'observador ies idees
- SL., si és un dia que no sé què escriure—, doncs,
que FajndBi en algunes idees per afegir al text»
jiregtMtoaveurg quèjuc ficar...'"'
Bra que no ha consultat cap diccionari ni cap gramàtica "- Mofas de vegades de consultar?
Consulta, una vegada un diccionari
perquè ha utiiízat paraules senzilles. Mottes vegades, però, -S
agafa nn diccionari de smftnims i el deixa ai tfanmmt ¿je h -Quan?
- Home-, sovint vaig a agafar-lo per— si de cas. i després
taula per sí el necessita
sL necessito o he de ficar algun sinònim, doncs, vaig a
buscar-lo—"
No manifesta cap comportament de rebuig d'idees
Jsaadeqiiafiss
Bin que, abans de començar a escriure, no té el costem "-Ésa dir, que solament en fas quan t'ho dusanen, per
No utilitza cap tècnica d'organització de les idees
d'aüStzar m paper a part per fer esquemes per ordenar pròpia iniciatíya~.?
les idees. D'esquemes solament em fa qnan I dinen que en - No, jo solano en tinc costum "
faci d'alguna Mçó o atoan capítol de ffibre

No planteja cap qüestió sobre l'extensió
L2.

1.1

OBSERVAdÚ
RESUM
Solament escoltar el títol proposat, l'anota.
Durant el primer minut, comença a escriure: escriu dnes
lletres tes tatsa i es toma a esperar
Als 2 minuts, comença a escriure el test de la historieta
No plántela cap prsgnni& en relació ai tema, al lector IÉ
al propòsit

CODI

CUES
Abans de àanarper acabada ¡a Kstorieta, has/eí una
darrera lectora del text complet, em refereixo a gim
ayieslja em passat en net: la seis fer sempre
darrera ¡estura?
-S
- Per què?
- Per estar-ne més separábaos d'entregar-íia— "

Baque és conscient d'haver pensat espedficsiBent ea la •- Ara queje tinc tota la historieta escrita, vaig a ttegirMeaciéd'HikiarifinaBízar d procés derew^ (sisens i en me-la per veure si hi trobo faltes ¿'ortografié, de
puniaacià, de gramàtica^, idees repetides, confoses-,
acabar fe áaes lectores del test complet)
així ho corregiré defsntímment
-Sí, per això m'ho he llegit dues vegades, "en brot" i "en
nef

test

retoca el text bàsicament tabea í afegeix
Ber retocar el test, uí»za el tatxar i af^r pararies ai ïfcs qne qaaa
al marge. Solament en a^sraa ocasé És servir
marge
asterics o
fletxes
EH anima que BO és consdeat «l'teler F.—
espeeffieaiaeBt
intenció de començar apsasaridees.
t^HjPT'l·lf
"^r-fflmiv-ng* en
***» la
•""•j^g^^^i—--—^^——^•^^^^^^^^fa·····^···'··^^^·™••
On que, al principi, ha pensaí específicament en d fet de
fesirjafesideesien!aintenciédecoina»caraescriare
el

Sembla qne corregeis snrniltftmament és aspectes de SS»^Be bàsicament corregeix ai mstebx temps íaat errors
arma i de contingut Eh general, corregies poe e» la cLeferma com de conüngat
cimera fecíura del test compte eabrot(2 de cosüEgísí }
leu la tecíara del test completen net( Ideforma)

Faimateetnra del test campM "ai brai" i ísabé T
aitracMaeí

GRUP B - CAS 4. Taula d'anàlisi de les unitats de registre

53.

42.1.

413.

__
RESUM ,
__
__
Ma qae aquestes dues lectures dd tesi complet, «a braí i m
•et, les b sempre. la primera ianSBza bàsfcsmení per
i coiregir errors. La segoaa, per íomar-s'ÏEO a
Eb aquesta segona i úlima, aonnalsíent ja
corregeix poc

2J.1.

2.1.4.

2J3.

2.1.2.

2.1.1.

ENTREVISTA.
BESIM
CUES
XSü qne quan s'espera ona estona abans de començar a "- En què penses en aquesta estona que estàs pensant?
escriure és perquè el íema fi sembla més difícil.
- De què... pucfer b redacció"
Et temps d'espera el fa servir per pensar en l'argmnent, en
el tema, no em el propòsit ni en el possible lector.
Mai pregunta qui es llegirà aSò que efl escriu, penpiè
noimakneat se la Hegeix ei professor. Ea aquest cas, ha
suposat qne la llegiria l'observadora

Annex 19

Un qne sol preguntar per l'extensió de la historieta quan el "-Quan? En quines ocasions sí que Jiopregunies?
tema sobre el qual ha d'escriure M sembla complicat. - Si és més diflcü el íema~ si ha de ser gaire ttarga!
IXavors, prefereix escriure on text curt
- Ah, si el tema et sembla dijicH, t'estimes més fer el test
curt?
-És clar!''
No utilitza cap suport escrit per ajndar-se en el procés de Un que, abans de comaiçar a escriure ma redacció, no té "-No, primer ho escric en brut ihoiomo a Megir i li vaig
generar
ei costum d'utiüízar an paper a part per anotar-hi tes idees. afegint coses
Les idees E van venint al cap i les va escrivint Com queja - Però wi paper a part per anar anotant— ?
fa primer on text "en braí", després qiw el passa ea net, ja - No, no això, no "Me" van venint les idees i ja vaig
introdueix modificacions
escrivint el brut".
Un qne de vegades pregoaía als companys o aM professors "-Quan hofas, per exemple?
No comparteix amb l'observador ies idees
- SL., si és un dia que no sé què escriure—, doncs,
que FajndBi en algunes idees per afegir al text»
jiregtMtoaveurg quèjuc ficar...'"'
Bra que no ha consultat cap diccionari ni cap gramàtica "- Mofas de vegades de consultar?
Consulta, una vegada un diccionari
perquè ha utiiízat paraules senzilles. Mottes vegades, però, -S
agafa nn diccionari de smftnims i el deixa ai tfanmmt ¿je h -Quan?
- Home-, sovint vaig a agafar-lo per— si de cas. i després
taula per sí el necessita
sL necessito o he de ficar algun sinònim, doncs, vaig a
buscar-lo—"
No manifesta cap comportament de rebuig d'idees
Jsaadeqiiafiss
Bin que, abans de començar a escriure, no té el costem "-Ésa dir, que solament en fas quan t'ho dusanen, per
No utilitza cap tècnica d'organització de les idees
d'aüStzar m paper a part per fer esquemes per ordenar pròpia iniciatíya~.?
les idees. D'esquemes solament em fa qnan I dinen que en - No, jo solano en tinc costum "
faci d'alguna Mçó o atoan capítol de ffibre

No planteja cap qüestió sobre l'extensió
L2.

1.1

OBSERVAdÚ
RESUM
Solament escoltar el títol proposat, l'anota.
Durant el primer minut, comença a escriure: escriu dnes
lletres tes tatsa i es toma a esperar
Als 2 minuts, comença a escriure el test de la historieta
No plántela cap prsgnni& en relació ai tema, al lector IÉ
al propòsit

CODI

CUES
Abans de àanarper acabada ¡a Kstorieta, has/eí una
darrera lectora del text complet, em refereixo a gim
ayieslja em passat en net: la seis fer sempre
darrera ¡estura?
-S
- Per què?
- Per estar-ne més separábaos d'entregar-íia— "

Baque és conscient d'haver pensat espedficsiBent ea la •- Ara queje tinc tota la historieta escrita, vaig a ttegirMeaciéd'HikiarifinaBízar d procés derew^ (sisens i en me-la per veure si hi trobo faltes ¿'ortografié, de
puniaacià, de gramàtica^, idees repetides, confoses-,
acabar fe áaes lectores del test complet)
així ho corregiré defsntímment
-Sí, per això m'ho he llegit dues vegades, "en brot" i "en
nef

test

retoca el text bàsicament tabea í afegeix
Ber retocar el test, uí»za el tatxar i af^r pararies ai ïfcs qne qaaa
al marge. Solament en a^sraa ocasé És servir
marge
asterics o
fletxes
EH anima que BO és consdeat «l'teler F.—
espeeffieaiaeBt
intenció de començar apsasaridees.
t^HjPT'l·lf
"^r-fflmiv-ng* en
***» la
•""•j^g^^^i—--—^^——^•^^^^^^^^fa·····^···'··^^^·™••
On que, al principi, ha pensaí específicament en d fet de
fesirjafesideesien!aintenciédecoina»caraescriare
el

Sembla qne corregeis snrniltftmament és aspectes de SS»^Be bàsicament corregeix ai mstebx temps íaat errors
arma i de contingut Eh general, corregies poe e» la cLeferma com de conüngat
cimera fecíura del test compte eabrot(2 de cosüEgísí }
leu la tecíara del test completen net( Ideforma)

Faimateetnra del test campM "ai brai" i ísabé T
aitracMaeí
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RESUM ,
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__
Ma qae aquestes dues lectures dd tesi complet, «a braí i m
•et, les b sempre. la primera ianSBza bàsfcsmení per
i coiregir errors. La segoaa, per íomar-s'ÏEO a
Eb aquesta segona i úlima, aonnalsíent ja
corregeix poc
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C«asnla una vegada nn dfcctaiari
BesestiEJE el primer Ifistat d'idees, ei tatea

2X3.
I 2X4.

2.13..

Primer, escriu un Distat dldees sotes qne se E van acudint Bus one aquest Ifistat d'idees qae escriu abans d'iniciar el
£n un segon moment, anota un ffistsí d'iáess en relació a text, efe M han ensenyat aqpest cars (lr de BUF). Abans, tes
l'argument i als personatges
idees ks tenia ai cap.
Aquest procediment I'atiBtza bàsicament per ks
redaccions, amb atoes tipos de text ("estil estudiar") fa
esqaemes
No comparteix amb l'observador fes «tees
DtE qne si d'algun tema no en íé ggtsssgs Mees, sí q
pregunta ak companys o afe professors. S no to necessita,
no ho f a
cne no ha consultat cap tíJcckïEzri m cap gramàtica
nfe ha utilitzat paranfes <pu»ja tec f^ segures.
ocssié, pstfer ccnsattes, però m<A -pocxfòst
Ku qgne ha tatrat el primer
perqnè M ha
haguí MI moment, només d'iaicar el
ÇK s'ha sdon!»*
que sípieües idees inirink BO es
amb el que
aesomre

dir. Saó, ell no
2.1.1.

BÍE que si el text és per ï9Instint, ja I
fa mai menys de tres quarts depàgiaa
No planteja cap qüestió sobre l'extensió

L2.

Annex 19

"-Doncs, perquè faig servir panales que~. queja les tínc
segures, que em van bé, L. com que de petit Segm molt,
doncs, usi vocabulari determmaíja el One"
"- Perquè— 'tyueno", primer he començats.- e minar les
idees, no?, i després quan he començat a escriure, per
dir-ho d'oJguna manera, és com si_ com si no em Sigues
el que se m'acabava d'acudir en el cap amb ¡es idees
primeres, les del Kstat. Llavors-, els personatges (segon
ttistat) sí que els hef et servir, però "¡o" altre com que no
em Égava, doncs...
-O sigui que has desestimat aquelles idees inicials?
- Un "puntazo", diguem-, (riu)"

"- Home-., aparià-..., no és fins a l'Instiïuíque ens han dit
això, que havíem defer la pluja d'idees. Abanshofeia en
el cap, m'ho guardava endins i ja està-, començava a
escriure"

ENTBEVISTA
RESUM
CUES
Hn£¡Esa«nBaiffleaiseso!espsrar4o5isimrB o ona mica "-Ato™, és que el professor que tenim ara ens va dir que
més, eànmtiódeaesíàduoiaspÉ-Eí
¡a pinja d'idees, que és moU ràpid, no? J que has de
Ei temps d'espera el fa servir per pensar te idees i començar afear ¡es coses que poden anar envoltant e
l'argument del que vol escriure
context del tema. Per exemple, sí dius ascensor,
No es planteja gaire sovint el propàst H possible lector, directament ja ('imagines que pot ser un edifici, que hi ha
tampoc, perqnè normalment és per la prtrfessora EB aquest varios pisos, que M haurà gent, que es pot espaiBar
cas, ta suposat que la Eegiria ¡'©bserwlora
així-."
Avui, dia qne ha començat rapuperqae ka vo^sí provar la
tècnica de la phya d'idees i ei professor E ha expicat que és
un procés que s'ha d'iniciar aviat

OBSERVACIÓ
RESUM
Quaz escolta el títol proposat, anota el íftoi i el sea nom.
Al cap de 2 miaaís, comença a escriure Mees soltes (amb
gnioneis)
Al cap de 6 minuts, comença a esoiare el text de k
historieta
No planteja cap pregunta en relació al t""«j ai lector m
al propòsit

GRUP B - CAS 6. Taula d'anàlisi de les unitats de registre

Din que no crea que sigui conscient d'haver pensat
específicament en lamiendo d'iniciar i finafitzar ei procés
de revisió

Diu que, abans d'agafar el bofigraf, ha pensat •Ara queja sé més concretament què vuB explicar en ¡a
específicament en ei fet de de tenir ja ks idees i en la historieta i com ho vuBfer, vaig a començar a escriure
- Sí (segur i contundent). Ha sigui abans d'agafar el
intenció de començar a «seriaré ei text

SNISEVISTA
CITES
RESUM
-*Abans
de
donar
per
acabat
el text de ¡a historieta, nu
Ha que aquesta lectura del text complet no té ei costum de
fer-la perqnè na E agrada massa tornar-se a llegir ei que ha hasf et atia darrera lectora del test complet, no ¡a sob fer
mai aquesta darrera lectura?
escrit
- Alguna vegada sí, quan ho haig de presentar-., no però
tampoc gaire sovint. És que no.-, no m'agrada tornarm'ho a llegir. Jo, el gue escrit ho he escrit i, nora, à no
m'ha sortííbé, nom'hasortitbé"
'- Ho faig simultàniament (...) Sí, però normalment eat
Kn
que
bàsicament
corregeix
ai
mateix
temps
tant
errors
els
aspectes
de
Semilla que corregeix
fico més en els aspectes de contingut. Em, fixo molt més si
deforma
com
de
continguí.
De
totes
maners,
afirma
que
es
forma i de continguí. Sn general, però corregeix poc i
dic el que vuü dir que ñopas si tinc errors gramaticals,
aspectes més relacionats amb ei contingut (5 errors) que fixa més en eb de contingut
que», molles vegades va Sigat-^erò.-"
amb la forma ( 1 error)
"-D'asteries, jkixes, no en fas servir?
Per retocar el text, utilitza el tatxar i posar entre Ma. que quan retoca el tesi bàsicament tatxa i si vol - No, perquè si ho fas servir trobo que M ha mot de
efiminar una frase una mica Barga, la posa entre parèntesi.
parèntesi
D'asteriscs, fletxes i tfpex no n'utilitza perquè sine tot desordre. "Tiges" tampoc en faig servir. Jo normalment
tatxo, només faig el parèntesi i la ratüe ai mig quan és una
sembla massa desordenat
frase Uorga"
OBSERVACIÓ
RESUM
No fa ona lectura del text complet

CODI

53.

sa.

•5.1.

¡4.2.2.

4.2.1.

4.13.

CODI

C«asnla una vegada nn dfcctaiari
BesestiEJE el primer Ifistat d'idees, ei tatea

2X3.
I 2X4.

2.13..

Primer, escriu un Distat dldees sotes qne se E van acudint Bus one aquest Ifistat d'idees qae escriu abans d'iniciar el
£n un segon moment, anota un ffistsí d'iáess en relació a text, efe M han ensenyat aqpest cars (lr de BUF). Abans, tes
l'argument i als personatges
idees ks tenia ai cap.
Aquest procediment I'atiBtza bàsicament per ks
redaccions, amb atoes tipos de text ("estil estudiar") fa
esqaemes
No comparteix amb l'observador fes «tees
DtE qne si d'algun tema no en íé ggtsssgs Mees, sí q
pregunta ak companys o afe professors. S no to necessita,
no ho f a
cne no ha consultat cap tíJcckïEzri m cap gramàtica
nfe ha utilitzat paranfes <pu»ja tec f^ segures.
ocssié, pstfer ccnsattes, però m<A -pocxfòst
Ku qgne ha tatrat el primer
perqnè M ha
haguí MI moment, només d'iaicar el
ÇK s'ha sdon!»*
que sípieües idees inirink BO es
amb el que
aesomre

dir. Saó, ell no
2.1.1.

BÍE que si el text és per ï9Instint, ja I
fa mai menys de tres quarts depàgiaa
No planteja cap qüestió sobre l'extensió

L2.

Annex 19

"-Doncs, perquè faig servir panales que~. queja les tínc
segures, que em van bé, L. com que de petit Segm molt,
doncs, usi vocabulari determmaíja el One"
"- Perquè— 'tyueno", primer he començats.- e minar les
idees, no?, i després quan he començat a escriure, per
dir-ho d'oJguna manera, és com si_ com si no em Sigues
el que se m'acabava d'acudir en el cap amb ¡es idees
primeres, les del Kstat. Llavors-, els personatges (segon
ttistat) sí que els hef et servir, però "¡o" altre com que no
em Égava, doncs...
-O sigui que has desestimat aquelles idees inicials?
- Un "puntazo", diguem-, (riu)"

"- Home-., aparià-..., no és fins a l'Instiïuíque ens han dit
això, que havíem defer la pluja d'idees. Abanshofeia en
el cap, m'ho guardava endins i ja està-, començava a
escriure"

ENTBEVISTA
RESUM
CUES
Hn£¡Esa«nBaiffleaiseso!espsrar4o5isimrB o ona mica "-Ato™, és que el professor que tenim ara ens va dir que
més, eànmtiódeaesíàduoiaspÉ-Eí
¡a pinja d'idees, que és moU ràpid, no? J que has de
Ei temps d'espera el fa servir per pensar te idees i començar afear ¡es coses que poden anar envoltant e
l'argument del que vol escriure
context del tema. Per exemple, sí dius ascensor,
No es planteja gaire sovint el propàst H possible lector, directament ja ('imagines que pot ser un edifici, que hi ha
tampoc, perqnè normalment és per la prtrfessora EB aquest varios pisos, que M haurà gent, que es pot espaiBar
cas, ta suposat que la Eegiria ¡'©bserwlora
així-."
Avui, dia qne ha començat rapuperqae ka vo^sí provar la
tècnica de la phya d'idees i ei professor E ha expicat que és
un procés que s'ha d'iniciar aviat

OBSERVACIÓ
RESUM
Quaz escolta el títol proposat, anota el íftoi i el sea nom.
Al cap de 2 miaaís, comença a escriure Mees soltes (amb
gnioneis)
Al cap de 6 minuts, comença a esoiare el text de k
historieta
No planteja cap pregunta en relació al t""«j ai lector m
al propòsit

GRUP B - CAS 6. Taula d'anàlisi de les unitats de registre

Din que no crea que sigui conscient d'haver pensat
específicament en lamiendo d'iniciar i finafitzar ei procés
de revisió

Diu que, abans d'agafar el bofigraf, ha pensat •Ara queja sé més concretament què vuB explicar en ¡a
específicament en ei fet de de tenir ja ks idees i en la historieta i com ho vuBfer, vaig a començar a escriure
- Sí (segur i contundent). Ha sigui abans d'agafar el
intenció de començar a «seriaré ei text

SNISEVISTA
CITES
RESUM
-*Abans
de
donar
per
acabat
el text de ¡a historieta, nu
Ha que aquesta lectura del text complet no té ei costum de
fer-la perqnè na E agrada massa tornar-se a llegir ei que ha hasf et atia darrera lectora del test complet, no ¡a sob fer
mai aquesta darrera lectura?
escrit
- Alguna vegada sí, quan ho haig de presentar-., no però
tampoc gaire sovint. És que no.-, no m'agrada tornarm'ho a llegir. Jo, el gue escrit ho he escrit i, nora, à no
m'ha sortííbé, nom'hasortitbé"
'- Ho faig simultàniament (...) Sí, però normalment eat
Kn
que
bàsicament
corregeix
ai
mateix
temps
tant
errors
els
aspectes
de
Semilla que corregeix
fico més en els aspectes de contingut. Em, fixo molt més si
deforma
com
de
continguí.
De
totes
maners,
afirma
que
es
forma i de continguí. Sn general, però corregeix poc i
dic el que vuü dir que ñopas si tinc errors gramaticals,
aspectes més relacionats amb ei contingut (5 errors) que fixa més en eb de contingut
que», molles vegades va Sigat-^erò.-"
amb la forma ( 1 error)
"-D'asteries, jkixes, no en fas servir?
Per retocar el text, utilitza el tatxar i posar entre Ma. que quan retoca el tesi bàsicament tatxa i si vol - No, perquè si ho fas servir trobo que M ha mot de
efiminar una frase una mica Barga, la posa entre parèntesi.
parèntesi
D'asteriscs, fletxes i tfpex no n'utilitza perquè sine tot desordre. "Tiges" tampoc en faig servir. Jo normalment
tatxo, només faig el parèntesi i la ratüe ai mig quan és una
sembla massa desordenat
frase Uorga"
OBSERVACIÓ
RESUM
No fa ona lectura del text complet

CODI

53.

sa.
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4.2.1.

4.13.
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ANNEX 20:
Taules segona anàlisi de l'observació i l'entrevista

X
12.

X

x
L2.

NO

1.1.

CODI

GRUP A-CAS 2

X

NO

1.1.

CODI

GRUP A-CASI

sí

Si

EXPLICACIÓ

Annex 20

Quan ntíitza m temps d'espera més Barg és
perquè no sap com començar la història que voi
escritn-e
Normaiment comença a escriure OSSE té les
primeres idees, la resta ja se E wau acudint a
mesura qne va escriviEt Mott SOÏÍBÍ també es
pensa com vol que acabi la història
Mai pregunta pe! lector d'nu test perqnè sempre
s'ho Begek "la senyoreta". Eh la sitnaeiS
obsérvala, ha pensat crea seria l'observadora
Sinó fi determinen i'exíensié dd test a escriure, No ho pregunta sempre perquè en h majoria de
eüa va escrivint fins que se M acaben les idees
íes ocasáms ja els determinen l'extansiá del text

PROCÉS HABITUAL

Algunes vegades s'espera ma estona més larga
abans de començar a escriure (2 o 3 minuts)
Mai pensa a qui ho escrin ni perquè ho escriu
Mai pregunta qui Hègira a9ò que escrin

PROCÉS SEGUIT

UWREWSTA
Comença a escriure al cap de 30 segons
d'escoltar el títol
No planteja cap pregunta en relació ai tema, al
lector ni al propòsit

OKiXVACIÓ

EXPLICACIÓ

Qaaa utiliza raí temps d'espera més Darg és
perquè m sap el tema concret que rol tractar
Ba la assacio observada, se seguida se E hao
ocoiregBt fes primeres idees i sense tenir tot
l'argument pensat, ja tia començat a escriure
Mai pregnnta pe! lector d'unies* peiquè sempre
s'ho legeis "h senyoreta"
Afees» vegada pregunta a to "senyoreta" per No ho pregusta sempre poqnè en la majoria de
l'extensió del text a escriure
!es ocas»ss ja els determineu i'extensié del text

A^nnes vegades s'espera mía estona més llarga
abans de començar & escriure
Mai pense a qui ho escriu ni perquè bo escriu
Mai pregunta qui Hègira alè que escriu

Comença a eserasre al cap de 30 segons
d'escoftar el tftol
No planteja cap pregunta en relació a! tema, a!
lector ni al pioposii

ENTREVISTA
PROCÉS HABITUAL

PROCÉS SEGUIT

OBSEKVACIÓ

Anàlisi de les categories de les unitats de registre corresponents a F ANÀLISI DE LA SITUACIÓ COMÜMCAIWA

X

1.2.

X

13.

Si

Sí

X

12.

1.1.

CODI

GRUP A-CAS 6

X

NO

1.1

CODI

Si

•si

GRUP A-CAS 5

X

NO
1.1.

CODI

GRUP A-CAS 4

X

NO
11.

CODI

GRUP A-CAS 3

PROCÉS SEGUIT
& escriure durant ei primer minut
¿asprés d'escoiíareltíto!
No laaB^a cap püieguBía en relació al lector ni a!
nrspssií
& relació a! tema, demana si el títol
r" ha d'aparSxer en el text
Q^M ja està gairebé acabant el text, pregunta si
Ferteasió que ha fet és aAqnada ("si és pn»

G^ISVACIÓ

OBSBEVAC
PS
PROCÉS
SEGUIT
Comsaça a escriure
escriï
durant el primer
Asprés d'escottar
No planteja cap pi
tetar nial proposí

Comença a escrinre ai cap de 2 mamis d'escottar
d títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, al
lector ni aï propòsit

PROCÉS SEGUIT

OBSERVACIÓ

Comença a escrinre ai cap <I'l morat d'eseoïar
e! títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, a!
lector ni al propòsit

PROCÉS SEGUIT

OBSERVACIÓ

ENTREVISTA

EXPLICACIÓ

j

a in

»..

m.

f

EXPLICACIÓ

ENTREVISTA
EXPLICACIÓ

>ra

Quan nfifea «a toáis d'espera més flarg és
penpie el títol qne I ist^s^a M sembla difica
Eta
fa
®&sereada, el tíbd fi ia suggerit
ràiàdameaf te atees de !a historieta
Mai pregizta pd lector d'un text. En la sítaatía

Annex 20

No sol preguntar qnaà mai ak professors per Nohosii|K^3rtar,ïM6 eE el cas de ia sitaació
l'extensió del text a escriure
obser?aaai»0M preguntat penpè ja se B hawea
acabat te Mees i vola saber si P«B^ que ¡a

Normalment s'espera entre 1 i 2 nriBats abans de
a esmere solament té fes
començar a escriure. L'uíOiíza per pensar com primeres
començar la redacció
que va escrivís!
Mai pensa a quiàc eserns ni perquè ho escriu
Mai pregunta qui Hègira alò que escriu

PROCÉS HABITUAL

Qeasí mai pregunta ais professors per I'exíeasió
dat text a escrinre

•»«•_•

Algunes vegades s'espera una estona més llarga
àtoms de comeoçar a escriure
Mai pansa a qui bo- escriu ni perquè ho escriu
lesena

Algunes vegades s'espera més de 2 mmuts abans
de començar a escriure
Mai pensa a qui ho escriu oi perquè ho escriu
Mai pregunta qui Hègira aBò que escriu

Quan utilitza un temps d'espera més llarg és
perquè no se fi acudeixen Ses idees
Normalment qum comença a escriure ja té
gairebé tot Pargumemí pensat
Mai pregunta pel sector d'om text perquè sempre
s'ho llegeixen els professors
No sol preguntar quasi mai ais professors per No ho pregunta sempre pesqué normalment ja i*
ha algos company qsselio pregunta
l'extensió del text a escriure

PROCÉS HABITUAL

ENTREVISTA

Algunes vegades s'espera una estona més Barga
abaos de començar a escriure
Mai pensa a quino escriu ni perquè ho escriu
Mai pregante qui llegirà alò que escriu

Quan utilitza sm temps d'espera Més Harg és
perquè no se I acudeixen les Mees. S voi escrinre
na poesia, encara s'espera més
Normalment comença a escriure quaa té fes
primeres idees, la resta ja se S van acudint a
mesura qne va escrivint
Mai pregunta pe! sector d'ma text perquè sempre
s'ho llegeixen els professors, Ha la situado
observada, ia pensat ipe seria l'observadora
Algima vegada pregunta als professors per No ho pregunta sempre perquè en la majoria de
fes ocasions ja els determinen l'extensió del test
l'extensió del text a escrinre

PROCÉS HABITUAL

X

1.2.

X

13.

Si

Sí

X

12.

1.1.

CODI

GRUP A-CAS 6

X

NO

1.1

CODI

Si

•si

GRUP A-CAS 5

X

NO
1.1.

CODI

GRUP A-CAS 4

X

NO
11.

CODI

GRUP A-CAS 3

PROCÉS SEGUIT
& escriure durant ei primer minut
¿asprés d'escoiíareltíto!
No laaB^a cap püieguBía en relació al lector ni a!
nrspssií
& relació a! tema, demana si el títol
r" ha d'aparSxer en el text
Q^M ja està gairebé acabant el text, pregunta si
Ferteasió que ha fet és aAqnada ("si és pn»

G^ISVACIÓ

OBSBEVAC
PS
PROCÉS
SEGUIT
Comsaça a escriure
escriï
durant el primer
Asprés d'escottar
No planteja cap pi
tetar nial proposí

Comença a escrinre ai cap de 2 mamis d'escottar
d títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, al
lector ni aï propòsit

PROCÉS SEGUIT

OBSERVACIÓ

Comença a escrinre ai cap <I'l morat d'eseoïar
e! títol
No planteja cap pregunta en relació al tema, a!
lector ni al propòsit

PROCÉS SEGUIT

OBSERVACIÓ

ENTREVISTA

EXPLICACIÓ

j

a in

»..

m.

f

EXPLICACIÓ

ENTREVISTA
EXPLICACIÓ

>ra

Quan nfifea «a toáis d'espera més flarg és
penpie el títol qne I ist^s^a M sembla difica
Eta
fa
®&sereada, el tíbd fi ia suggerit
ràiàdameaf te atees de !a historieta
Mai pregizta pd lector d'un text. En la sítaatía

Annex 20

No sol preguntar qnaà mai ak professors per Nohosii|K^3rtar,ïM6 eE el cas de ia sitaació
l'extensió del text a escriure
obser?aaai»0M preguntat penpè ja se B hawea
acabat te Mees i vola saber si P«B^ que ¡a

Normalment s'espera entre 1 i 2 nriBats abans de
a esmere solament té fes
començar a escriure. L'uíOiíza per pensar com primeres
començar la redacció
que va escrivís!
Mai pensa a quiàc eserns ni perquè ho escriu
Mai pregunta qui Hègira alò que escriu

PROCÉS HABITUAL

Qeasí mai pregunta ais professors per I'exíeasió
dat text a escrinre

•»«•_•

Algunes vegades s'espera una estona més llarga
àtoms de comeoçar a escriure
Mai pansa a qui bo- escriu ni perquè ho escriu
lesena

Algunes vegades s'espera més de 2 mmuts abans
de començar a escriure
Mai pensa a qui ho escriu oi perquè ho escriu
Mai pregunta qui Hègira aBò que escriu

Quan utilitza un temps d'espera més llarg és
perquè no se fi acudeixen Ses idees
Normalment qum comença a escriure ja té
gairebé tot Pargumemí pensat
Mai pregunta pel sector d'om text perquè sempre
s'ho llegeixen els professors
No sol preguntar quasi mai ais professors per No ho pregunta sempre pesqué normalment ja i*
ha algos company qsselio pregunta
l'extensió del text a escriure

PROCÉS HABITUAL

ENTREVISTA

Algunes vegades s'espera una estona més Barga
abaos de començar a escriure
Mai pensa a quino escriu ni perquè ho escriu
Mai pregante qui llegirà alò que escriu

Quan utilitza sm temps d'espera Més Harg és
perquè no se I acudeixen les Mees. S voi escrinre
na poesia, encara s'espera més
Normalment comença a escriure quaa té fes
primeres idees, la resta ja se S van acudint a
mesura qne va escrivint
Mai pregunta pe! sector d'ma text perquè sempre
s'ho llegeixen els professors, Ha la situado
observada, ia pensat ipe seria l'observadora
Algima vegada pregunta als professors per No ho pregunta sempre perquè en la majoria de
fes ocasions ja els determinen l'extensió del test
l'extensió del text a escrinre

PROCÉS HABITUAL

X

1.1.

12.

st

X

1.1.

U.

sf

sí

NO
X

X

LI.

1.2.

CODI

St

GRUP B-CAS 4

NO
X

CODI

X

12.

S-

X

NO
1.1.

CODI

6KJ7P S- CA5 2

NO
X

CODI

GRUP B- CAS 1
ENTSEVBTA

smiCAdó

ssmcACió
Quan: utiitza CE íaaps d'espera més Qarg as
perqmè no I «asa el íftel, a ela el que E costa més
és imaginar-se efe itals. S el ei títol E proposen,
ja nofisol costar tní

Sobment pregmta als professors per l'extensió No EO sol psregBssar perquè en la majoria de íes
del text a escriure ea el cas que no els M hsgai ocasions ja els éetonniai Fesessió del text
Endcasdsl2SEIasiriaCiisser?ada,co3aqne55henii
deíerJEÈiaí prè^iasnesií
du qjjepoaaísr servir as ñiUs que desitgés, s'ïia
ïmaghisrt cms la *«fag**a po<Sa tenir l'extensió
oueaeSaSsfissMas

PS0CÉS HABITUAL
Normataeaí s'espera eatre 1 i2 aminís abans de
començar a escriore. L'utilitza per pensar en
l'argument
Mai pensa açsiíïo escriu ni perquè bo escriu
Mai pragma qjs llegirà aüb que escriu

ENTREVISTA

A%nnes vegades s'espera ona estona més llarga
abans de començar a escriure
Mai pessa a quiïo escriu ai perquè ho escriu
Mai pregBBtaqm Hègira alb one escriu

Ojosa utiliza SE teaps d'espera més llarg és
perquè eltfbdspe I prosea E sembia difícil.
En la situada observada, ei títol fi ha suggerit
ràpidament fes Hees «te ía historieta
Mai pregeatapelieefsa- d'na test perqnè sempre
són les prefessoKs els que s'ho flegexxen. Ea la
situació oteerrada, la pensat que seria
l'observadora
Soiameot sj^nes vegades pregunta als professors No ho pregusta sempre perquè eo la majoria de
fes ocasions ja efe ágfecamca l'extensió del test
per l'esíeas» del text a escriure
Ha ia sfe-aesó «issersada, no bo ha preguntat
perqEès'haiiM^iaíqseelíexí liaría de ser una
micaflarg

pjK«aÉsatiB/rK4£

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Durant el primer minut, després d'escottar el
títol, comença a escriure dnesüeíres, les tatxa í
es toma a esperar
Al cap àe 2 minuts, comença a escriure el text
No planteja cap pregunta em relació al lector ni al
propòsit

Annex 20

ENTSEVISTA
PROCÉS BABITUAL
EXPLICACIÓ
Algunes vegades s'espera una esíoas més llarga Qaaa ntiltza BE temps d'espera més Haig és
abans de començar a escriure
perquè el tema E sembla més cSScü
Mai pessa a qm ho escriu ni perqnè ho escriu
Mai pregmtía pd tector d'un text perquè sempre
Mai pregunta qui llegirà alè que escriu
són les professors els que s'ào Ifegeisaa. £k fe
sstnafió observada, ha peosat que seria
l'observadora
Solament pregunta ak professors per l'extensió Només so! preguntar per Fextensió qom el íeisa
de! text a escrinre qum el tema sobre el qual na E és dineu perquè, en aquests casos, prefereix
d'escriure E resalta complcat
escriure UB tesi curt

OBSERVACIÓ
JNTSEVISTA
PROCÉS SEGUIT
PROCÉS 'HABITUAL
EXPLICACIÓ
Comeztca a escriure CÈSÏSEÍ el primer mmut Algnaes vegades s'espera nna estona més llarga Onan aüMcza JE temps d'espera més Barg és
després d'escotar el títol
ehsssdeeoaieBcar a escriure, però mai més de 4 perquè el títol que fi proposen no B suggereix
No planteja cap pregunta em rebeló al tema, al O & sgiipiififS
gaire idees
lector sia! proposí
Mai pensa aqnilio escriu ni perquè ào escriu
Mai pregunta pe! lector cFmt texí pmpiè eE
Mas pregunta qnl itegirà alè que escriu
escriu es fiaició de tes seves idees i BO de qn s'hc
íiadeBesr
A FescoJa pi^raiía moit sowat als professors per Si b sitoadó obsetrada, no ho ha
Fexíeosió dd laxí a escrinre
perquè s'ha imagiEat que peak escriure tató eom
IsembMs

ÍROCÉSSJEGCff
Barsaí el primer minut després d'escoBar el
•títol, -ítsaaifa a escrinre dnes frases sotes
Baraaí el segoa miont, comeaca a escriure el
tesi
No pianíeja cap pregusta en rdació al lector ni al

oms&vàció

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure cbrani eï primer mamí
després d'escottar el fitol
No ptaíeja cap pregaaía en relació a! tema, ai
lector sial propòsit

X

1.1.

12.

st

X

1.1.

U.

sf

sí

NO
X

X

LI.

1.2.

CODI

St

GRUP B-CAS 4

NO
X

CODI

X

12.

S-

X

NO
1.1.

CODI

6KJ7P S- CA5 2

NO
X

CODI

GRUP B- CAS 1
ENTSEVBTA

smiCAdó

ssmcACió
Quan: utiitza CE íaaps d'espera més Qarg as
perqmè no I «asa el íftel, a ela el que E costa més
és imaginar-se efe itals. S el ei títol E proposen,
ja nofisol costar tní

Sobment pregmta als professors per l'extensió No EO sol psregBssar perquè en la majoria de íes
del text a escriure ea el cas que no els M hsgai ocasions ja els éetonniai Fesessió del text
Endcasdsl2SEIasiriaCiisser?ada,co3aqne55henii
deíerJEÈiaí prè^iasnesií
du qjjepoaaísr servir as ñiUs que desitgés, s'ïia
ïmaghisrt cms la *«fag**a po<Sa tenir l'extensió
oueaeSaSsfissMas

PS0CÉS HABITUAL
Normataeaí s'espera eatre 1 i2 aminís abans de
començar a escriore. L'utilitza per pensar en
l'argument
Mai pensa açsiíïo escriu ni perquè bo escriu
Mai pragma qjs llegirà aüb que escriu

ENTREVISTA

A%nnes vegades s'espera ona estona més llarga
abans de començar a escriure
Mai pessa a quiïo escriu ai perquè ho escriu
Mai pregBBtaqm Hègira alb one escriu

Ojosa utiliza SE teaps d'espera més llarg és
perquè eltfbdspe I prosea E sembia difícil.
En la situada observada, ei títol fi ha suggerit
ràpidament fes Hees «te ía historieta
Mai pregeatapelieefsa- d'na test perqnè sempre
són les prefessoKs els que s'ho flegexxen. Ea la
situació oteerrada, la pensat que seria
l'observadora
Soiameot sj^nes vegades pregunta als professors No ho pregusta sempre perquè eo la majoria de
fes ocasions ja efe ágfecamca l'extensió del test
per l'esíeas» del text a escriure
Ha ia sfe-aesó «issersada, no bo ha preguntat
perqEès'haiiM^iaíqseelíexí liaría de ser una
micaflarg

pjK«aÉsatiB/rK4£

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Durant el primer minut, després d'escottar el
títol, comença a escriure dnesüeíres, les tatxa í
es toma a esperar
Al cap àe 2 minuts, comença a escriure el text
No planteja cap pregunta em relació al lector ni al
propòsit

Annex 20

ENTSEVISTA
PROCÉS BABITUAL
EXPLICACIÓ
Algunes vegades s'espera una esíoas més llarga Qaaa ntiltza BE temps d'espera més Haig és
abans de començar a escriure
perquè el tema E sembla més cSScü
Mai pessa a qm ho escriu ni perqnè ho escriu
Mai pregmtía pd tector d'un text perquè sempre
Mai pregunta qui llegirà alè que escriu
són les professors els que s'ào Ifegeisaa. £k fe
sstnafió observada, ha peosat que seria
l'observadora
Solament pregunta ak professors per l'extensió Només so! preguntar per Fextensió qom el íeisa
de! text a escrinre qum el tema sobre el qual na E és dineu perquè, en aquests casos, prefereix
d'escriure E resalta complcat
escriure UB tesi curt

OBSERVACIÓ
JNTSEVISTA
PROCÉS SEGUIT
PROCÉS 'HABITUAL
EXPLICACIÓ
Comeztca a escriure CÈSÏSEÍ el primer mmut Algnaes vegades s'espera nna estona més llarga Onan aüMcza JE temps d'espera més Barg és
després d'escotar el títol
ehsssdeeoaieBcar a escriure, però mai més de 4 perquè el títol que fi proposen no B suggereix
No planteja cap pregunta em rebeló al tema, al O & sgiipiififS
gaire idees
lector sia! proposí
Mai pensa aqnilio escriu ni perquè ào escriu
Mai pregunta pe! lector cFmt texí pmpiè eE
Mas pregunta qnl itegirà alè que escriu
escriu es fiaició de tes seves idees i BO de qn s'hc
íiadeBesr
A FescoJa pi^raiía moit sowat als professors per Si b sitoadó obsetrada, no ho ha
Fexíeosió dd laxí a escrinre
perquè s'ha imagiEat que peak escriure tató eom
IsembMs

ÍROCÉSSJEGCff
Barsaí el primer minut després d'escoBar el
•títol, -ítsaaifa a escrinre dnes frases sotes
Baraaí el segoa miont, comeaca a escriure el
tesi
No pianíeja cap pregusta en rdació al lector ni al

oms&vàció

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure cbrani eï primer mamí
després d'escottar el fitol
No ptaíeja cap pregaaía en relació a! tema, ai
lector sial propòsit

X

L2.

sí

X

1.2.

Sí

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Al cap de 2 minuts, després d'escotar el títol,
comença a escriure dos Estats d'idees
Al cap de 6 minute, comença a escriure el text
No planteja cap pregunta en relació al lector ni al
proposat

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGWT
Comença a escriure ai cap de 4 minuts després
d'escolar el títol
No planteja cap pregunta ai relació al tema, al
lector oi al propòsit

PROCÉS HABITUAL
Normalment se sol esperar 4 o 5 minuts, en
agraes ocasions fins i tot nna estona més llarga
abans de començar a escriure
Gairebé mai pensa a qui ho escriu ni perquè ho
escriu
Gairebé mai pregunta qui Hègira aüò que escriu

EXPLICACIÓ
Quan utiliza nu temps d'espera més llarg és
perquè no està gaire inspirat
Eh la situació observada, ha començat força aviat
perquè ha volguí prova la tècnica de la pluja
d'idees
Mai pregunta pel lector d'un text perqnè sempre
són ¡es professors els qne siso üegeixem. En b
situació observada, ha pensat qne seria
l'observadora
No sol preguntar quaà mai ah professors per No ho sol preguntar perquè en la majoria de les
ocasions a l'Institut ja els determinen l'extensió
l'exteasió del text a escriure
del text Sinó, ell no escriu mai menys de tres
quarts de pàgina

ENTREVISTA

EXPLICACIÓ
No sol preguntar pel lector dim text perqnè
normalment, o és per a la professora o per a el.
Be totes maneres, no l'Importa massa a qui va
adreçat el text qne escriu
Ea la sitoació observada, ha pensat qne seria
l'observadora o bé la professora de iw»g»ig
i-atalnna

ENTREVISTA
PROCÉS HABITUAL
Nonnataeat se sol esperar entre 4 i 5 minuts
abans de començar a escriure. £2 temps d'espera
3'uíffiíza per pensar en ei tipus d'història qne vol
expMcar (TestiF), també es paisa diversos
arguments i es decideix per un
Molí poqnes vegades pensa a qui ho escriu m
perquè ho escriu
Mai pregunta qui llegirà aDò qoe escriu
S el test qoe escriu és per a l'Instituí pregunta
ab professors per la seva extensió, sí és per a effl,
no ho f a

X
X

X

x
x
x
x

2.13.
2.I.4.1
2.2.1.
23.1.

23.2.

NO
2.1.1.
2.1.2.

CODI

GRUP A-CASI

sf

PROCÉS S¡

OBSERVACIÓ

Ne a'atilitea mai
Mai dedica un temps especffic ni a pensar ni a
concretar per escrit l'extensió i la presentació
det text a escriure
Mai es traca, ni meníahneajt ni per escrit, cap
esquema de treball o ufa de composició

Annex 20

Diuque no ho fa perquè va eseriràí tal com 1 va
sortint

Pel qne fa l'esíensió, manifiesta q»e us l'importa
massaelqueEocujB

ENTREVISTA
PROCÉS HABITUAL
EXPLICACIÓ
No B'atütea mat
vegades fa preguntes sobre com
s'escriuen tes paraules, ais sens germans grans a
està a casa, o bé a la "senyoreta" i ate companys
si està a l'escola
Solament consulta a^pia diccionari si ao entén el fi» Ja süuadó observada, BO fea caBsaMaí cap
significat '
diccionari perquè les parades qae àa rtüitzat ja
sabia com s'eserivita

Anàlisi de ïes categories de les unitats de registre coiresponents al subprocés PLANIFICACIÓ DE LES

X

NO
1.1.

CODI

GRUP B- CAS 6

X

NO
1.1.

COM

GRUP B- CAS 5

X

L2.

sí

X

1.2.

Sí

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Al cap de 2 minuts, després d'escotar el títol,
comença a escriure dos Estats d'idees
Al cap de 6 minute, comença a escriure el text
No planteja cap pregunta en relació al lector ni al
proposat

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGWT
Comença a escriure ai cap de 4 minuts després
d'escolar el títol
No planteja cap pregunta ai relació al tema, al
lector oi al propòsit

PROCÉS HABITUAL
Normalment se sol esperar 4 o 5 minuts, en
agraes ocasions fins i tot nna estona més llarga
abans de començar a escriure
Gairebé mai pensa a qui ho escriu ni perquè ho
escriu
Gairebé mai pregunta qui Hègira aüò que escriu

EXPLICACIÓ
Quan utiliza nu temps d'espera més llarg és
perquè no està gaire inspirat
Eh la situació observada, ha començat força aviat
perquè ha volguí prova la tècnica de la pluja
d'idees
Mai pregunta pel lector d'un text perqnè sempre
són ¡es professors els qne siso üegeixem. En b
situació observada, ha pensat qne seria
l'observadora
No sol preguntar quaà mai ah professors per No ho sol preguntar perquè en la majoria de les
ocasions a l'Institut ja els determinen l'extensió
l'exteasió del text a escriure
del text Sinó, ell no escriu mai menys de tres
quarts de pàgina

ENTREVISTA

EXPLICACIÓ
No sol preguntar pel lector dim text perqnè
normalment, o és per a la professora o per a el.
Be totes maneres, no l'Importa massa a qui va
adreçat el text qne escriu
Ea la sitoació observada, ha pensat qne seria
l'observadora o bé la professora de iw»g»ig
i-atalnna

ENTREVISTA
PROCÉS HABITUAL
Nonnataeat se sol esperar entre 4 i 5 minuts
abans de començar a escriure. £2 temps d'espera
3'uíffiíza per pensar en ei tipus d'història qne vol
expMcar (TestiF), també es paisa diversos
arguments i es decideix per un
Molí poqnes vegades pensa a qui ho escriu m
perquè ho escriu
Mai pregunta qui llegirà aDò qoe escriu
S el test qoe escriu és per a l'Instituí pregunta
ab professors per la seva extensió, sí és per a effl,
no ho f a

X
X

X

x
x
x
x

2.13.
2.I.4.1
2.2.1.
23.1.

23.2.

NO
2.1.1.
2.1.2.

CODI

GRUP A-CASI

sf

PROCÉS S¡

OBSERVACIÓ

Ne a'atilitea mai
Mai dedica un temps especffic ni a pensar ni a
concretar per escrit l'extensió i la presentació
det text a escriure
Mai es traca, ni meníahneajt ni per escrit, cap
esquema de treball o ufa de composició
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Diuque no ho fa perquè va eseriràí tal com 1 va
sortint

Pel qne fa l'esíensió, manifiesta q»e us l'importa
massaelqueEocujB

ENTREVISTA
PROCÉS HABITUAL
EXPLICACIÓ
No B'atütea mat
vegades fa preguntes sobre com
s'escriuen tes paraules, ais sens germans grans a
està a casa, o bé a la "senyoreta" i ate companys
si està a l'escola
Solament consulta a^pia diccionari si ao entén el fi» Ja süuadó observada, BO fea caBsaMaí cap
significat '
diccionari perquè les parades qae àa rtüitzat ja
sabia com s'eserivita

Anàlisi de ïes categories de les unitats de registre coiresponents al subprocés PLANIFICACIÓ DE LES

X

NO
1.1.

CODI

GRUP B- CAS 6

X

NO
1.1.

COM

GRUP B- CAS 5

s/

X

X

X
X
X
X
X

2X2.

2X3.
2X4
2JX
23X
23i

NO

Sf

GRUP A-CAS 3
COM
2XL

23X

2X4

x

2X3.

23.2.

x

2X2.

x
x
x

X

2JJ-

223.

NO
.X

CODI

GRUP A-CAS 2
PROCÉS SEGUIT

OBSHÍVACIÓ
PSOCÉSSEGOIT

OBSEKV

EXPLICACIÓ
a que cua a mesura que 1 van venint b idees al
cap tes va escrivint

BflREVISTA

Us qae, ¿'esquemes, en fa qnai fi demanen que
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Mai dedica rat temps especffic ni a pensar ni a ïDza qne sosssieaí dedica temps a pensar en el
concretar pec escrit l'extensió i la presentado tema
del text a escriure
Mai es traca, ni maitahoent m per escrit, cap
esquema de trebal o pb de cemposició

Non'atfcamar

HfFREVBTA
PROCÉS OABITÜAL
EXPLICACIÓ
Fer fer redaccions no n'uiütza mai Un qne per
fer poesies si: agafa papers, comença a escriure,
a tatxar i va modificant fins que £ saübh qoe £
queda bé
Solament sígaas vegada pregonta ak companys
sobre idees per continuar escrivint Als
professors, no efa pregunta gaire mai, i als pares,
mai
Solament consEMam diccionari qo&t vol ntàlítggir & b süsadé observada, no ha consnttat cap
üceioMri perquè ha atifitzaí parantes fàcils
que a l'escola

No n'utilitza mai
Mai dedka un temps especule ni a pensar ni a Pel qne fa l'extensió, afirma que el que sí qae
concretar per escrit l'extensió i la presentació pensa és en com pot complir amb eis Krafts
determinats per 3a professora
de! text a escriure
Mai es traça, ni mentalment ni per escrit, cap
esquema de treball o ph de composició

Abuses vegades fa preguntes, sobretot afe pares,
quai no té idees per continuar escrivint Als
companys, afgana vegada els pregunta sobre
paraules que no sap ben bé com s'escriuen i
també sobre idees. Als prof éssers, no eb pregunta
gaire mai
Normalment, quaa escriu redaccions, no sol Eo la situació observada, no ha consultat cap
consular cap diccionari ni cap attre tipos de diccionari perquè tes paraules qae ha utifitzaí ja
material Sotanenten consulta quan ha de fer m les coneixia
treball de socials, de natnrafe__«^__>_•_••^•^.•^•M^^M^^—•^•"•-^"~·^^·~·^^^~™^^

n'refril·ltra mai

PROCÉS HABITUAL
^·*^^^**"^^^^~

s/

X

X

X
X
X
X
X

2X2.

2X3.
2X4
2JX
23X
23i

NO

Sf

GRUP A-CAS 3
COM
2XL

23X

2X4

x

2X3.

23.2.

x

2X2.

x
x
x

X

2JJ-

223.

NO
.X

CODI

GRUP A-CAS 2
PROCÉS SEGUIT

OBSHÍVACIÓ
PSOCÉSSEGOIT

OBSEKV

EXPLICACIÓ
a que cua a mesura que 1 van venint b idees al
cap tes va escrivint

BflREVISTA

Us qae, ¿'esquemes, en fa qnai fi demanen que
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Mai dedica rat temps especffic ni a pensar ni a ïDza qne sosssieaí dedica temps a pensar en el
concretar pec escrit l'extensió i la presentado tema
del text a escriure
Mai es traca, ni maitahoent m per escrit, cap
esquema de trebal o pb de cemposició

Non'atfcamar

HfFREVBTA
PROCÉS OABITÜAL
EXPLICACIÓ
Fer fer redaccions no n'uiütza mai Un qne per
fer poesies si: agafa papers, comença a escriure,
a tatxar i va modificant fins que £ saübh qoe £
queda bé
Solament sígaas vegada pregonta ak companys
sobre idees per continuar escrivint Als
professors, no efa pregunta gaire mai, i als pares,
mai
Solament consEMam diccionari qo&t vol ntàlítggir & b süsadé observada, no ha consnttat cap
üceioMri perquè ha atifitzaí parantes fàcils
que a l'escola

No n'utilitza mai
Mai dedka un temps especule ni a pensar ni a Pel qne fa l'extensió, afirma que el que sí qae
concretar per escrit l'extensió i la presentació pensa és en com pot complir amb eis Krafts
determinats per 3a professora
de! text a escriure
Mai es traça, ni mentalment ni per escrit, cap
esquema de treball o ph de composició

Abuses vegades fa preguntes, sobretot afe pares,
quai no té idees per continuar escrivint Als
companys, afgana vegada els pregunta sobre
paraules que no sap ben bé com s'escriuen i
també sobre idees. Als prof éssers, no eb pregunta
gaire mai
Normalment, quaa escriu redaccions, no sol Eo la situació observada, no ha consultat cap
consular cap diccionari ni cap attre tipos de diccionari perquè tes paraules qae ha utifitzaí ja
material Sotanenten consulta quan ha de fer m les coneixia
treball de socials, de natnrafe__«^__>_•_••^•^.•^•M^^M^^—•^•"•-^"~·^^·~·^^^~™^^

n'refril·ltra mai

PROCÉS HABITUAL
^·*^^^**"^^^^~

X

x
x
x
x

2X1.
2X2.

2X3.

2X4
2.2.1.
23X

232,.

sí

NO
X
X

x
x
x
x

x

2X1.
2X2.

2.13.

2.1.4
2.2.1.
23X

23a.

CODI

sf

GRUP A-CAS 5

NO
X
X

CODI

GRUP A- CAS 4

ffiocÉss£GOïr

OKERVAaÓ

OBSERVACIÓ
P.80CÉSSÍGCTT

ENTREVISTA

No consulta diccionaris ni cap altre tipas de
material perquè, després d'escriure el text,
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N© n 'níifitza mai
Mai dedica im temps específic ma pensar ni a Bin que sobmmt dedica temps a pausar em ficarconcretar per escrit l'extensió ni 3a presentació se oi ei rol dels protagonistes de la historieta, i a
del test a escriure
pensar que anirien fent efe
(De iotes maneres ¡i ha costat moti entendre b
pregunta i li hem haguí de repetir i clarificar
diverses vegades)
Mai es traca, ni sueataim-aaí ni per escrit, cap
esquema de treball o pk de campositic

No sol consultar ni diccionari s M gramàtiques

ZBHESQ

EXPLICACIÓ
3i¡i que a eila íes iàeas B véaea al cap de seguida i
a continuado ja tes comença a escrmre
Pràcticament mai compartas les idees amb Afirma qaefesidees ja se E acudeixes a eia

PROCÉS HASmJAL
No n'níiBíza mai.

ïüu que, d'esqaemes, salaiaasí ea fa qosa a
l'escola K dananen qc* aa fad
Mai dedica un temps espetíSc oi a passar m a Kn que només dedica temps a peasar ai el tema
concretar per escrit l'extensió i la presentació
de! text a escriare
Mai es traça, ni mentalment ni per escrit, cap
esquema de treball o pb de campeado

No n 'utilitza mai

No so! consBSarni«liiff8finarisiàgnn»^it|Hf^

EXPLICACIÓ

Es la situado observada, na na consolat cap
diccionari perquè so en té rf costum. Abans de
fer-ho, s'estima més pregustar, aqaeEa paraula
que no coneix bé «sm s'escria, a ua company o ai
mestre

INTSEVSSTA
¿ROCESJZAAITZZU,
Fer fer redaccions no a 'utiliza mai
Solament aJgnna vegada pregusta als eempsays i
afe pares sobre idees per «Bitámar eseriyág

X

x
x
x
x

2X1.
2X2.

2X3.

2X4
2.2.1.
23X

232,.

sí

NO
X
X

x
x
x
x

x

2X1.
2X2.

2.13.

2.1.4
2.2.1.
23X

23a.

CODI

sf

GRUP A-CAS 5

NO
X
X

CODI

GRUP A- CAS 4

ffiocÉss£GOïr

OKERVAaÓ

OBSERVACIÓ
P.80CÉSSÍGCTT

ENTREVISTA

No consulta diccionaris ni cap altre tipas de
material perquè, després d'escriure el text,
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N© n 'níifitza mai
Mai dedica im temps específic ma pensar ni a Bin que sobmmt dedica temps a pausar em ficarconcretar per escrit l'extensió ni 3a presentació se oi ei rol dels protagonistes de la historieta, i a
del test a escriure
pensar que anirien fent efe
(De iotes maneres ¡i ha costat moti entendre b
pregunta i li hem haguí de repetir i clarificar
diverses vegades)
Mai es traca, ni sueataim-aaí ni per escrit, cap
esquema de treball o pk de campositic

No sol consultar ni diccionari s M gramàtiques

ZBHESQ

EXPLICACIÓ
3i¡i que a eila íes iàeas B véaea al cap de seguida i
a continuado ja tes comença a escrmre
Pràcticament mai compartas les idees amb Afirma qaefesidees ja se E acudeixes a eia

PROCÉS HASmJAL
No n'níiBíza mai.

ïüu que, d'esqaemes, salaiaasí ea fa qosa a
l'escola K dananen qc* aa fad
Mai dedica un temps espetíSc oi a passar m a Kn que només dedica temps a peasar ai el tema
concretar per escrit l'extensió i la presentació
de! text a escriare
Mai es traça, ni mentalment ni per escrit, cap
esquema de treball o pb de campeado

No n 'utilitza mai

No so! consBSarni«liiff8finarisiàgnn»^it|Hf^

EXPLICACIÓ

Es la situado observada, na na consolat cap
diccionari perquè so en té rf costum. Abans de
fer-ho, s'estima més pregustar, aqaeEa paraula
que no coneix bé «sm s'escria, a ua company o ai
mestre
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OBSERVACIÓ

OBSERVACIÓ
PSOCÉSSEGÜIT

Nn n'nfiStzs» mai
Mai dedica no temps especffic ni a pensar m a
concretar per escrit la presentació de! test a
escriure
Cren qne, pdqnefa aFexteosió qneEvol o que ï
ha de donar al test, sí que e& aigua moment
potser n'és constíení
Mai es traça, ni nentalmení ni per escrit, cap
esquema de írebal o pk de composició
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Un que no pensa ea l'esquema de írebafl a seguir
perquè ja té una manera de fer i sempre la fa

Crea que ser conscient de l'extensió del text qee
s'està escriviat serveis perquè en la redacció "tot
qoedmés ben posat"

fii ia situació observada, ha consultat on
diccionari perquè ha voigut escriure nna paraula
qaeno sabia exactament com s'escrivia

Afirma que el tot solJa B sembia que ho fa bé

EXPLICACIÓ
HE qnefesidees ja fes té al cap í que, a partir,

ENTREVISTA

BMbiíjíaiaietó, no sol preguntar a les aMres
persones aspectes relaciónate amb aEà que està
escrivint
diccionari de No sol cttnmlbtr ni dtóaouans m gramàtiques.
Solainísif- çss c?>pfira^R, slgpsiiñ vegada, <^isst no sap
com s'escrin una parante
Normalment eonsaMa ua dfeeisisarï de definidons
o bé on ffibre de verbs conjugats

PROCÉS MÁBTFUAL

Bài que, d'esqnemes, solament en fa quan, a
l'escola, ha de reaEtzar trebaBs sobre BU tema
Mai dedica na temps espetíSc m a pensar ai a Fel que fa a l'extensió, añrma qne si no I
concretar per escrit Fexíensió i la presentació marquen, eOa escriu el que necessita
També manifesta que solament dedica temps a
del tesi a escriare
pensar eo ia idea general del tpe vol escriure
Mai es traja, ai aieatahnent ni per escní, cap Eia que no pensa en resquema de treballa segonperquè eïïa ja té l'hàbit adquirit en el procés
esquema de trebal o pla de composició
d'escriure les redaccions i sempre ào fa de Sa
meíeixa manera
No n'ntiíïízamai

ENTREVISTÀ
EXPLICACIÓ
PBOCÉS HABITUAL
Normairaeni no n'utí&za. Aïgnna regada, si de Ea b situació observada, ám que ho ha feí perquè
cas, el que fa és animar, en d mateix fofl de ïa I sembla qne així na perd les idees principals i
redacáé, aqueles does o ires idees que primer i perqnèiambéhofa quan ha de presentar el text
vosea al cap, després & ona Snia de separació i que escriu anà concurs o a la revista de l'escola
comença a eseriare ei test. De toia manera, no M Aclareix que, quan bo escrio per a un concurs o
per a ¡a revista passa el test "en net" i eSnriaa
dedica gaire temps
l'anotació d'aquestes idees.
HflttitnafclMS>t, ™» «"* pwgnntar a fcs aitres
persones aspectes relacionats amb alb qne està
escrivint.
No sol consular m. accionan s ui gramàtiques. Ba la situació observada, no ha consu&at cap
Solament, en alguna, ocasió quan no sap diccionari perquè fi ha semblat que tes paraste*
exactament com s'escriu mm paraafa. que escrivia ja estaven bé
Normalment consulta an dkáonaii de definicions
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EXPLICACIÓ
Biu qne tes idees fi va venint al cap, i les va
escrivint
Creu qne, com que sempre primer fa on taxí "oi
brot" i després el passa "en net", ja M introdueix
les modificacions qne calgnm

ENTREVISTA
EXPLICACIÓ
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Nsi ig'iiíiliÉzís m$iï
Mai dedka m temps especinc si a peasar ni a
e-OBcreíar pa- «crií Fesiensïó i la presentació
dd text a escriure
Mai es traça, si mgaíaiiaesí ei per escrit, cap KnquenopoisaeaFesqueaBade treball a seguir
esqaema de trebaS o pb de composició
perquè ja té d seu propi costnm sobre com anar
escrivint les redaccions

Un qne lagrada que la redacció s^nifeta per el
tot sol
Quan, a vegades, desa a D^pr ei test que ha escrit
a algú, eis demaua si eis M ha agi-ftfipf o no i per
qne. No ete pregunta si creaen que sia ha d'af egir
alguna cosa. Un cop E ban dk Fopiníó, eD la valora
i actua oifiïHciyda! ssa prem criteri
No té gaire costum d'utiltzar diccionaris Potser, Ek la situació observada, no ha eons&Mat cap
es alguna ocasió, qasa no sap bé el signiScaí disaa dimoiiari peíase ha psisat qne ningú avalnaria el
paraula
text escrit

No c'ntütza mai, a BO ser que el professar 1
demani específicament «pe ko f ací
Mentre està escrivint na test, mai pregunta m
comenta res a d'atees persones
En tot cas, qcíffi ha acabat, els daxa llegir el «pse
ha escrit

PROCÉS HABITUAL

Ma que, d'esquemes, solament ea fa quan, a
Fescoia, fi demanen que em faci d'alguna fficó o
d'afeun capítol de ffibre
Mai dedica un temps específic ni a pensar ni a Afirma que, ai aquests aspecte, ja té un hàbit i
concretar per escrit l'extensió i la presentació sempre ho fa de la mateixa manera
del text a escriure
Mai es traca, oi mentaimestí ni per escrit, cap Un que no pensa en l'esquema de treball a seguir
perquè ja té el seu propi costant sobre com anar
esquema de treball o pia de composició
escrivint fes redaccions

No n'ntiBiza mai

Abanes vegades quaa EO té gaires idees per
escriure, pregusta als companys o als professors
qne l'ajudin en algunes idees per afegir ai text que
està escrivint
Mottres vegades, agafa um dicaonan de sinònims i ufo la situació observada, no ha consultaí cap
diccionari pexquè ba ntíBízat páranles semilles
el deixa al damunt de la taula, per si el necessita

PROCÉS HABITUAL
No n'ntmtzamai
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M ÍEO! sempre Fescria. De cometes, paràuteiss,
gnkMeis~, mai

Aquestes lectores parcials dd text ja escrit, no Creu qne aquestes fecínres serveixeB per veure à
les fa sempre. Be vegades sí, de vegades MS
aBb escrit "queda bé" i per veure si M ha aigïHsa
fatta

PROCÉS HABITUAL
Hffa/tmtnftmt, sí ií Hpes, va fsrriviïit "tot sp™Bíf
S'aiara, solament quai no sap com caaísaaar

INTREVBTÁ
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~mfSí ^ISTÁ
FROCÉSSEGUir
PROCÉS HABITUAL
EXPLICACIÓ
Conseaca s esorinre el text i bo fa "tot segàf . IW>Niia1"iifiiitj si íé Mpes, va escrivint "tot segnSt"
Bbosaafaietó ^0 dtf&rencia apariats en el f**^fr
S'atm-a, solament qnai no sap com conièmar
Eticara ase s'atnra mofe sovM (més o Meajs Aquestes lectures pardals del text ja escrit, no ihla situació observada, espies que s'ha Begtt el
<-sí?a TSWHrf'ij e<iíí(T!5í«7jí m rïüïfs ^Sffff^^
nt~&òiaK i?s $ft ni <^ fQKmft h^itnaï ni ^st-^l9n^t^c^ïiff^iti
senibb Be^p-se fragments escrits: el primer í el Nen&ahneat, BO les f a
depBBtiiacid.Mottes vegades E passa
tercer paràgrafs (n'escriu sis). Les atoes
vegades s'stea breusfa»g««n*gi sembh està
jsefsfisisí
Soiameat
el títol. D'airesteg»»ip«-sde M títol sempre Fescria. De cometes, parèaíeiss,
presestatía {casetes, paràatesls, gai»2*_} EC gniüEas-_J3ía!
en fa servar

OBSEByACIÓ
PRQCÉSSEGDIF
Comença a escriure e! test i hela "tat ss^ajf'.
Prèviament mo s'ha marcat els parsgrafs, eaeaia
qnefoimataest, amesora qnevaescriròt, ek vx
diïereacissJí
A partir éà segon paràgraf escrit, comaapa &
aturar-se pjAeficameiií cadamimíLfe Begàx, de
vegades fes Atès s tres feases acabades d'eseriare
i de vegades tía. mí paràgraf
Solament ytiBHa» el títoi IKafcras tèfsmjmes de
presentad» (cemieíes, parèntesis, gnfcmetsL-) M»
en fa servir

EXPLICACIÓ

ENTREVISTA
EXPLICACIÓ
PROCÉS HABITUAL
ttu que aquests llistats d'idees, escrits abans de Bin que a aquesta tècnica, el professar l'anomeas
començar a escriure ei text, els hiíssn ensenyat a pinja d'idees
fer aquest cors a l'Institut (Ir de BOT), tía. jmst
sTú està acostumant Abans, aquestes idees te
tenia ai cap. Aquest procediment, solament
¡'utiliza en els textos narratius
Solament comenta o pregunta a d'attres
persones, sinó te massa idees en relació ai tema
sobre ei qual està escrivint Si no ho necessita, no
ho f a
fia ia situado observada, no ha consrtat cap
Mott poc sovint consulta diccionaris
diccionari perquè les parante que ha escrit ja Ses
"té segares*
Manifesta que quan era petit BegàaiaoS, i això fa
que tingui adquirit un cert nivefldevoeataiari
Be vegades rebutja les idees inicia teirait anotades En la situació observada, dm que ha efimmat
Tatxa el primer ffistat d'idees
i de vegades no. Depèn de si quea comença a aqaefles primeres idees perquè, en ei siamesi que
ha començat a escriure, s'ha adcasá qtse no es
escriure fes utiliza o no
relacionaven amb el que estava escrivint Eh
canvi, les idees del segon instat, no fes &a faixades
perquè sí que fes ha fet servir per k redacció
E2 segon fitstat d'idees que escriu està (en ¡a resposta a la pregunta relativa a aquesia
temàticanient onienat (argument i persopíiíg<*í) unitat de registre, dat pràcticament el mateix al que
ha contestat a la pregunta referida a la untat de
registre 2.1.1.)
Mai dedica nu temps esperínc ni a pensar ni a Pel que fa a la presentació del text, dmqseja té
concretar per escrit l'extensió i ia presentació uns hàbits adquirits en relació afe marges, ais
espais entre paràgrafs— Crea qcs, si ho fa
del text a escriure
d'aquesta manera, "íoí queda més p@B*
Mai es traça, ni mentalment m per escrit, cap Dia que no pensa en l'esquema de íresafi & seguir
perquèja té ei sea prop -costem sobre com anar
esquema de treball o pla de composició
escrivint fes redaccions
OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Escria dos Ssíats d'idees, ona sota de l'altra i
encapçalades per ira guionet. Q primer Distat
semblen les primeres idees que K vénen at cap. fiï
el segon ffistat, agrupa les idees oi dos apartats:
argnmeaí i personatges
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qnefoimataest, amesora qnevaescriròt, ek vx
diïereacissJí
A partir éà segon paràgraf escrit, comaapa &
aturar-se pjAeficameiií cadamimíLfe Begàx, de
vegades fes Atès s tres feases acabades d'eseriare
i de vegades tía. mí paràgraf
Solament ytiBHa» el títoi IKafcras tèfsmjmes de
presentad» (cemieíes, parèntesis, gnfcmetsL-) M»
en fa servir

EXPLICACIÓ

ENTREVISTA
EXPLICACIÓ
PROCÉS HABITUAL
ttu que aquests llistats d'idees, escrits abans de Bin que a aquesta tècnica, el professar l'anomeas
començar a escriure ei text, els hiíssn ensenyat a pinja d'idees
fer aquest cors a l'Institut (Ir de BOT), tía. jmst
sTú està acostumant Abans, aquestes idees te
tenia ai cap. Aquest procediment, solament
¡'utiliza en els textos narratius
Solament comenta o pregunta a d'attres
persones, sinó te massa idees en relació ai tema
sobre ei qual està escrivint Si no ho necessita, no
ho f a
fia ia situado observada, no ha consrtat cap
Mott poc sovint consulta diccionaris
diccionari perquè les parante que ha escrit ja Ses
"té segares*
Manifesta que quan era petit BegàaiaoS, i això fa
que tingui adquirit un cert nivefldevoeataiari
Be vegades rebutja les idees inicia teirait anotades En la situació observada, dm que ha efimmat
Tatxa el primer ffistat d'idees
i de vegades no. Depèn de si quea comença a aqaefles primeres idees perquè, en ei siamesi que
ha començat a escriure, s'ha adcasá qtse no es
escriure fes utiliza o no
relacionaven amb el que estava escrivint Eh
canvi, les idees del segon instat, no fes &a faixades
perquè sí que fes ha fet servir per k redacció
E2 segon fitstat d'idees que escriu està (en ¡a resposta a la pregunta relativa a aquesia
temàticanient onienat (argument i persopíiíg<*í) unitat de registre, dat pràcticament el mateix al que
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registre 2.1.1.)
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espais entre paràgrafs— Crea qcs, si ho fa
del text a escriure
d'aquesta manera, "íoí queda més p@B*
Mai es traça, ni mentalment m per escrit, cap Dia que no pensa en l'esquema de íresafi & seguir
perquèja té ei sea prop -costem sobre com anar
esquema de treball o pla de composició
escrivint fes redaccions
OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
Escria dos Ssíats d'idees, ona sota de l'altra i
encapçalades per ira guionet. Q primer Distat
semblen les primeres idees que K vénen at cap. fiï
el segon ffistat, agrupa les idees oi dos apartats:
argnmeaí i personatges

AnàM de les categories de les unitats de registre corresponents ai subprocés IEXTÜAI1IZAQÓ
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ENTREVISTA
PROCÉS OABTfUAL
EXPIICACIÓ
Comença ü escriure el text i ho fa "tot segsif,
ks redacdons sempre fes eserin Kiiqaesinos'sinres apensar potser la redaccií
sense prèviament haver-se marcat els paràgrafs. "d'una tirada". Onan s'atura és sofameaí per Hospedarla tan bé, no és
Fonaaiaejií, però, a mesura qne va escrivint, sí pensar idees per continuar escrivint
però pot ajudar
que els va aiíereadauí
S'atera laoH sovint
atara
sovint (fins i tot més de cada minut) KB que sempre, mentre escrm, es va legat fes
Aquestes lectores qne fa B serveixen per anar
i cada vegada qne ho fa es Begek fes dues o tres darreres frases escrites
veient si tes idees enlapen nues amb fes faíres i si
frases qoe acaba ¿'escriure
H agrada com va tpedant l'escrit
No n'
ap, ni el títol
Be cometes, parèntesis, guionets™, mo n'utílíza Efa parlar de Pis de cometes, parèntesis,
qnasl mai. E! tSïoi solament Fesaia- quaa I guionets™, afirma qee BO en fa servir paqaè, eü,
daaaaea espegffieaiaent <iae ho faci
tot ho fa "mot semziB"

PROCÉS SEGUIT

OKEMVACIÓ

del text escrit

Mnqnenoté elcostnm de llegir-se fragments del
test mentre està escrivint, fïns que no acaba EO
s'faeBegeix
Sobnent utiliza el ttoL D'altres tècmques de El tfto! saapre l'escriu. De cometes, parèníeiss,
presentada (cametes, parèntsis, guionets—) BO en geioiiets—, isai
faservir

ENTREVISTA
PBOCÉS SEGUIT
PROCÉS HABITUAL
Comença a escriure e! text i ho fa "tot seguit",
sense prtvismeni haver-se marcat els paràgrafs. seguit", solament s'atura per pensar sobre qaè
FennafeMfit, però, a mesura qne va escrivaií, sí coitinmar escrivint
que ds va diferenciant
S'atura mek sovint (cada màmt), seinbh que
psssaiéesisrésecizíkEía

OBSERVACIÓ

Sembla qne solament es llegeix dues o tres frases JSnqoe aarmaímeaí, qaaa escriu, & lectores de Creu qne aquestes petites lectures E serveixea
per veure si ¡es idees Mtiiüfpn unes amb te aiíres
Ses dues o ires frases qne acaba d'escriare
quaaja està a pmí d'acabar
("per sirima"),í tsmbé per veure si M ha faltes
d'ortografia
Sciamení aüJiíza el títol D'altres tècniques de Q íüoi seapre 3' escriu. De cometes, psrèateiss,
presentació (cometes, parèatsis, guionets») no ea gaionete—, mott poques vegades

PROCÉS HABITUAL
PROCÉS SEGUIT
Comença a escriure el text i vamoït apocapoc: Les redaccions £es escriu sempre "toí segstf
escriu ena frase, s'atura, se la Eegeix, contÉma. !3B qae solament en casos mott coseréis escriu
per apariats, i posa l'exemple d'un dictat
Després, s'aínra una sota vegada cap al fiaal
Formalment, no marca apartats en el text (el

ENTREVISTA

x

33.

OBSERVACIÓ

Solament ntiStza ei títol D'aires tècniques de £3 tttol sempre l'escriu. De cometes, a*atiitza
presentacié (cometes, parènísis, guione!s~) no en algaaa regada qoai la paraula qne voï escriare és
naa "xorrada". De parèntesis, aïgsms vegada,
f a servir
jjosa alò qae vol escriure no E sembla, del tot
correcte ("tonto", per exemple)

X

32.

3.1.

EXPUCACIÓ
Era la sitnació observada, crea que potser estava
unamica nerviosa i per això ha anat escrivint el
test molt segaM
Creo qne aquestes petites lectores K serveixen
per anar veient si el test escrit E queda bé. No
necessita fer lectures defragments més ïïargs

ENTREVISTA

áSf

OBSERVACIÓ
PROCÉS HABITUAL
PROCÉS SEGUIT
Cameaca a escriure el test i ao fa "tot seguit". Em qne, aa abones ocasions, sí és a casa i escriu
amb k sera germana, les redacáns fes va
Formabneaí no marca paràgrafs en el text
escrwmt aratrtat per apartat
No es llegeix fragments o paràgrafs escrits, Aquestes lectures parcials del tesi ja escní,
solament sembla que es Hegeix en diverses sempre fes fa solament d'aBo (1 o 2 frases) qne
ocasions 3a darrera frase que acaba d'escriure. acaba d'escriure, mai de fragments més üaigs
ASgnn cop, s'atura, fa nua alada general ai text,
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OffilKVACIO
1NTREV1STÁ
PSOCÉS SEGUIT
PBOCÉS HABITUAL
EXPLICACIÓ
Meatre va escnvmt, fe lectores pardals dels Normafcneot, sol aaar esmvtní s^ise sáirar-se i En b situació observada, s'ha atnsaí i ha llegit eis
fragmente escrits i corregeix errors, pert no de Begir, i si M veu aJgaaia fala, is corr^eix
fragments escrits otés vegades que com .ho sol fer
forma selectiva smé «hnnfràmfo
MormahaeaL Efa one M interessava fer-ho més bé
Ha Ifcgtt iseatsÏHïení
Diu qne sempre bo fa meataiaml, mai en vea
ala
No fa cap lectea del text complet
IVatficameat mm fa ona darrera tetara del test
complet tMcaraeni b fa quan la professora i
demana qne se la torni a ¡airar abaas de doaar-I
Corregec smmUàiisaHient efe errors de forma Dia qne efi va corregint sEò qme vas cue no és
(ortografia, pamiaacio) i els de contmgut correcte, tant si san aspectes de forma ("faltes
(paraules qoe efioima o sabsífejsi£_). Eh genera! d'ortografia"), COSE de contingut ("paraules que
en corregeix més de forma (7) qne de comtíngaí so S agraden")
(2)
Refórmala el text, és a dir fa mn text es brot i Sempre fo m text en brut i després el passa en Sia que a fer ¡s tesi primer en brot i després ea
després el passa em aet, corregint 4 errors de net. & el braí, per retocar, sempre tatxa, i en el net li han ensenyat a fer-ho a l'escob
forma i 1 de contingut (efimiaa ana frase net sa&pre fa servir parèntesis
Per retocar d text, no utilitza fletxes, asteriscs,
sencera)
ni posa paraules almarge perqaè £ sembb que
Eh el text enbm^per retocar el text, tatxa. la
queda saott brut
el net, pasa parèntesi.

son adequades amb el significat geaaral del test
Creu qne és una manera de clarificar fes idees en
b preseatadó del text

Qaaa fa aquestes petites lectures de tes frases
acabades d'escriure, dfa que S serveixen per
donar sentit i "cohesió" al text AM detecta

EXPLICACIÓ
Diu que prefereix anar escrivint i esperar-se al
fioali revisar el text a foas

ENTREVISTA

Ka que Begir-se fragments escrits, no ho fa Qoan fa aquestes lectores parcials I serveixen
per assegurar que el test tingui contHtuttaí sense
eme M apareguin repetides tes mateixes idees
H títol només l'escriu qnan el text és per a Diu qne quan escriu per a eiï matas, de vegades
fa servir una frase (en compíes d'na títol) per
l'Institut
De cometes, parèntesis i guionets, poques vegades encapçalar el test Bia que prefereix ntiitzar
comes ea Boc de parèntesis

EXPLICACIÓ
Eo iasitnack) observada, s'ha aturat forca sovint
perquè teaia cert interès en queies idees del test
ffigaessm bé ones amb les aures. També ho fa en
d'aures ocasions especiáis (coacars, revista—)

ENTREVISTA
PROCÉS HABITUAL
Ea les redaccions dm qne sempre va escrivint
"tot segoiT ("d'anà tirada"). Un qae aínrar-se
tan soviat com honafet en la situació observada,
aofeofa gaire sovint

PROCÉS HABITUAL
PROCÉS SEGUIT
QESSI comença a escriure el text ho va fent "tot fij les redaccions dia que normalment va
escrivint "tot seguit"
SEgüli^ però a poc a puc. Encara que, prèvjüiUcül
no sisa marcat els paràgrafs, formaimeat, a
mesura que va escrivint, sí que eb va diferenciant
S'atura força vegades
Ss legesx fragments escriís, no cada vegada que Ha que anar-se llegint fes dues o tres frases que
s'atun, però sí força vegades. Normalment es acaba d'escriure, ho sol fer haMnalmait.
Hegeis les dees o tres frases acabades d'escriure, fragments més Barg, quasi mai
Bornes alguna vegada es llegeix fragment més
larg
ïïsaàn d títol i ataluza guionets (diàkg) Ha que habiíuabBeat utilitza varietat de
tècniques de presentada del text
parèntesis-.

OBSERVACIÓ

PROCÉS SEGUIT
Qüsicosieaca a escriure el tesi bo va fent "tot
segaif Encara que, prèviament no s'ha marcat
els paràgrafs, formalment, a mesara que va
escriwí, sí (peéis va dtferenáant
S'aínrs força regades
Es llegeix fragments escrits (paràgrafs o does o
tres Erases), no cada vegada qoe s'atura, però sí
forca vegades
No eserin el títol ni utiliza guionets parearéis—
Sobaeat una vegada posa iaia paraula entre
cometes

OBSERVACIÓ

Anàlisi de les categories de les unitats de registre corresponents ai subprocés REVISIÓ
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QESSI comença a escriure el text ho va fent "tot fij les redaccions dia que normalment va
escrivint "tot seguit"
SEgüli^ però a poc a puc. Encara que, prèvjüiUcül
no sisa marcat els paràgrafs, formaimeat, a
mesura que va escrivint, sí que eb va diferenciant
S'atura força vegades
Ss legesx fragments escriís, no cada vegada que Ha que anar-se llegint fes dues o tres frases que
s'atun, però sí força vegades. Normalment es acaba d'escriure, ho sol fer haMnalmait.
Hegeis les dees o tres frases acabades d'escriure, fragments més Barg, quasi mai
Bornes alguna vegada es llegeix fragment més
larg
ïïsaàn d títol i ataluza guionets (diàkg) Ha que habiíuabBeat utilitza varietat de
tècniques de presentada del text
parèntesis-.

OBSERVACIÓ

PROCÉS SEGUIT
Qüsicosieaca a escriure el tesi bo va fent "tot
segaif Encara que, prèviament no s'ha marcat
els paràgrafs, formalment, a mesara que va
escriwí, sí (peéis va dtferenáant
S'aínrs força regades
Es llegeix fragments escrits (paràgrafs o does o
tres Erases), no cada vegada qoe s'atura, però sí
forca vegades
No eserin el títol ni utiliza guionets parearéis—
Sobaeat una vegada posa iaia paraula entre
cometes

OBSERVACIÓ
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OBSERVACIÓ
ENTREVISTA
PROCÉSSEGU1T
PKQCÉS HABITUAL
EXfUCACIÓ
Mentre va escnvmt, no es Eegais fragments Dia que BO té l'hàbit de Begir fragments escrits i Kn que espera <pai àa escrit toí el íexí i flavors
escrits
anar corregint
s'ho llegies i corregeix
Ha Begit zasa'íaiaear (el text complet)
Dia qne sempre Eo fa mentaimmt, ™»? ea ven
atta
Fa una lectura de! text -complet i la utiitza per Usi que una lectora èel test eosipiei, fe fa Afirma que aquesta lectura Sserveix per venre à
detectar i corregir 1 error de ctntingui (paraula sempre, i que és el moment qne fa servir per tes idees qne aa a&at escriviaí ("afegint") enlacen
eBunnada) i 9 de forma (ortografia i mamado") corregir els errors
ones amb te altres ("s'M Eguen*1)
Corregeix smndtamament els errors de forma Un que, hafai&iaimmt, corregeÉ jamlwBts tipas
(ortografia, puntuado) i els de autmgot d'errors simultàniament
(paraules qne efimina). £k general, corregek
mofis més aspectes de forma (11) que de
eonifagat (1)
Per retocar ei text, bàsicament tatxa. Alguna Dfu qne per retocar el text sempre satas i a Ma cae "no està acostumada" a utütxar B
vegada, afegeix parantes o frases al marge
vegades afegís paraules o frases a! marge. fletxes, m asteriscs, ni parèntesis
D'asteriscs, parèntesis i fletxes no E'SEÜÍÍZE mai

SHTKEVKTA
OBSERVACIÓ
EXPLICACIÓ
PROCÉS HABITUAL
PROCÉS SEGUIT
Mentre va escrmaí, solament ea dues ocasions es Normalment, a través d'aquestes petites Mu qne aquestes petites lectures M serveixen per
legeix dues o tres frases. Únicament, en BES lectures, sol corregir errors mott poques vegades veure si alò que ha escrit "rima"
d'eles , corregeix (eimiaa uutrosset de frase)
Diu qne sempre ho fa mentaümeut, mai era veu
Ha llegit mentalment
afta
Fa uua lectura del test compfeí i la utiliza per Diu que una lectura del text complet, ia fa Afirma «pe aquesta lectura fi serveis per veure à
el text "iitaa"isiíiihaíaites d'ortografia
detectar i corregir 2 errors de continguí sempre i normalment corregeix errors
(paraaía i írosset de frase eüminats) i 1 deforma
(ortografia)
Corregwir sismiitói««s™<?«»t «*s errors de forma Diu que, habiniabient, corregeix ambdós tipus
(ortografia, puntuado! i els de continguí
(parantes o fragments de frase que summa o
substitueix-^ Eh geaeral corregeix poc (3 de
contingut i 1 d'ortografia
fer retocar el tel, bàsicament tatxa. Alguna Diu que per retocar el text sempre tatxa i a un que quan afegeix alguna paraula o frase, la
vegades afegeix parantes o frases al marge. posa "a sobre" del qne ha tatxat
vegada, afegeix parasïes o frases al marge
D'asteriscs, parèntesis i fletxes aoa'uíiStaaiaai
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legeix dues o tres frases. Únicament, en BES lectures, sol corregir errors mott poques vegades veure si alò que ha escrit "rima"
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Corregax
species de continguí i
de forma. Es general corregek poa en b
iecísirs
sTiEpig en braí (2 de csatiagat),
i es b festara del text complet en net (1 de
forma)
Fa attest e&fant i després ei passa en net, però
no la cGBSsderen reformnlatíé de! text perqne no
ínÈroéaea cap CSSTJ entre miFattre
Per retocar el test, tast en brot com en net,
tatxa I
paraules al marge

Per retocar el text, sempre ntíitza el tatxar,
solament en sigasaa ocasió fa servir asteriscs i
fletxes

Un que, nabiínabiiení, corregeix anbdàs ígais
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ENTREVISTA
PROCÉS SABHVAL
EXPLICACIÓ
MentreTOeserwaa i esfegeixfragments escrits, Nonnafanent, qoan escriu el text per patera
us corregeix
vegada (en brat) no sol dedicar cap teaps
espeeflic a revisar el text
Balagtti»esiÉaisieiií Pecteres del text complet) Hu qne normalment bo fa mentaimenf, perè ée UB que Begur en ven aiía Fajnda a veare sí
vegades, si es a casa, ho f a en ven afta
l'escrit I queda bé
Fa na
del test complet bea brut" i urn Sic que aquestes dues fectares del text ceErpiei, Un qne la primera tetera (text compte en brot)
atra ddtesf "easet"
ks fa pràcticament sempre
I serveix bàsicament per revisar i corregir
errors, ta segona (text complet en net), per

Per retocar el text, atutía el tatxar i l'afegir DJQ que per retocar el text sempre tatxa i a
vegades afegeix paraules o frases al marge.
pandes ai marge
D'asteriscs , n'utüttza algunes vegades

x

ENTREVISTA

EXPLICACIÓ
PROCÉS HABITUAL
PROCÉS SEGUIT
Precisa
qne,
per
revisar, rinifamgnt potser ï
Normabaent,
dta
qne
no
dedica
cap
temps
No observem que es Begem els fragments escrits
serveixen ¡es petites Sectores que fa de tes dues o
específic a revisar, no en té costum
tres Grases que acaba d'escriure. Com que els
professors no fi fan mai gaire correccions, eren
qoe amb aqnetes petites revisions ja en té proa.
Bin qne les petites lectures que fa són sempre
No hem observat <pe legend
mentalment
Din qne, ona lectura de! text complet, no ¡a fa Diu que normalment no la fa perqnè i'avorreix
No fa nua lectora del text complet
Begir-se allò qne eOa mateixa acaba d'escriure
pràcticament mai
Corregeix anmilàmament els errors de forma Diu qne, haititaaMení, corregeix mentre està
(ortografia, puntuació) i els de contingut escrivint, tant si sén aspectes de contingut com de
(páranles o frases qne canvia o elimina). Be totes forma. De totes maners, din que corregeix poc
maneres, corregeix poc (3 de continguí, i 2 de
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NO

Un qne ona lectura dd text complet, la fa
sempre i és e! moment concret que dedica a espècie de "control" que serveix per vigüar que
no s'hagi "escapat" algun error de contingut o
revisar errors
algnna falta d'ortografia
Mentre escriu ifa les lectores parcials, solament Din qae, habitualment, corregeix ambdós tipus
corrgeis aspectes de contingut (12 correccions), d'errors simuMàniament De totes maneres, de
quan fa la lectora del text complet, corregeix qae es fixa normalment més en els aspectes de
aspectes de continguí (2) i de forma (4)
Fer retocar el text, ntifitza bàsicament el tatxar.
També afegeix páranles al marge, i utiiàíza una tatxar, però també totes fes altres tècniques apunts de classe i fi van molt bé per anar
numerant eSs diferents temes o subientes
(afegir páranles, fletxes, parèntesis—)
fletxa
Diu
qne
escriu
el
text
"ea
net"
simplement
També passa el text "en net"
perquè quedi més pofit, encara que si mentrestant
eren qne s'ha de retocar algun aspecte, també ho
fa
Fa una lectora dd test complet

NO

Sí

Sf

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT

OBSERVACIÓ2
PROCÉS SEGUIT

PSOCÉS HABITUAL

PROCÉS HABITUAL

,

EXPLICACIÓ
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Bin «pe, en començar a escraare, ha pensat qae ja sabia concretament què voia
espitar (JmaKmció procés de planificació) i , per íaní, començava a escriure (inici
procés de éextaaUízació)
MH qne, mentre escrivia, ha pensat que anava a corregir el test («fa" procés de
revisió)
No hapeasaíaBegir-sedtesí complet i adonar per acabada la revisió (fnaStsació

ENTREVISTA

EXPLICACIÓ
No és coBsaent d'ïsaver pensat específicament en laiaieaeié de comeaçar a poisar
idees (imiti procés de pleníjieacà^
Maque, en començar a escriure, ha passat «pe ja sabia concretameat qne voSa
explear tjmoEtzació procés de plaaijicacif) i , per íaní, començava a escriure (inici
proses de tsxtuafiízeeia)
KB que, «man s'anava llegint efe diversos fragments escrits, iapeassíqneeïs anava
a corregir (inici procés de revisió) Concretament, dia: "sí qne ho he fet"
No te pensat en llegir-se et text compte i dsnar per acabada b revisió ¡fnaiézació

ENTREVISTA

Ja hem explicat en eï seu moment (3.3. L'obtenció de la infamada), que aquest subprocés Control no ha pogut ser observat donades les característiques
meíacognitives que el defineixen, i que només n'obtenim informada a través de l'entrevista
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CODI

GRUP A-CAS 2

COM

GRUP A-CASI

EOT8EVTSTA

OBSERVACIÓ
EXPLICACIÓ
PROCÉS HABITUAL
PROCÉS SEGUIT
Comenta
que
de
vegades
corregeix aspectes de
Bía
qne
durant
aqueles
lectures
pardals,
¡M»
Mentre va escrivint i es Begeix fragments escrits,
contingut, però qne no és d moment especffic que
corregeix aspectes de contingut (fragments, sempre corregeix
dedica per revisar
frases o páranles afegits, substituts o eliminats).
Hi concret, 12
MB que normalment les fa mentalment. Ara bé, Ltegir-s'ho ea veu ala, I serveix per fer can sa
Ha Begft mentalment
si allò qne escriu ho ha d'exposar oralment s'ho "assaig" i escoltar l'entonació dd qne ha escrit

fi

Anàlisi de les categories de les unitats de registre corresponents al subprocés CONTROL

x
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4.12.
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Sí

Sf

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT

OBSERVACIÓ2
PROCÉS SEGUIT

PSOCÉS HABITUAL

PROCÉS HABITUAL

,

EXPLICACIÓ
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Anàlisi de les categories de les unitats de registre corresponents al subprocés CONTROL

x
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x
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x

X

NO

4.13.
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4.1.1.

CODI

rspjTP E. CAS

^

NO

NO

si

NO

53.

sa.

5.1.

CODI

NO

GRUPA- CAS6

53.

52.

5J..

CODI

Sí

S/

Sí

GRUP A-CAS 5

53.

5.2.

Swl.

cora

GRUP A-CAS 4

53.

52.

5.1.

CODI

GRUP A-CAS 3

PROCESS
1OCÉS SEGUIT

OBSERVACIÓ
:ió

PROCÉS SEGUIT

mtsrawAiriirti

PROCÉS SEGUIT

OBSERVACIÓ

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT

PmCÉSEABUUAL

PROCÉS HABITUAL

PROCÉS HABITUAL
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DM qae, mentre estava escrivas, ha pensat que els anava a corregir (inirí procés
de revisió). Concretamemí, «fa* heme, ben bé ¡afeases sencera com me fa dms te,
no, però a%naa cosa stAïxo detenir on trosset d'historieta i legir-me'i això d"
No ha pensat al·legir-se ei lestonapïeí i a donar per acabada ia revisió {fneSíwció
procés de revisió)
_

EXPLICACIÓ
Din que, en començar a estriare, ha peosat especfficameat en b intendé de
començar a pasar idees (iaia procés de planificació). Concretament respon: «jo
m'he dit, ara que sé més o menys om ha d'anar, danès-."
No és conscient d'haver pensat específicament en qaè ja tenia tes idees ifaa&wció
procés de planificació)
i, per tant, començava a escriure (atiei procés de
_

ENTREVISTA

(inici procés de textu&Sizaeif)
Diu qne, qasn acabava e! íes^ te peasaí em la inteació d'acabar de rerisar-io
(finaliizatió procés de revisió)

EXPLICACIÓ
Bm qne, abaas de començar a esoinre ha peasat en la intenció de començar a
pensar idees {iaiàprosés de pbngicació). Concretament manifesta: « de segnïda se
mtian acudit idees"
Diu qae, *aas àe «ysmmgsf escriure, ha pensat «pe ja
coacretammí qoè

JSNTKEVISTA

EXPLICACIÓ
£3 un primer moment, tia que ha pensat en la intenció de començar a pensar idees
(inici procés de planificació^. Després, no sap respondre qoaa és que ho ha pensat
Din que, abans de començar a escriure, ha pensat que ja sabia concretament qpè
vofia explcar (fma&zació procés de planificació) i , per tant, començava a escriure
(iaici procés de iextuaSsseió}
DJB que, mentre escrivia i qnsn ha acabat ei test, ha pensat en la intenció de
començar! d'acabar de revisar-lo (alià i fiwüzacià procés de revisió)

ENTKEVKTA

EXPLICACIÓ
No és consdeat d'haver peasaí ei ¡a intenció de comeaçar a pensar idees (mirí
procés de plani/xacià)
No és conscient d'haver peasaí específicament en el fet de tenir ja les idees
(jàiaBizacià procés de planificació) i en la iníaició de començar a escriure (inici
procés de isxtuaSiz&cítS)
No és cosscieiit d'haver pensat específicament en la intenció de començar i
d'acabar de revisar ei test {inici ijma&zació unces de revisió)

ENTREVISTA

pWWS^^

NO

NO

si

NO

53.

sa.

5.1.

CODI

NO

GRUPA- CAS6

53.

52.

5J..
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Sí

S/

Sí

GRUP A-CAS 5

53.

5.2.
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cora
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5.1.

CODI
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OBSERVACIÓ
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OBSERVACIÓ

OBSERVACIÓ
PROCÉS SEGUIT
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PROCÉS HABITUAL

PROCÉS HABITUAL
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ENTREVISTA

pWWS^^

AfO

AT0

2VO

53.

52.

5.1.

CODI
NO

GRUP B- CAS 4

53.

&2.

5.1.

CODI

Sí

sf

Sí

Sí

GRUP B- CAS 3

53.

5.2.

5.1.

CODI

GRUP B- CAS 2

53.

&2.

5.t

CODI

GRUP B- CAS 1

PROCÉS SEGUIT

OKiKVACIÓ

PROCÉS SEGUIT

OKIKVACÏÓ

OBSERVACIÓ
PSOCÉS SEGUIT

OBSERVACIÓ
PS0CÉS SEGUIT

PROCÉS HABITUAL

PROCÉS HABITUAL

PROCÉS HABITUAL

j»8OCÉSai5ira4£,
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EXPLICACIÓ
No és conscient d'naver peasaí en la inteacié de començar a pensar idees (nià
procés de pianijïfacié)
Dia qsie, només d'escoltar el títol, ba pensat específicament en el feí de tenir ja les
idees (jma&tació procés de planificació) £, ea ia iaíeaeié de començar a escriure
(inici procés de texiuaBh&ào)
KB que, encara qne revisa contmnament, BO es eren conscient dltaver psnsat
específicament ea iaiaíasció de començar i d'acabar de revisar (inici ijmaSízpció
procés de revisió)

ENTREVISTA

EXPIICAC1Ó
No fe consdeaí a'iiaver pensat ea ia iniscdó de ccmencar a pensar idees (inici
procés de plznisït&ció}
DÍB qaí, al pñteipl, ba pa-saí específicament en el fet de tenir ja te idees
(ftial&iacié procés de planificació} i, em la iEíeada de començar a escriure (òzàrl
procés de fescfeafí^ÉÉsseÈ?)
Kn que, àbacs i en acabar íss does lectures del text complet, àa pensat en b
iateatíó de començar i d'acabar de revisar-to (jmà ijmaíitzatíó procés de revisió)

ENTREVISTA

d'acabar a revisar eï test (óiieí ifmaStzaeió procés de rerisM^.

ESHJCÁCIÓ
No és conscient d'baver pensat au ¡a intenció de eoiaeaçsr a posar idees (¿ÍKÍ
procés de plamfcació)
Ifaqae, «paí ha escolat el títol, ha pensat esperifJKniMinf . ea el fet detenir ja tes
idees (fnalitzacïó procés de planificació) i, en la àitssóí «te eoMe^ar a escriure
(mkigrocés de teztiiaSízsició)

ENTREVISTA

EXPUCACtó
No és consdení dTsaver pensat en la intenció de es«te»far a pensar idees (òítei
procés de planificació)
IÏHqae,qnanïia escolat el títol, ba pensat espetífksasst em ei íet detenir ja les
idees (faa&zació procés de pitaàjkació) i, em la
«fe es»^acar a escriure
(inici procés de textua&zació)
No és conscient d'haver pensat específicament em M steaaé de començar i
d'acabarà revisar el texí (inici i fnaüizació procés de rerisió). Concretament fa
aquesta apretando' "No n» lo àe pensat. Hoia?—, a <pp* mtrr* Hegimt mentre
escrivia, però que ho pesases—!"

ENTREVISTA

AfO

AT0

2VO

53.

52.

5.1.
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