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1. INTRODUCCIÓ  

 

Al treball que es presenta a continuació s’estudiarà la influència que tenen les llengües 

maternes en l’aprenentatge de vocabulari d’una nova llengua estrangera. Quan el 

parlant d’una llengua n’aprèn una de nova, es basa en la seva llengua materna per 

anar donant forma a la seva expressió. El que s’analitzarà a continuació és com i quan 

es basa aquest parlant en la seva llengua materna per expressar-se oralment i en 

quina mesura aprèn vocabulari d’aquesta manera.  

 

La motivació que m’ha dut a estudiar aquest fenomen és del tot personal. 

L’ensenyament de llengües és un camp que m’agrada i en el qual he volgut aprofundir. 

Analitzar com s’ajuden de la seva llengua materna els aprenents d’una llengua 

estrangera per expressar-se i per aprendre vocabulari em pot ajudar a començar a 

introduir-me en aquest àmbit. Això em pot permetre, en un futur, orientar la meva 

metodologia de treball i millorar-la en funció de l’evolució dels aprenents quant a 

aprenentatge de vocabulari.  

 

Per analitzar el fenomen que s’estudiarà, s’estructurarà el treball en cinc parts. En 

primer lloc, s’analitzarà com es troba actualment l’aprenentatge de llengües, en 

concret l’aprenentatge de vocabulari, pel que fa a estudis i a metodologies. En segon 

lloc, s’establirà un marc teòric sobre el qual es fonamentarà l’anàlisi. Com es descriurà 

a continuació, aquest marc teòric el formaran les estratègies d’aprenentatge de 

vocabulari més importants, tant a nivell d’expressió com de comprensió, la 

interllengua, la classificació dels errors de la interllengua establerts per Fernández 

(1997) i la intercomprensió. En tercer lloc es descriurà quina metodologia se seguirà 

per recollir dades i per dur a terme l’anàlisi. En quart lloc, s’analitzaran les dades 

recollides en base als components que formen part del marc teòric. Finalment, es 

presentaran les conclusions a què es podrà arribar un cop analitzades totes les dades i 

es validaran, en la mesura que sigui possible, els objectius que es presenten a 

continuació. 

 

Abans de dur a terme el treball hem hagut d’establir quins són els nostres objectius, és 

a dir, hem hagut de preguntar-nos què volem provar amb aquest treball i per què. El 

primer objectiu, de caire general, és analitzar quines estratègies d’expressió utilitzen 

els aprenents d’una llengua estrangera per resoldre els problemes que les seves 
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carències de vocabulari els puguin ocasionar. El segon objectiu és analitzar la 

influència que tenen les llengües maternes en l’aprenentatge de vocabulari d’una nova 

llengua estrangera, en concret en les estratègies d’aprenentatge. Finalment, el tercer i 

darrer objectiu és analitzar en quina mesura les estratègies que utilitzen els aprenents 

en relació amb les seves llengües maternes són útils per aprendre vocabulari nou. 

 

 

2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ: APRENENTATGE D’UNA LLENGUA ESTRANGERA1 

 

L’aprenentatge de segones llengües és un camp on s’han dut a terme nombroses 

investigacions amb l’objectiu d’analitzar aquest fenomen i d’establir teories que 

permetin explicar-lo. Tanmateix, “no hi ha una teoria de l’adquisició d’una llengua 

estrangera que sigui completament satisfactòria, que pugui explicar tots els fenòmens i 

les característiques del procés” (Baralo, 2004: 68). És per això que cada teoria, perquè 

funcioni, s’ha de centrar en un aspecte concret d’aquest aprenentatge i utilitzar 

mètodes diferents. Un dels camps que més interessa per la seva dificultat és 

l’aprenentatge de vocabulari o de lèxic2, que és el conjunt d’unitats lèxiques que forma 

el sistema lingüístic d’una llengua (Martín, 2008). 

 

Després que Richards (1976) ens alertés de l’abandonament que patia el vocabulari 

en l’ensenyament d’una llengua estrangera, molts investigadors han volgut saber com 

adquireixen vocabulari els aprenents d’una llengua estrangera amb l’objectiu de 

millorar-ne l’ensenyament. Per fer-ho han posat a prova estudiants de segones 

llengües i han extret conclusions dels comportaments que han observat. Aquestes 

conclusions han estat diverses i varien en funció del tipus de prova a què s’ha sotmès 

els aprenents, però totes coincideixen en alguns punts. Tot i l’oposició de molts 

experts, Grabe i Stoller (1996) defenen la importància dels diccionaris bilingües com a 

eina per aprendre vocabulari, sempre i quan s’utilitzin correctament. Diuen, a més, que 

la lectura afavoreix l’adquisició de vocabulari. Així doncs, com més es llegeix, més 

vocabulari s’aprèn. Paribakht i Wesche (1996), per la seva banda, sostenen que per 

aprendre vocabulari és preferible fer-ho amb paraules dins un context que amb llistes 

de paraules descontextualitzades. Això es deu al fet que és molt més fàcil associar 

                                                 
1
 Tot i que la frontera entre les denominacions segona llengua i llengua estrangera no està clara, en el 

nostre treball optarem per la segona denominació pel context amb què ens trobarem. Es considera segona 

llengua qualsevol llengua no nativa de l’aprenent apresa en un context natural, com seria el cas de 

l’aprenentatge de català, de gallec o de basc a Espanya; parlem de llengua estrangera per referir-nos a 

qualsevol llengua que s’aprèn en un país en el qual no és llengua nativa, com seria el nostre cas amb el 

francès, i per oposició al terme llengua materna. (Fernández, 1997; Baralo, 2004) 
2
 En aquest treball utilitzarem indistintament els termes vocabulari i lèxic. 
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una paraula a un referent quan sabem en quines situacions la podem utilitzar, tot i que 

no en coneguem el significat. 

 

Nation (1990) estableix que hi ha dos tipus d’aprenentatge de vocabulari. D’una banda 

es troba l’aprenentatge receptiu, que és aquell en què l’aprenent és capaç de 

reconèixer una paraula i recordar-ne el significat. De l’altra, l’aprenentatge productiu, 

que és una ampliació de l’aprenentatge receptiu, és a dir, consisteix a saber reconèixer 

una paraula i recordar-ne el significat i, a més, a parlar o a escriure el lèxic necessari 

en el moment adequat. 

 

En funció del tipus d’aprenentatge de vocabulari que es vulgui obtenir es poden aplicar 

mètodes d’ensenyament de llengües diferents. Un dels que més interessa per aquest 

treball per la perspectiva que adopta és l’enfocament lèxic. Lewis (1993, cit. per 

Higueras, 1994) defensa aquest mètode d’ensenyament en l’àmbit de l’ensenyament 

de segones llengües basant-se en l’afirmació que el llenguatge consisteix en segments 

formats per moltes paraules que es poden combinar per produir textos. Una part 

decisiva d’aquest enfocament proposa ensenyar els aprenents a segmentar el lèxic en 

unitats significatives, el que es coneix com a “pedagogical chunking”.  

 

Les raons d’aquesta proposta són bàsicament dues. La primera és que millora 

l’organització mental de les paraules, ja que la memòria no emmagatzema paraules 

aïllades sinó unitats de significat més àmplies. I la segona és que la segmentació pot 

permetre que l’aprenent recuperi i combini més fàcilment els segments apresos. En 

relació amb això, Lewis (ibid.) recomana l’ensenyament de col·locacions o expressions 

fixes que s’utilitzen en contextos comunicatius concrets perquè així s’augmenta la 

capacitat comunicativa de l’aprenent. Aquesta perspectiva, doncs, posa èmfasi en 

l’aprenentatge de vocabulari per potenciar la fluïdesa oral. 

 

 

3. MARC TEÒRIC 

 
L’objectiu del nostre treball és analitzar la influència que tenen les llengües maternes 

d’un aprenent d’una llengua estrangera en les estratègies que utilitza per aprendre 

vocabulari. Per analitzar aquesta influència hem hagut de definir un marc teòric que 

ens permeti explicar els resultats que obtindrem amb el nostre estudi i que ens 

permeti, a més, fonamentar les nostre teories. Aquest marc teòric el formen les 

estratègies d’aprenentatge, concretament les d’aprenentatge de vocabulari, la 
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interllengua, la classificació dels errors de la interllengua establerta per Fernández 

(1997) i la intercomprensió.  

 

El primer dels pilars correspon a les estratègies d’aprenentatge. Segons el Diccionari 

de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC, 2007), una estratègia es defineix com “l’art de 

coordinar les accions i de maniobrar per tal d’aconseguir una finalitat”. Aplicat a l’àmbit 

de l’aprenentatge, les estratègies són “accions concretes que es duen a terme de 

forma conscient o inconscient, per fer l’aprenentatge més fàcil, ràpid, eficaç i 

transferible a noves situacions” (Oxford, 1990 cit. per Fernández, 1996: 5). En funció 

de les habilitats que tingui cada aprenent, però, l’aplicació d’aquests recursos de la 

manera més efectiva possible a cada situació d’aprenentatge variarà de l’un a l’altre 

(Martín, 2008). 

 

D’estratègies d’aprenentatge n’hi ha de molts tipus, tantes com àmbits de la llengua es 

poden estudiar. En el nostre treball només n’analitzarem d’un tipus: les estratègies 

d’aprenentatge o d’adquisició de vocabulari. Dins d’aquest camp, un tipus d’estudi molt 

freqüent ha estat l’estudi orientat a la reflexió sobre els propis mecanismes, és a dir, 

orientat a fer que l’aprenent busqui quines estratègies aplica a l’hora d’adquirir 

vocabulari d’una llengua estrangera. Aquests estudis fan que l’aprenent analitzi el seu 

propi procés d’aprenentatge i que, a partir de l’observació del procés d’altres 

aprenents, enriqueixi el seu amb noves estratègies. Aquest últim pas és important, ja 

que, davant del mateix problema, no tots els aprenents d’una llengua estrangera 

utilitzen la mateixa estratègia i pot ser molt productiu considerar estratègies que no 

siguin les pròpies.  

 

En el procés d’adquisició de vocabulari d’una llengua estrangera intervenen molts 

factors que fan que les estratègies d’aprenentatge de vocabulari no es puguin 

generalitzar a tots els aprenents de segones llengües. Això no obstant, s’han trobat 

aspectes en comú que permeten establir teories sobre els mecanismes i les 

estratègies que se solen aplicar per aprendre vocabulari. D’estratègies d’aprenentatge 

de vocabulari n’hi ha de dos tipus: de comprensió i d’expressió o comunicació. 

 

D’una banda, destaquen tres estratègies de comprensió de vocabulari. La primera 

consisteix a deduir, a partir del context, el sentit d’una paraula que es desconeix i 

verificar-lo al diccionari (Nation, 1990). La segona recomana associar paraules 

desconegudes de la llengua estrangera (LE) a paraules de la llengua materna (LM) per 

recordar-les i aprendre-les. Hulstijn (1996) sosté que si practiquem l’associació de 
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paraules de la LE amb paraules de la LM que s’assemblin en forma i les utilitzem en 

un enunciat, això ens permetrà crear una imatge mental pròpia de la paraula i en 

recordarem el significat. Aquest procediment es coneix amb el nom de mnemotècnia. 

La tercera i última estratègia es basa en la descomposició i l’anàlisi de paraules. És a 

dir, consisteix a separar les parts de què consta una paraula (prefixos, arrel i sufixos) i 

analitzar-ne el significat per separat per arribar a deduir-ne el sentit. 

 

De l’altra, també s’han establert quines són les principals estratègies d’expressió que 

utilitzen els aprenents d’una llengua estrangera quan no coneixen una paraula. 

Aquestes estratègies són la contextualització, les comparacions, la descripció i els 

gestos (Fernández, 1996). Són estratègies que permeten parlar d’un concepte sense 

dir-ne el nom. També n’hi ha d’altres, com ara la generalització, la creació de 

perífrasis, la utilització d’enunciats explicatius, la formació de paraules no 

normalitzades en llengua estrangera o la utilització de termes de la llengua materna 

adaptats morfològicament a la llengua estrangera. Aquesta darrera estratègia és la 

que analitzarem en profunditat en el nostre treball. 

 

En el camp de l’aprenentatge de vocabulari s’han dut a terme estudis amb l’objectiu 

d’analitzar els errors comesos pels aprenents d’una llengua estrangera. Això permet 

observar el procés d’aprenentatge del vocabulari, a més de determinar quines 

estratègies s’han aplicat per arribar a l’error comès. Tanmateix, aquest no és un 

aspecte que ens interessi per a l’elaboració del nostre treball. No volem analitzar els 

errors ni determinar-ne la causa, en primer lloc, perquè no considerarem les dades 

obtingudes com a errors, sinó com a produccions en la llengua estrangera, i, en segon 

lloc, perquè ens volem centrar en la influència que tenen les llengües maternes dels 

aprenents en les seves produccions en llengua estrangera, ja siguin produccions 

errònies o no. 

 

El segon dels pilars sobre els quals sustentarem l’anàlisi de les dades al nostre treball 

és, per tant, el concepte d’interllengua, generalitzat per Selinker (1972). La interllengua 

és el sistema lingüístic propi de l’estudiant d’una llengua estrangera que es 

caracteritza per un cert grau d’errors i d’interferències, fruit del procés d’aprenentatge 

(Martín, 2008; Enciclopèdia Catalana, 2010). Aquest sistema lingüístic té les 

característiques següents: 

- És un sistema individual i propi de cada aprenent. 

- Es troba entre el sistema de la llengua materna i el de la llengua meta de 

l’aprenent. 
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- És autònom i es regeix per les seves pròpies regles. 

- És sistemàtic, perquè té un conjunt coherent de regles, i alhora variable, perquè 

aquestes regles no són constants en alguns fenòmens. 

- És capaç d’experimentar reestructuracions successives. 

- Està en evolució constant, ja que està constituït per etapes successives 

d’aproximació a la llengua meta. 

 

De totes les característiques que defineixen aquest concepte, la que més ens 

interessa per dur a terme el nostre treball és la segona, ja que ens situa la interllengua 

entre les dues llengües de l’aprenent, la materna i l’estrangera, i ens permet establir 

correspondències entre elles. Cal posar èmfasi, però, en el fet que aquest sistema és 

diferent del de la llengua materna i del de la llengua estrangera; és un sistema 

específic que combina característiques de totes dues llengües. 

 

La majoria d’estudis realitzats sobre la interllengua han consistit a analitzar i a 

descriure la llengua meta de l’aprenent d’una llengua estrangera per tal de 

caracteritzar el seu sistema lingüístic i poder, així, fer hipòtesis sobre el procés 

d’aprenentatge. És en aquest punt on entren en joc les estratègies d’aprenentatge de 

vocabulari i de comunicació de què hem parlat amb anterioritat en aquest treball. 

L’observació de la interllengua i d’un aprenent permet veure quins mecanismes utilitza 

per expressar-se en una llengua que no és la pròpia. 

 

En relació amb la interllengua trobem el concepte d’interferència. Si analitzem les 

produccions dels aprenents d’una llengua estrangera des del punt de vista de la 

interferència ho fem des d’una perspectiva negativa, des de la perspectiva de l’error 

que, com ja hem dit, no volem tractar al nostre treball. Tanmateix, es podria considerar 

la interferència de la llengua materna com una estratègia d’aprenentatge més, ja que 

la interferència pot causar errors, però alhora pot fer que evitem el problema amb què 

ens trobem (Fernández, 1997). També hi ha qui diu que és una estratègia 

comunicativa emprada per l’aprenent quan té deficiències de lèxic i les supleix amb 

préstecs de la llengua materna.  

 

El tercer pilar correspon a la classificació dels errors de la interllengua establerta per 

Fernández (1997). Aquesta classificació la formen quatre nivells: el lèxic, el gramatical, 

el discursiu i el gràfic. Tot i que, com ja hem dit anteriorment, no considerarem les 

produccions dels nostres aprenents com a errors, ens basarem en la seva classificació 

per analitzar-les. La classificació és la següent: 
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a. Nivell lèxic 

- Significat  

- Forma  

 

b. Nivell gramatical 

- Verbs (temps, regularització de verbs irregulars i analogia entre formes 

pròximes) 

- Preposicions 

- Estructura de l’oració 

- Subordinació i coordinació 

- Paradigmes (errors de gènere i nombre, flexió verbal, determinants/pronoms) 

- Articles (canvis)  

- Pronoms 

- Concordança 

 

c. Nivell discursiu 

- Coherència 

- Correferència 

- Connectors 

- Temps 

 

d. Nivell gràfic  

- Accents 

- Puntuació 

- Confusió de fonemes 

 

El quart i últim pilar del nostre treball és la intercomprensió, la perspectiva positiva que 

s’oposa a la interferència i que tractarem a partir del mètode EuroCom 

(Eurocomprensió). Aquest mètode té l’objectiu de potenciar el coneixement multilingüe 

dels europeus mitjançant les competències lingüístiques receptives, desenvolupades 

simultàniament en les diverses llengües d’una família lingüística (Clua et al., 2003). 

EuroCom se centra en la comprensió escrita de llengües romàniques, entre les quals 

trobem les llengües amb què treballarem: francès (LE), i català i castellà (ambdues 

LM). Tot i que nosaltres analitzarem l’expressió i no la comprensió, les dades que 

aporta sobre les nostres llengües de treball ens ajuden a veure la correspondència de 
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grafies i de sons entre llengües i ens permeten, així, analitzar la influència de les LM 

en la producció de vocabulari de la LE.  

 

Dels set sedassos presentats a l’obra, ens centrarem sobretot en el tercer, que tracta 

sobre les correspondències fòniques. “En el curs de la història de la llengua algunes 

paraules han experimentat molt pocs canvis fònics o gràfics, mentre que d’altres n’han 

sofert de considerables” (Clua et al., 2003: 52). Les correspondències fòniques 

presentades en aquesta obra (annex 1) ens poden ajudar a captar millor els canvis 

experimentats per algunes paraules i ens permeten trobar la causa de les produccions 

dels nostres aprenents de francès en funció de la correspondència de sons entre el 

català/castellà i el francès. Tanmateix, com acabem de dir, hi ha paraules que han 

sofert canvis considerables i que no tenen cap correspondència en les llengües que 

analitzarem. És sobretot aquest tipus de paraules les que ens interessa analitzar en el 

nostre treball perquè són les que formen la majoria de vocabulari de la interllengua 

dels aprenents.  

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Contextualització 

El corpus que analitzarem per dur a terme el nostre treball està format per un grup 

d’aprenents de francès de primer curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de 

l’escola Providencia del Corazón de Jesús, també coneguda com a Scala Dei. El grup 

el formen disset persones, 10 dels quals són noies i 7 són nois, amb edats que 

oscil·len entre els 12 i els 13 anys. Pel que fa a les llengües que coneixen, tots 

coincideixen en quatre: català, castellà, anglès i francès. A més, hi ha un noi que sap 

gallec. Quant a la llengua materna principal, només quatre parlen català a casa amb la 

família; la resta parla castellà.  

 

A l’Scala Dei, primer d’ESO només fa dues hores de classe de francès per setmana, 

una dimarts i una dijous, a diferència d’altres cursos superiors, que en fan tres. El grup 

va començar amb les classes de francès a mitjans de setembre, és a dir, fa poc més 

de mig any. En aquell moment, la majoria dels aprenents va tenir el seu primer 

contacte amb aquesta llengua. Aquest fet determina la dinàmica del grup, ja que el 

nivell elemental dels aprenents fa que la professora no pugui expressar-se només en 

francès i que la majoria de vegades hagi de repetir en català el que ja ha dit. Ho fa bé 

perquè molts no l’acaben d’entendre, bé per assegurar-se que tot quedi clar. 
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Normalment, però, quan les explicacions són llargues i, de vegades, complexes, 

utilitza només el català. 

 

La professora procura que els aprenents practiquin els quatre aspectes de la llengua: 

comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Normalment ho 

fa amb exercicis del llibre, tot i que també proposa altres activitats com ara jocs o 

redaccions lliures. Per practicar la comprensió oral, passa audicions i fa respondre als 

aprenents preguntes sobre el que escolten. A més, els fa explicar amb les seves 

pròpies paraules, i en francès, el que han entès, de manera que també treballen 

l’expressió oral, però els costa força no parlar en català i fer-ho en francès. És a dir, 

quan no saben una paraula no fan l’esforç de pensar-la, la diuen directament en la 

llengua materna. Per a la comprensió escrita, fa traduir als aprenents els exercicis que 

corregeixen, siguin del tipus que siguin. Finalment, fan redaccions per treballar 

l’expressió escrita. 

 

4.2. Recopilació de dades 

La recopilació de dades per al nostre treball s’ha fet a través de dos instruments de 

recollida de dades: l’observació de la classe i la realització d’una activitat didàctica 

(annex 3). Amb aquests instruments hem pogut recopilar dades que ens han servit per 

contextualitzar el nostre treball i per dur-lo a terme.  

 

En primer lloc hem observat el grup i hem pres nota del que hem considerat important 

per caracteritzar-lo i descriure’n la dinàmica. Hem analitzat el comportament de la 

professora, sobretot la llengua o les llengües que utilitza. També hem pres nota del 

comportament dels aprenents i de la llengua o de les llengües que utilitzen per 

expressar-se. A més, hem anat anotant el tipus d’activitats que duen a terme a classe 

per valorar la presència de l’expressió oral a la classe. Aquestes observacions, tals 

com la llengua que s’utilitza a classe o les activitats que fan, són les que hem descrit a 

l’apartat anterior. 

 

En segon lloc, hem fet amb els aprenents una activitat didàctica amb l’objectiu de fer-

los parlar en francès i obtenir dades que puguem analitzar. Hem fet que els aprenents 

s’asseguin en rotllana per donar un aire menys acadèmic a l’activitat i fer que se sentin 

més còmodes i relaxats, sense pressió. Els hem passat un total de 15 imatges (annex 

3), algunes d’elles integrades per altres imatges, d’objectes de la vida quotidiana, com 

ara automòbils, roba o animals. Com que hem pensat que potser era massa difícil per 

al seu nivell elaborar enunciats complets, els hem proposat que diguin què hi ha a les 
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imatges, ja sigui l’objecte com a tal o alguna de les seves característiques, i la seva 

funció. La majoria dels aprenents ha participat força, però molts cops ha calgut 

preguntar a alguna persona en concret per fer que tots parlin. De vegades també ha 

calgut donar-los pistes o fer-los preguntes per donar-los peu a parlar. Gairebé al final 

de l’activitat, l’evolució respecte de la primera imatge s’ha notat força, ja que la 

participació ha estat més gran, l’ambient més distès i, fins i tot, algun aprenent s’ha 

atrevit a elaborar algun enunciat complet. 

 

Alhora que hem dut a terme l’observació i l’activitat didàctica, hem enregistrat amb una 

gravadora un total de 180 minuts, corresponents a les tres classes a què hem assistit i 

que van tenir lloc els dies 27 i 29 d’abril, i el dia 5 de maig de 2010. El pas següent ha 

estat transcriure aquests enregistraments (annex 2) per poder-los analitzar fàcilment. 

Per fer-ho, hem seleccionat els fragments en què hi havia expressió oral per part dels 

aprenents, ja que és l’aspecte que ens interessa per al nostre treball. Tot i que en 

molts casos hem pogut identificar quin aprenent parlava, hem preferit identificar-los per 

codis independents a cada fragment, ja que a l’última hora de classe enregistrada, 

corresponent a la realització de l’activitat didàctica, la participació dels aprenents ha 

estat més activa i no ens ha estat possible identificar-los tots. Aquestes transcripcions 

ens han servit per recollir les dades que posteriorment analitzarem i ens han permès, a 

més, fonamentar les nostres observacions sobre el grup.  

 

4.3. Anàlisi de les dades 

Com ja hem dit abans, per analitzar les dades obtingudes ens basarem en la 

classificació dels errors de la interllengua establerts per Fernández (1997). Abans de 

fer-ho, hem fet un primer apropament a les dades obtingudes per restringir la nostra 

anàlisi i, un cop enfocat com les volem tractar, hem descartat aquells nivells que no 

considerem oportuns incloure, bé perquè corresponen a nivells de la llengua que no 

volem analitzar, bé per falta de dades.  

 

A nivell discursiu no analitzarem les produccions perquè els nostres estudiants tenen 

un nivell molt bàsic i gairebé no han arribat a fer enunciats complets. Els més 

complexos han estat enunciats dels quals ja coneixien l’estructura, com ara il y a 

(annex 2) o c’est (annex 2). Per això, aquest nivell el deixarem de banda. El nivell que 

tampoc analitzarem és el gràfic, ja que hem analitzat l’expressió oral, no l’escrita, i, per 

tant, no en tenim dades. Del nivell lèxic ens interessarà més la forma que no pas el 

significat perquè la podrem comparar amb paraules de les llengües maternes dels 

aprenents. Així doncs, també descartarem el significat.  



 11 

 

De la mateixa manera, tampoc analitzarem la coordinació i la subordinació a nivell 

gramatical, ja que, com ja hem dit, els aprenents gairebé no han arribat a produir 

enunciats complets, i molt menys compostos. De problemes amb preposicions, amb la 

conjugació dels verbs i de concordança per influència de les llengües maternes no 

n’hem trobat, de manera que també descartarem aquestes dues categories. Així 

doncs, analitzarem la forma des del punt de vista lèxic i l’estructura de l’oració, els 

articles, els pronoms i els errors de nombre des del punt de vista gramatical. 

 

En resum, un cop descartats els nivells que no ens interessen o no necessitem, la 

classificació que utilitzarem és la següent: 

 

a. Nivell lèxic 

- Forma  

 

b. Nivell gramatical 

- Estructura de l’oració 

- Paradigmes (errors de gènere i nombre, flexió verbal, determinants/pronoms) 

- Articles (canvis)  

- Pronoms 

 

 

5. ANÀLISI I RESULTATS 

 

El francès es caracteritza per la gran discrepància que existeix entre la pronúncia i la 

grafia. La llengua francesa escrita és molt més pròxima al català i al castellà, així com 

a la majoria de llengües romàniques, que la llengua parlada. Tanmateix, considerem 

que, un cop l’aprenent d’una llengua estrangera ha après com ha de pronunciar grafies 

complexes, com ara <-oi-> [wa], interioritza aquesta pronúncia i la fa efectiva en 

utilitzar oralment una paraula nova malgrat la influència de les llengües maternes. Per 

exemple, en francès, la <–t> de la paraula fort no es pronuncia, així com tampoc ho fa 

la <–e> final de guerre. Un cop l’aprenent interioritza aquestes regles, és capaç 

d’arribar a pronunciar correctament aquestes dues paraules, i moltes altres, sense 

conèixer-les i havent adaptat fonèticament paraules de la seva llengua materna. 

Aquest seria el cas de paraules com ara ale (annex 2, classe 3, fragment 6, 33), que 

correspon a aile en francès, i a ala en català i castellà. Tot i que nosaltres no 

analitzarem la pronúncia dels nostres aprenents de francès sinó que ens centrarem en 
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les paraules que utilitzen, cal destacar aquest fet, ja que és una característica més de 

la interllengua que estudiarem i està relacionat amb el nostre objecte d’estudi. 

 

En un principi ens havíem plantejat analitzar la interllengua a nivell d’enunciat, però el 

nivell tan elemental dels aprenents ens ha obligat a canviar el nostre enfocament. Ens 

centrarem sobretot en la interllengua a nivell de paraula, sense deixar de banda 

l’enunciat, però sense donar-li tanta importància com volíem en un primer moment. 

 

5.1. Anàlisi: relació amb les LM (català i castellà) 

La proximitat entre el francès, el català i el castellà és evident. Totes tres llengües 

formen part de la mateixa família, la de les llengües romàniques, i tenen moltes 

semblances, tant de vocabulari com d’estructura. Són tres llengües que al llarg de la 

història han anat evolucionant i que, tot i les diferències que es puguin apreciar a nivell 

escrit o oral, conserven similituds importants, ja que la majoria de paraules que formen 

el lèxic bàsic d’aquestes tres llengües té el mateix origen.  

 

Els aprenents de francès amb què hem treballat han aprofitat aquests punts en comú 

que saben que tenen les tres llengües per configurar les seves estratègies d’expressió. 

Això els ha dut a produccions que no són legítimes en francès i que tenen el seu 

origen en paraules de la seva llengua materna. Sense entrar en si són errors o 

interferències, a continuació analitzarem aquestes produccions, transcrites a l’annex 2, 

ajudant-nos de les correspondències fòniques (CF) descrites a l’annex 1 i basant-nos 

en les categories establertes a l’apartat anterior. Pel que fa a aquestes categories, 

hem classificat tots els exemples que hem trobat en cadascuna d’elles (annex 4), però 

només comentarem els més representatius. 

 

Abans de començar, però, cal dir que, tot i que ens basarem en correspondències 

fòniques per analitzar les dades, el que nosaltres analitzarem a continuació són 

grafies. Per poder analitzar les dades les hem hagut de transcriure. La transcripció ha 

estat fàcil fins que ens hem trobat amb paraules inexistents en francès i que, per tant, 

no tenen una transcripció fidel en aquesta llengua. El criteri que hem aplicat ha estat la 

deducció i hem transcrit les paraules en funció de com les han pronunciat els 

aprenents i de la proximitat que tenen amb altres paraules franceses. A més, tot i que 

les correspondències fòniques (annex 1) que utilitzarem siguin correspondències entre 

els sons de les llengües, el mètode que proposa Clua et al. (2003) té la finalitat de 

permetre llegir diferents llengües romàniques i se centra, per tant, en l’anàlisi de 

grafies, tot i que de vegades utilitza fonemes. Per aquest motiu, tot i que es parla de 
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correspondències fòniques, en la majoria de casos s’estableix una correspondència 

entre grafies perquè el seu mètode està basat en la llengua escrita i no en la llengua 

oral. El que nosaltres hem fet, per tant, ha estat transcriure les produccions amb 

grafies i no pas amb fonemes, tal i com proposa Clua et al. (ibid.). 

 

5.1.1. Nivell lèxic 
El primer nivell dels descrits per Fernández (1997) que analitzarem és el nivell lèxic, 

concretament la forma. De tots els nivells, aquests és el que més dades ens ha 

proporcionat, amb un total de trenta-cinc paraules. En seleccionarem una mostra 

representativa, ja que totes no es poden comentar. La majoria d’aquestes paraules es 

poden considerar calcs del castellà i del català adaptats fonèticament al francès: 

semafore (annex 2, classe 3, fragment 4, 32), sombrille (annex 2, classe 3, fragment 5, 

12), peton (annex 2, classe 3, fragment 6, 47), etc. Són paraules inexistents en francès 

i que, en molts casos, no tenen res a veure amb la paraula francesa correcta.  

 

Un recurs força emprat per adaptar les paraules catalanes o castellanes al francès és 

el canvi de la terminació catalana <-eta> i de les terminacions castellanes <-eta> i      

<-ita> per la terminació francesa <-ette>, o fins i tot <-itte>. Aquest és el cas, per 

exemple de les paraules mariquitte (annex 2, classe 3, fragment 2, 22) o aixette (annex 

2, classe 3, fragment 15, 12). L’origen d’aquest canvi es podria trobar en la CF5 (cfr. 

annex 1, apt. 8.2), que descriu com les terminacions catalanes <-it> i <-et> es 

transformen en <-it> i <-utt(e)> en francès. Si partim de la paraula catalana marieta i li 

canviem la terminació tal com indica la CF5 descrita, obtindrem la paraula mariitte. Si, 

a més, hi afegim la <-qu-> que trobem a la paraula castellana corresponent (mariquita) 

obtindrem finalment la paraula mariquitte. Tot i que la influència del català i del castellà 

en aquesta paraula no és la mateixa, no deixa de ser evident com l’aprenent ha partit 

de les seves llengües maternes per arribar a dir mariquitte (coccinelle en francès). Una 

cosa semblant passa amb la paraula aixette (robinet en francès). En aquest cas, el 

castellà no hi té cap influència, ja que la paraula resultant és una clara adaptació del 

català, potser perquè la llengua principal de l’aprenent és el català. En el procés de 

construcció d’aquesta paraula s’ha canviat la terminació <-eta> d’aixeta per <-ette>, 

que es podria considerar una adaptació de la terminació francesa <-utt(e)>. El mateix 

ha passat amb paraules com ara chaquette (annex 2, classe 3, fragment 8, 4) o 

samarette (annex 2, classe 3, fragment 8, 11).  

 

Un altre cas d’adaptació a nivell lèxic de la forma de les paraules el trobem als verbs 

conjugats, com ara parez (annex 2, classe 2, fragment 1, 90), achequez (annex 2, 
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classe 2, fragment 1, 134), marchez (annex 2, classe 2, fragment 1, 115) o pliguez 

(annex 2, classe 2, fragment 1, 125). En aquestes paraules el procés ha estat més 

senzill que l’anterior, ja que s’ha copiat l’arrel de la paraula catalana i se li ha afegit la 

terminació de la segona persona del plural de l’imperatiu en francès (<-ez>), 

corresponent a la terminació catalana <-eu> (cfr. annex 1, apt. 8.2, CF7). En el cas de 

parez, per exemple, s’ha calcat l’arrel catalana del verb parar i se li ha afegit la 

terminació <-ez>. Quant a pliguez, s’ha aplicat la CF12 (cfr. annex 1, apt. 8.2), en què 

s’explica que la grafia <pl-> és la mateixa en català i en francès. S’ha fet, a més, una 

adaptació de la forma plegueu catalana, que s’ha combinat amb la forma correcta en 

francès pliez. Això ha donat com a resultat la paraula pl-i-gu-ez, on es poden veure les 

diferents adaptacions que hem explicat. 

 

A més dels dos casos descrits, en trobem un altre de molt recurrent que es pot 

observar a les paraules rame (annex 2, classe 3, fragment 7, 9), branque (annex 2, 

classe 3, fragment 7, 10), persianne (annex 2, classe 3, fragment 10, 17), bole (annex 

2, classe 3, fragment 11, 9), torre (annex 2, classe 3, fragment 3, 24) o médique 

(annex 2, classe 1, fragment 3, 7),. Totes elles tenen en comú la <-e> final muda 

francesa i l’arrel catalana o castellana. La diferència que presenten aquestes paraules 

és que la correspondència de la grafia final en català o castellà amb la <-e> francesa 

no s’ha fet a partir de la mateixa lletra. En el cas de rame, per exemple, s’ha partit de 

la paraula castellana rama i s’ha canviat la <-a> final per una <-e>. A médique el que 

s’ha fet és canviar la <-o> de médico per una <-e>. Finalment, a la paraula torre l’únic 

procés dut a terme ha estat l’emmudiment de la <-e> final en pronunciar la paraula. 

 

Els diferents processos de formació de paraules descrits fins ara demostren que els 

aprenents tenen un coneixement de la llengua francesa a nivell de forma. Per tancar 

l’apartat del nivell lèxic analitzarem dues paraules formades a partir de terminacions 

que no estan descrites a les correspondències fòniques de l’annex 1. Les paraules són 

pantaille (annex 2, classe, fragment 3, 14) i teclé (annex 2, classe, fragment 3, 17), les 

formes correctes de les quals són écran i clavier, respectivament. Com es pot veure, 

les paraules formades pels aprenents i les paraules correctes en francès no tenen res 

a veure i no és possible arribar-hi per deducció. El procés de formació de totes dues 

paraules ha consistit, com ja hem vist anteriorment, a copiar l’arrel catalana o 

castellana de la paraula (pantalla i teclat o teclado) i a fer correspondre la terminació 

amb una de coneguda en francès. En el cas de pantaille, s’ha adaptat en base a 

paraules com ara paille o maille. L’arrel correspon a les paraules catalanes palla i 

malla, i la terminació <-alla> s’ha canviat per <-aille>. Quant a teclé, el procés ha estat 
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semblant i s’ha fet en base a paraules com ara estimat/amado, agafat/cogido. És a dir, 

els aprenents han vist en la paraula teclat/teclado la terminació del participi català       

<-at> i castellà <-ado>, i l’han transformat per la del participi francès <-é> (aimé). 

 

5.1.2. Nivell gramatical 
El segon nivell que analitzarem és el gramatical. El nombre de paraules corresponent 

a aquest nivell és inferior al de paraules del nivell lèxic, però no per això mereix menys 

atenció. Una característica molt comuna dels parlants catalans i castellans quan 

aprenen una llengua estrangera és l’absència de subjecte. La majoria dels aprenents 

no se n’adona perquè en les seves llengües maternes no és necessari, però en altres 

llengües, com ara el francès, la presència del subjecte és obligatòria per no alterar 

l’estructura de l’oració. Per aquest motiu no és estrany trobar-se amb enunciats del 

tipus “mais quand ne dit pas...” (annex 2, classe 2, fragment 1, 56), “demain joue” 

(annex 2, classe 1, fragment 3, 39) o “est de coleur bleu” (annex 2, classe 3, fragment 

1, 15), enunciats que no són possibles en francès. L’economia del llenguatge és 

possible, en aquest cas, en català i en castellà; a més, com que els aprenents hi estan 

acostumats, no són conscients d’aquest fenomen i el repeteixen contínuament. Queda 

demostrat, doncs, que la influència de les llengües maternes dels nostres aprenents és 

força important. 

 

La segona característica destacable a nivell gramatical té a veure amb els articles dels 

substantius. Sovint passa que entre llengües properes, el gènere dels substantius no 

es correspon. Aquest és el cas, per exemple, de les paraules llit i cama en català i en 

castellà, que són masculina i femenina, respectivament. Analitzant les produccions 

dels nostres aprenents ens hem trobat amb casos d’aquest tipus: une ordre (annex 2, 

classe 2, fragment 1, 54), le trousse (annex 2, classe 2, fragment 1, 160), un voiture 

(annex 2, classe 3, fragment 4, 5), un (autre) place (annex 2, classe 3, fragment 4, 30) 

i le mer (annex 2, classe 3, fragment 5, 17). Un cop més, l’origen d’aquests canvis es 

troba en les llengües maternes dels nostres aprenents. En el cas d’ordre, entès com a 

manament, el gènere és femení en català i en castellà, però en francès és masculí. El 

cas contrari passa amb trousse (estoig/estuche) o voiture (cotxe/coche), paraules 

femenines en francès, però masculines en català i en castellà.  

 

Els caso de place i de mer són una mica més complexos. Place pot equivaldre a plaça 

o a lloc; en tots dos casos, la paraula francesa és femenina, però en català varia. Seria 

lògic que els aprenents haguessin dit “une autre place” perquè un dels dos equivalents 

de place és plaça, que és de gènere femení. Però per context (aller à un autre place) 
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es dedueix que l’equivalent és lloc, que és masculí. Quant a mer, l’explicació de la 

influència que tenen el català i el castellà és força més complicada. El problema rau en 

el fet que, tant en català com en castellà, el gènere de la paraula mar és ambigu, és a 

dir, tant pot ser femení com masculí. Tot i que l’elecció d’un gènere o de l’altre 

dependrà del context, en general s’usa l’article masculí. Per això, en comptes d’utilitzar 

el gènere femení en francès, cosa que seria lògica si tenim en compte que és un dels 

dos gèneres que té la paraula en català i en castellà, s’ha utilitzat el gènere masculí (le 

mer), que és més comú.  

 

En relació amb els canvis d’article que acabem de descriure, ens hem trobat amb 

casos que no es poden explicar a partir de la influència de les llengües maternes. Hem 

observat, per exemple, le porte (annex 2, classe 2, fragment 1, 12), que és femení tant 

en català i castellà com en francès. També ens hem trobat amb une soleil (annex 2, 

classe 3, fragment 1, 10), de gènere masculí en les nostres tres llengües de treball. I, 

finalment, amb animaux blanches (annex 2, classe 3, fragment 6, 14), on la 

concordança de nombre ha estat correcta, però no la de gènere. Aquest últim cas es 

podria explicar per una ultracorrecció que pot haver volgut fer l’aprenent per evitar el 

plural blancs, que es correspon amb el plural català de l’adjectiu blanc (blancs).  

 

Per acabar amb l’anàlisi a nivell gramatical, comentarem dos casos de tipus diferents 

amb què ens hem trobat. D’una banda, el primer té a veure amb el nombre de la 

paraula toilette (annex 2, classe 3, fragment, 10, 29). Entès com a habitació, com a 

lavabo, no és correcta la paraula toilette en singular que han utilitzat els nostres 

aprenents; amb aquest significat només existeix en plural (les toilettes). En canvi, sí 

que es pot dir en singular quan fa referència a l’acció de rentar-se, però aquest no 

seria el nostre cas. En català i en castellà aquest problema no es dóna, ja que tant es 

pot dir en singular com en plural, tot i que és més comú utilitzar el singular. Deduïm, 

doncs, que l’origen d’aquesta producció es deu a la influència del català i del castellà. 

D’altra banda, un aspecte de les llengües que sempre ha donat problemes han estat 

els pronoms. A l’enunciat “et le parle de...” (annex 2, classe 1, fragment 3, 9), a més de 

l’absència del subjecte, el pronom le no està ben utilitzat. En francès, el pronom le 

substitueix, generalment, el complement directe; en castellà, però, el pronom le 

substitueix el complement indirecte. Així, la forma que s’hauria d’haver utilitzat és lui 

(complement indirecte) i no pas le (complement directe) com en castellà. 
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5.1.3. Calcs 
Un cop acabada l’anàlisi en base a les categories establertes per Fernández (1997), 

ens hem trobat amb casos que han quedat sense classificació i que hem decidit 

considerar com a calcs per poder analitzar la influència que hi han tingut el català i el 

castellà. En primer lloc, un calc molt comú és no fer la contracció de la preposició à i 

els articles le i les en les formes au i aux, i calcar les formes catalanes i castellanes, 

com a à les amis (annex 2, classe 3, fragment 11, 32) i a à les copains (annex 2, 

classe 3, fragment 11, 33). En segon lloc, un calc molt típic consisteix a ometre els 

articles partitius de, du, de la i des per analogia amb el català i el castellà. En aquestes 

llengües aquests articles no s’usen i els aprenents tendeixen a calcar els enunciats de 

la seva llengua materna, de manera que es descuiden els articles, com en el cas 

següent: il y a animaux (annex 2, classe 3, fragment 2, 7). En tercer lloc, un calc molt 

habitual és l’omissió del pas a la negació francesa. En català i en castellà n’hi ha prou 

d’utilitzar l’adverbi no per fer que un enunciat sigui negatiu, però en francès, l’ús del 

pas és, excepte en casos puntuals, estrictament necessari. Per això, enunciats com 

ara “Je ne dis Jacques dit” (annex 2, classe 2, fragment, 1, 47) demostren la influència 

de les llengües maternes dels nostres aprenents en la seva expressió oral. En quart i 

últim lloc, el problema que hem observat està relacionat amb la perífrasi d’obligació 

francesa devoir+infinitiu, equivalent a la perífrasi catalana haver de+infinitiu i a les 

castellanes tener que+infinitiu i deber+infinitiu. L’enunciat “Je dois que dire ferme le 

porte” (annex 2, classe 2, fragment 1, 17), deixant de banda el problema de l’article le, 

presenta un problema de construcció de la perífrasi d’obligació que és el resultat de 

combinar el verb devoir amb l’estructura de la perífrasi castellana tener que+infinitiu.  

 

5.1.4. Altres casos 
Tot i que no els analitzarem perquè no ens interessen per al nostre treball, també ens 

hem trobat amb casos que no tenen el seu origen en les llengües maternes i que, per 

tant, deixarem de banda. Això no obstant, els esmentarem perquè en quedi 

constància. Aquests casos són: françois (en comptes de francès; annex 2, classe 1, 

fragment 1, 8), c’est les mois de 2009 (falta de concordança subjecte-verb; annex 2, 

classe 3, fragment 13, 3), un garçon que va chez le médique (que en comptes de qui; 

annex 2, classe 1, fragment 3, 7) i jouer un match i no sauter (verb no conjugat; annex 

2, classe 1, fragment 3, 37 i annex 2, classe 2, fragment 1, 26, respectivament). 

 

5.2. Síntesi 

Amb tots els aspectes que acabem d’analitzar podem afirmar que els aprenents tenen 

un nivell d’interllengua molt bàsic, però que el tenen. Tot i que encara no produeixin 



 18 

molts enunciats complets que permetin avaluar la seva interllengua a nivell d’enunciat, 

no ens ha d’estranyar trobar-nos un dia amb enunciats com ara “Jacques dit que 

tanquez le pantaille”. En aquest enunciat, inventat per il·lustrar la nostra explicació, la 

influència del català i del castellà, és a dir, de les llengües maternes dels nostres 

aprenents, seria més que evident. 

 

En la nostra anàlisi hem trobat aspectes propis de la interllengua a nivell lèxic i 

gramatical. Com ja hem dit anteriorment, el que més dades ens ha aportat ha estat el 

nivell lèxic, en concret, la forma. Hem pogut comprovar que els nostres estudiants 

tenen interioritzades moltes de les correspondències fòniques que es donen entre les 

seves llengües maternes (català i castellà) i el francès. A més, han demostrat un 

coneixement de les regles bàsiques de construcció de paraules i de pronúncia que, 

barrejades amb les correspondències fòniques esmentades, fan que produeixin unes 

paraules que perfectament podrien ser franceses. Una de les regles que més clares 

tenen és l’emmudiment de la <-e> final (semafore, sombrille, pantaille...).  

 

Gràcies a les correspondències fòniques descrites a l’annex 1, hem pogut analitzar a 

nivell lèxic els exemples que hem extret de les transcripcions de les classes a què vam 

assistir (annex 2). La majoria d’aquestes correspondències ha servit per explicar el 

procés de formació de paraules que hem trobat a nivell de terminació. Després del que 

hem observat amb les nostres anàlisis, podem afirmar que la part de la paraula que 

més deformació pateix per tal d’aconseguir una adaptació el més propera possible a la 

llengua estrangera és la terminació. A nivell oral, aquesta adaptació, tot i el calc del 

lexema de la llengua materna, fa que la paraula sembli legítima si es pronuncia d’una 

manera el més correcta possible en francès. Aquest procés que hem pogut observar 

en moltes de les produccions dels nostres aprenents és una característica bàsica de la 

interllengua, ja que és un sistema que es troba entre el sistema de la llengua materna i 

el de la llengua estrangera.  

 

Pel que fa al nivell gramatical, el gruix de dades de què hem disposat ha estat molt 

inferior al nombre de dades corresponents nivell lèxic. Tot i així, hem pogut analitzar 

en profunditat fenòmens que hem observat i en què la influència de les llengües 

maternes dels nostres aprenents queda, un cop més, demostrada. Els fenòmens 

observats han estat bàsicament quatre: l’absència de subjecte, els canvis d’articles, els 

canvis de nombre i la confusió de pronoms. Tot i que entre aquests fenòmens hem 

pogut trobar exemples que no tenien res a veure amb les llengües maternes, com ara 

en els canvis d’articles, tota la resta de casos analitzats han resultat tenir el seu origen 
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en el català i el castellà. L’exemple més clar d’aquesta afirmació el trobem en 

l’absència de subjecte, obligatori en francès, però que no sempre cal en català i en 

castellà.  

 

La darrera classificació de les produccions que hem establert ha estat la dels calcs. És 

una categoria que Fernández (1997) no considerava i que hem volgut afegir per tal de 

donar explicacions a casos que hem trobat. Com ja passava amb els exemples del 

nivell gramatical, els calcs que hem trobat han estat quatre: no contraure la combinació 

à+les, omissió del partitiu, omissió del pas en una negació i l’estructura incorrecta 

devoir que+ infinitiu. Aquests exemples són casos que no ens encaixaven a cap de les 

categories que havíem establert, però que feien clarament visible la influència que hi 

havien tingut les llengües maternes. 

 

En resum, cas rere cas i exemple rere exemple hem anat demostrant com els 

coneixements sobre la llengua estrangera que estan aprenent i el domini de la seva 

llengua pròpia fan que els aprenents enriqueixin el seu vocabulari amb paraules 

directament provinents del català o del castellà i adaptades al francès o amb paraules 

amb una clara influència catalana o castellana, però més properes al francès. Cal 

remarcar, però, que s’ha observat una major influència del català que del castellà en 

les produccions dels nostres aprenents. En molts casos, l’explicació era possible des 

de totes dues llengües, tot i així, la majoria d’exemples semblaven poder-se explicar 

millor des del català que des del castellà. En part pensem que es pot deure al fet que 

la professora els parla majoritàriament en català quan no parla en francès i això pot fer 

que associïn més el francès a una de les seves llengües maternes que a l’altra, és a 

dir, més al català que al castellà. 

 

 

6. CONCLUSIONS  

 

A l’inici d’aquest treball ens vam plantejar una sèrie d’objectius que volíem aconseguir. 

En aquest apartat els analitzarem un per un i comprovarem si amb la nostra 

investigació i la nostra anàlisi de les dades els hem assolit o no. 

 

El primer objectiu era analitzar quines estratègies d’expressió utilitzen els aprenents 

d’una llengua estrangera per resoldre els problemes que les seves carències de 

vocabulari els puguin ocasionar. A partir de les dades analitzades hem observat que 

una de les estratègies d’expressió que més utilitzen els aprenents quan no coneixen 
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una paraula és el calc de paraules de la seva llengua materna o, en el cas dels nostres 

aprenents, de les seves llengües maternes, o l’adaptació a la llengua estrangera. 

Aquesta estratègia, però, no es limita a nivell de paraula sinó que també es dóna a 

nivell d’enunciat, ja que els aprenents tendeixen a reproduir estructures de la seva 

llengua materna en la llengua estrangera. Podem dir, per tant, que hem assolit el 

nostre primer objectiu perquè hem pogut observar quines estratègies d’expressió 

utilitzen els aprenents. 

 

El segon objectiu era analitzar la influència que tenen les llengües maternes en 

l’aprenentatge de vocabulari d’una nova llengua estrangera, en concret en les 

estratègies d’aprenentatge. Després d’analitzar les dades obtingudes, hem pogut 

observar com els aprenents se serveixen del seu coneixement lingüístic, tant de la 

llengua estrangera com de la materna, per aprendre vocabulari. Com acabem de 

comentar, quan un aprenent no coneix una paraula o no sap com formular un enunciat, 

el calca o l’adapta de la seva llengua materna. Amb la nostra anàlisi hem pogut 

demostrar que les llengües maternes tenen un paper molt actiu en l’aprenentatge de 

llengües estrangeres, sobretot pel que fa a vocabulari. Un cop més, podem dir que 

hem assolit el nostre objectiu.  

 

El tercer i darrer objectiu era analitzar en quina mesura les estratègies que utilitzen els 

aprenents en relació amb les seves llengües maternes són útils per aprendre 

vocabulari nou. Si entenem vocabulari nou com a vocabulari correcte i genuí en 

llengua estrangera, podem afirmar que l’estratègia principal observada, és a dir, la de 

calcar o adaptar paraules de la llengua materna, no és útil per aprendre vocabulari. És 

cert que dels errors s’aprenen sempre coses i en l’aprenentatge de llengües són 

importants perquè permeten anar interioritzant regles i paraules noves. Tanmateix, 

l’exercici que vam dur a terme no tenia l’objectiu de fer aprendre vocabulari als 

aprenents, sinó que pretenia fer-nos veure les estratègies d’aprenentatge de 

vocabulari que feien servir. És per aquesta raó que gairebé no se’ls va corregir i que, 

per tant, no van aprendre vocabulari nou, perquè la majoria de paraules que van dir no 

eren correctes i no tenien res a veure amb la paraula genuïna en francès. Si bé és cert 

que quan les paraules s’assemblen entre les dues llengües les probabilitats d’aprendre 

vocabulari nou són més altes, quan les paraules entre les dues llengües no tenen res a 

veure, l’estratègia de calcar o adaptar paraules de la llengua materna per tal 

d’aprendre vocabulari no és una estratègia útil. A partir de les observacions fetes sobre 

la nostra anàlisi de les dades podem afirmar, doncs, que també hem assolit el nostre 

tercer objectiu. 
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6.1. Línies futures 
Hem cregut convenient afegir un apartat en el nostre treball en què comentem 

aspectes que, de cara a propers treballs, ens agradaria millorar o ampliar.  

 

D’una banda, creiem necessari ampliar el corpus de dades recollides amb produccions 

completes. Com hem anat comentant al treball, el nivell dels aprenents gairebé no ens 

ha permès obtenir dades d’enunciats complets i, excepte en casos puntuals, només 

hem pogut analitzar paraules. Seria convenient, doncs, ampliar el corpus amb 

enunciats complets per poder analitzar aspectes a nivell gramatical que hem hagut de 

descartar a l’apartat 3 d’aquest treball per falta de dades, com ara l’estructura de 

l’oració o la coordinació i la subordinació.  

 

D’altra banda, l’anàlisi que hem dut a terme, tot i que per nosaltres hagi estat suficient 

per tal d’assolir els objectius del treball, es podria considerar superficial. Els fonaments 

teòrics que hem utilitzat per analitzar les nostres dades ens han estat útils, sobretot les 

correspondències fòniques pertanyents a la intercomprensió descrites a l’annex 1. 

Tanmateix, es podria haver aprofundit més en altres fonaments esmentats a l’apartat 3 

d’aquest treball, com ara en les estratègies d’aprenentatge de vocabulari. La utilització 

de termes de la llengua materna adaptats morfològicament a la llengua estrangera és 

l’estratègia en què ens hem centrat, però n’hi ha moltes altres sota el punt de vista de 

les quals seria interessant analitzar les produccions d’aprenents de llengües 

estrangeres. Considerem, per tant, que les dades es podrien analitzar amb més 

profunditat.  

 

Finalment, creiem que es podrien analitzar les dades des de la perspectiva d’altres 

teories que hem descartat, com ara la de l’error. El punt de vista que hem adoptat en el 

nostre treball ha estat un punt de vista positiu i no negatiu. Per això, al principi del 

nostre treball hem remarcat que no consideraríem com a errors les produccions dels 

aprenents. Això no obstant, creiem que és una altra perspectiva des del qual es 

podrien analitzar les dades obtingudes. 
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8. ANNEX 1: CORRESPONDÈNCIES FÒNIQUES (CF) 

 

8.1. Francès-Català/Espanyol 

CF1 
-e (herbe, barbe, 

terre) 

-a (herba, barba, 

terra) 

-a (hierba, barba, 

terra) 

CF1a 
-cons (champ, sec, 

chair) 

-cons (camp, sec, 

carn) 

-o, -e (campo, seco, 

carne) 

CF2 

[ch]e-, -a, è, e 

tòniques (chèvre, 

cheval, mer) 

[k]a, -a (cabra, cavall, 

mar) 

[k]a, -a, o (cabra, 

caballo, mar) 

CF3 oi [wa] (noir, roi) e (negre, rei) e (negro, rey) 

CF4a  

ou [u], eu [œ] 

(mourir, tout, fleur, 

peuple) 

o (morir, tot, flor, 

poble) 

o, ue (morir, todo, 

flor, pueblo) 

CF4b 
au [o] (autre, paume, 

sauter) 

al- (altre, palma, 

saltar) 

al-, o- (otro, palma, 

saltar) 

CF5 
it, tt (huit, nuit, lait, 

lutte) 

-it, ita, et (vuit, nit, 

llet, lluita) 

ch [ʧ] (ocho, noche, 

leche, lucha) 

CF6 
gn (seigneur, vigne, 

campagne) 

ny (senyor, vinya, 

campanya) 

ñ (señor, viña, 

campaña) 

CF7 il (l) (feuille, bataille) ll (fulla, batalla) j [χ], ll (hoja, batalla) 

CF8 
-v- (rive, savon, 

savoir) 

b [β] (riba, sabó, 

saber) 

b [β] (riba, jabón, 

saber) 

CF9 

voc-(voc) elisió de 

dental (roue, 

chantée, pré) 

d, (-t) (roda, cantada, 

prat) 

d (rueda, cantada, 

prado) 

CF10 
voc, -c elisió de velar 

(feu, lac, sûr, loi) 

g [ɣ], c, ø (foc, llac, 

segur, llei) 

g [ɣ], ø (fuego, lago, 

seguro, ley) 

CF11 
cl- (clef o clé, 

[ac]clamer) 
cl (clau, clamar) ll [ʎ] (llave, llamar) 

CF12 pl- (plein, plan) pl (ple, pla) ll (lleno, llano) 

CF12a, b  
bl-, pl- (blanc, place, 

plaire) 

bl-, pl- (blanc, plaça, 

plaure) 

bl-, pl- (blanco, plaza, 

placer) 

CF13 fl- (flamme) fl- (flama) ll- (llama) 
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(CF14=CF7)    

CF15  
-(-ion)/-(i)ons 

(nation/-s, raison/-s) 

-ió, ions 

(nació/nacions, 

raó/raons) 

-(i)ón, (i)ones 

(nación/-iones, 

razón/ones) 

CF16 
-té (université, 

faculté) 

-tat (universitat, 

facultat) 

-dad (universidad, 

facultad) 

CF17 
-é, es+cons (état, 

école, esprit) 

es+cons (estat, 

escola, esperit) 

es+cons (estado, 

escuela, espíritu) 

CF18  qu- [k] (que, quinine) qu (que, quinina) que (que, quinina) 

CF19 
-age (voyage, péage, 

massage) 

-atge (viatge, peatge, 

massatge) 

-aje (viaje, peaje, 

masaje) 

CF19b j-, -j- (jeune, majeur) j-, -j- [ʒ] (jove, major) 
j- [χ], -y- (joven, 

mayor) 

CF20 

-â, ê, î, ô-, -û- 

(châtaigne, tête, côte, 

août) 

voc+s (castanya, 

testa, costa, agost) 

voc+s (castaña, 

testa, costa, agosto) 

 

8.2. Català-Francès 
CF1 NOM/ADJmasc -cons (element) -cons (élément) 

CF2 
NOM/ADJ –e, -ó, -i (ple, 

ocupació, veí) 
+nasal (plein, occupation, voisin) 

CF3 ny (senyor, vinya, companya) gn (seigneur, vigne, campagne) 

CF3a ny (any) n (an [ã]) 

CF4 ll [ʎ] (full, fulla, batalla) il (l) (feuille, bataille) 

CF4a ll- (llarg, llac, lluna) l- (large, lac, lune) 

CF5 it, et (vuit, nit, llet, lluita) it, utt (huit, nuit, lait, lutte) 

CF6 -au, -au- (pau, cau, clau, taula) ai, oi, é, e (paix, choit, clé, table) 

CF7 
-eu, -eu- (canteu, deu, preu, 

veure) 

-ez, ix, -oi- (chantez, dix, prix, 

voir) 

CF8 -b-[-p-] (riba, sabó, saber [sap]) v (rive, savon, savoir [sait]) 

CF9 -d-[-t-] (roda, cantada, prat) ø (roue, chantée, pré) 

CF10 -g-[-c-] (segur, dic, foc, llac) ø (c) (sûr, dis, feu, lac) 

CF11 cl- (clau, clamar) cl (clef o clé, [ac]clamer) 

CF12 pl- (ple, pla) pl (plein, plan) 

CF13 fl- (flama) fl (flamme) 

CF14 ll (orella, vell, vella) ill(l) (oreille, vieil [vieux], vieille) 
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CF15 -ió/-ions (nació/-ions, raó/raons) -ion, -on/-s (nation/-s, raison/-s) 

CF16 -tat (universitat, facultat) -té (université, faculté) 

C17 es-+cons (estat, escola, esperit) é, es+cons (état, école, esprit) 

CF18 -ç (braç) -s (bras) 

CF19 -atge (viatge, peatge, massatge) -age (voyage, péage, massage) 

CF19a -ig, tx- (mig, maig, txec) -i, tch- (mi-, mai, tchèque) 

CF20 -ix- (creixent, caixa) -ss- (croissant, caisse) 

 

8.3. Espanyol-Francès 
CF1 ie (piedra) ie (pierre) 

CF2 ue (rueda) ou (roue) 

CF1a e+consonant palatal ai (lait) 

CF2a u (cubrió) ou (couvrir) 

CF1b i (mintió) e(i) (mentit) 

CF3 ñ (señor, viña, campaña) gn (seigneur, vigne, campagne) 

CF3a ñ (año) n (an) 

CF4 ll [ʎ] (follaje, batalla) il(l) (feuillage, bataille) 

CF5 
ch [ʧ] (ocho, noche, leche, 

derecho) 
it (huit, nuit, lait, droit) 

CF6 voc+voc (río, leal) v (rive, légal) 

CF7 h- (hacer, hierro, hilo) f- (faire, fer, fil) 

CF8 -b- [β] (riba, jabón, saber) v (rive, savon, savoir) 

CF9 d (rueda, cantada, prado) 
voc-(voc) elisió de dental (roue, 

chantée, pré) 

CF10 g [ɣ], ø (fuego, lago, seguro) 
voc, -c elisió de velar (feu, lac, 

sûr) 

CF11 ll [ʎ] (llave, llamar)) cl (clef o clé, [ac]clamer) 

CF12 ll [ʎ] (lleno, llano) pl (plein, plan) 

CF13 ll [ʎ] (llama) fl (flamme) 

CF14 j [χ] (oreja, viejo/a) il(l) (oreille, vieil/le [vieux]) 

CF15  -(i)ón, (i)ones (nación/-iones, 

razón/ones) 

-(-ion)/-(i)ons (nation/-s, raison/-s) 

CF16 -dad (universidad, facultad) -té (université, faculté) 

CF17 es+cons (estado, escuela, 

espíritu) 

-é, es+cons (état, école, esprit) 

CF18 -gu- (agua) qu (eau: aquatique) 
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CF19 -z- (pozo, razón, brazo) s (puits, raison, bras) 
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9. ANNEX 2: TRANSCRIPCIONS 

 

P: professora 

AX: aprenent 

C: classe (parla més d’un aprenent alhora i tots diuen el mateix) 

M: Mireia 

/: pauses 

<xxx>: aclariments  

XXX: fragment incomprensible 

XXX: produccions en francès 

XXX: produccions en llengua materna quan han de fer-les en francès 

XXX: estratègies 

 

9.1. Classe 1: 27/04/2010 

Fragment 1 

 

1) P: combien de langues tu parles Sergi? 

2) A1: quatre 

3) P: quatre / quelles langues? 

4) A1: espagnol 

5) P: espagnol 

6) A1: catalan 

7) P: catalan 

8) A1: françois 

9) P: françois ou français? 

10) A1: français 

11) P: vigila eh? / que françois és un nom propi 

12) A1: français et anglais 

13) P: et anglais aussi / quelqu’un parle plus? / plus de quatre? / non? / oui? 

14) A2: et gallego 

15) P: <riures> vale  

 

Fragment 2 

 

1) A1: <llegeix> devine de quel monstre parle David 
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2) P: alors il faut deviner / combien de monstres vous avez? 

3) C: quatre 

4) P: vous en avez quatre / vinga pots llegir la definició que ens dóna? 

5) A1: <llegeix> il a deux yeux 

6) P: il a deux yeux / qu’est-ce que ça veut dire Miguel? 

7) A1: que té dos ulls 

8) P: et combien de monstres ici ont deux yeux? 

9) A2: tots 

10) A3: tous 

11) P: les quatre / vinga / més pistes 

12) A1: <llegeix> il n’a pas de cornes 

13) P: il n’a pas de cornes alors? 

14) A4: le un <gesticula amb els braços en forma de creu per dir “ne peut pas 

être”/“éliminé”> 

15) P: numéro un ne peut pas être 

16) A1: <llegeix> ce n’est pas un batracien  

17) P: ce n’est pas un batracien / un batracien c’est comme une grenouille  

18) A5: drac 

19) P: com una grenouille / una granota sí? / és un batracio / un batracio és un 

tipus de granota  

20) A5: le trois 

21) P: alors oui numéro trois peut-être ne peut pas être? / vinga Miguel 

22) A1: <llegeix> il a des pattes 

23) P: il a des pattes / tous les monstres ont des pattes 

24) A1: <llegeix> il n’a pas des taches sur les bras 

25) P: il n’a pas des taches sur les bras / alors quel est le numéro qui ne peut pas 

être? 

26) A4: le quatre 

27) P: numéro deux et alors quel est le monstre 

28) A4: le quatre 

29) P: oui numéro quatre 

 

Fragment 3 

 

1) P: alors fermez / fermez maintenant le livre / nous allons l’écouter sans le lire / 

sense llegir a veure què s’entén primer de tot sense llegir res sí? / vinga fermez 
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le livre / vinga tanquem el llibre? / anem aviam què passa / només sabem que 

estan al doctor / que Philippe va chez le docteur 

  

• Bonjour, docteur. 

• Philippe ! Qu’est-ce qui ne va pas? 

• Je suis tombé dans l’escalier et j’ai très mail au genou droit. 

• Viens ici. Lève la jambe ! Ça fait mal? 

• Euh… Nooon. 

• Plie la jambe ! 

• Aïe !!! Arrêtez, madame, s’il vous plaît. 

• Oh là là ! là là ! 

• Docteur, c’est grave? 

• Mmmm… 

• Mais docteur, demain, j’ai un match de basket très important. 

• Euh… Bon, il y a une solution… une piqûre. 

• Non merci, ce n’est pas la peine. Au revoir, madame ! 

• Mais Philippe, qu’est-ce qui se passe? Tu as peur? 

 

2) P: alors qu’est-ce qui se passe? / vinga digues Aitor 

3) A1: un noi va al metge   

4) P: vinga en français / essaie-le en français un peu 

5) A1: un garçon 

6) P: un garçon / vinga  

7) A1: que va chez le médique 

8) P: chez le o le médecin també es pot dir sinó il y a un garçon qui va chez le 

docteur 

9) A1: et le parle de <silenci de 5 segons> 

10) P: pourquoi / il va chez le docteur?  

11) A1: il est 

12) P: vinga alguna de les expressions que hem fet / vinga Paula tu peux l’aider? el 

pots ajudar? va 

13) A2: il a mal à la jambe 

14) P: il a mal à la jambe / et qu’est-ce qui se passe là? vinga Sergi 

15) A3: el genoll 

16) P: le genou / on està el genoll? / li fa mal el genoll / et qu’est-ce qui se passe? / 

vinga Ani 
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17) A4: le docteur 

18) P: le docteur 

19) A5: em sembla que 

20) P: vinga en francès 

21) A5: li posa una injecció 

22) P: vale vinga una injecció c’est une piqûre que es diu 

23) A5: té por 

24) P: alors il a peur no? té por 

25) A5: s’aparta i 

26) P: il part 

27) A5: i li diu què té i li diu ah! que té por  

28) P: molt bé i diu que té por no? li pregunta la doctora / alguna cosa més? / vinga 

Sergi 

29) A6: ella diu 

30) P: ella diu vinga com era ella diu? 

31) A6: no ell  

32) P: doncs ell / ell diu 

33) A6: parle 

34) P: vale il dit ou il parle de quoi? 

35) A6: demain demà 

36) P: molt bé il dit que demain 

37) A6: jouer un un match 

38) P: vale però vigila eh que parles com els indis / que demà jugar partit 

39) A6: demain joue 

40) P: vale però falta el subjecte 

41) A6: un 

42) P: qui? / qui jugarà? 

43) A6: Philippe 

44) P: vale doncs Philippe a o joue té o juga  

45) A6: à basket 

46) P: mais c’est un comme en anglais un partit 

47) C: match 

48) P: un match molt bé / un match de basket qui est très important 

 

 

9.2. Classe 2: 29/04/2010 
Fragment 1 
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1) P: il y a un jeu / hi ha un joc / que es diu Jacques dit / és com aquest joc que hi 

ha en anglès / ¿el de Simon dice? Simon says 

2) C: ah 

3) P: algú el coneix? 

4) C: ah ah 

5) P: si? vous le connaissez? 

6) A1: no 

7) P: et qu’est-ce qui se passe? / si tu dois l’expliquer en français qu’est-ce que tu 

fais? 

8) A2: eeee 

9) P: vinga hem d’intentar-ho / explica què passa / en francès 

10) A2: eeee 

11) P: pots posar exemples / yo digo esto 

12) A2: yo digo / ferme le porte 

13) P: oui alors tu dis molt bé fermez la porte / i què cal fer? 

14) <silenci de 18 segons> 

15) A2: je / tinc que 

16) P: vale vigileu amb aquest que aquest no l’hem fet sí? / per dir tengo que no he 

de tenir una cosa / sinó tinc que sí? / el debo / seria amb el devoir / apunteu-ho 

al vocabulari que ho farem una miqueta més endavant / je dois enrecordeu-vos 

eh? / je dois és yo tengo que 

17) A2: je dois que dire ferme le porte 

18) P: je dois yo tengo / porta un infinitiu després no? / yo tengo que / que qué / tu 

dois dire no? tu has de dir 

19) A2: ferme le / je dis ferme le porte 

20) P: vous le comprenez un peu? alors il dit / toi tu dois donner des ordres non? 

has de donar ordres / sí? / alors il doit dire / Jacques dit sautez / et alors vous 

devez sauter / sí? us enrecordeu? 

21) C: sí 

22) C: no 

23) P: què més passava Aroa? qu’est ce qui se passe? / si tu ne dis pas Jacques 

dit qu’est ce qui se passe? 

24) A3: no saltar 

25) P: exacte / què passava? 

26) A4: no sauter 

27) P: exacte no tenen que saltar / tu mateixa vinga / com serà en negatiu? 
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28) A4: no sé 

29) P: vinga digues-ho / hem dit la primera part per donar ordres s’ha de dir 

Jacques dit i l’ordre / però hi ha una altra part sinó el joc no tindria molta gràcia 

tota l’estona donant ordres / va quina és aquesta segona part? / quand est-ce 

qu’il ne faut pas obéir? / quan no s’ha d’obeir?  

30) A4: mmm 

31) <silenci de 10 segons> 

32) P: no us podeu quedar en blanc / vinga essaie-le intenta-ho 

33) <silenci de 5 segons> 

34) P: imagine que tu dois raconter ce jeu / has d’explicar aquest joc / à quelqu'un 

qui ne parle pas espagnol / a algú que no parla el castellà / alors qu’est-ce que 

tu peux lui dire? // què li pots dir a una persona que no parla castellà ni català / 

il faut lui parler en français / li has d’explicar aquest joc en francès vinga va / 

sinon on ne pourra pas jouer sinó no podrem jugar // il m’a dit que Silvia est 

française / alors elle ne sait pas comment jouer / vinga Aroa / va essaie-le 

intenta-ho 

35) <silenci de 20 segons> 

36) P: vinga alguna paraula o tampoc? / Aroa portem un temps fent francès ja 

portem un any / vinga va Aroa intenta-ho explica-li / intenta explicar-li el joc // 

recuperarem aquest temps a la tarda sinó a les cinc / no podem estar callats / 

intenta-ho o ens quedem aquí a les cinc avui / vinga 

37) A4: no sé dir-ho 

38) P: que no saps dir-ho? com era el verb com era per donar ordres en francès? 

39) A4: je fais  

40) P: vale però és una ordre no? / el fais amb el verb en imperatiu / què vols dir 

que tu? 

41) A4: no / il  

42) P: pots posar un exemple amb el verb amb imperatiu / si tu m’has dit que no sé 

què yo no hago nada / el que tu vulguis / vinga molt bé Aroa 

43) A4: il je ne fais pas  

44) P: tu ne fais pas quoi? què no fas? 

45) A4: sauter 

46) P: sauter quand? / quan no saltes? 

47) A4: quand / je / no / je ne dis Jacques dit 

48) P: vale tu dis Jacques dit / com era cal? / com era fa falta? 

49) A5: faut 
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50) P: il faut / per tant il faut dire Jacques dit no? / s’ha de dir el Jacques dit / Ani va 

a vera si ens ajudes una mica / com li explicaries a algú? / perquè si algú no ha 

jugat té les idees una mica barrejades 

51) A6: quan tu dius que 

52) P: mais en français 

53) C: <riures> 

54) A6: quand Jacques dit une ordre 

55) P: molt bé Jacques dit un ordre 

56) A6: mais quand ne dit pas Jacques dit no 

57) P: vous l’entendez? la sentiu? / una mica més fort molt bé Ani que ho has dit 

molt bé però més fort 

58) A6: Jacques dit un ordre 

59) P: sí / Jacques dit un ordre 

60) A6: mais quand ne dit pas no 

61) P: vale quand Jacques ne dit rien 

62) A6: ne dit pas 

63) P: no diu 

64) A6: Jacques dit 

65) P: molt bé quand Jacques ne dit pas Jacques dit 

66) A6: com es diu en francès? 

67) P: el què vols dir? 

68) A6: on ne doit 

69) P: no no fem fem-ho en present que és més fàcil / no fem res 

70) A6: nous ne 

71) P: nous ne 

72) A6: faisons  

73) P: molt bé nous ne faisons  

74) A6: pas 

75) P: molt bé rien eh? no fem res sí? / il faut toujours dire Jacques dit si moi je dis 

Jacques dit sautez alors il faut sauter / si je vous dis / fermez le livre / però / 

vous ne devez pas fermer le livre parce que moi je dois dire Jacques dit oui?  

76) A7: ah si no dius 

77) P: il faut dire Jacques dit / nous allons l’essayer une fois anem a intentar-ho 

una vegada / qui veut être Jacques? / vinga Bryan toi tu vas être Jacques / tu 

viens ici / alors tu peux faire avec eux ce que tu veux / el que vulguis / vinga 

78) A8: Jacques dit fermez le livre / ouvrir 

79) P: ai Miguel que t’han vist 
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80) C: <riuen i parlen> 

81) P: Javi i Miguel anirem eliminant eh? / Javi t’eliminarem eh? / fixeu-vos que ha 

dit ouvrir / com serà en plural obriu? 

82) C: ouvrez 

83) P: ouvrez / vinga Bryan 

84) A8: je 

85) P: tu has canviat el Jacques pel je no? 

86) C: <riures> 

87) P: yo digo / yo digo 

88) A8: Jacques dit sautez 

89) P: vinga fes que parin  

90) A9: parez 

91) P: per aquí diuen parez per parar / com era parar que ho vam veure? 

92) A10: arrêter 

93) P: molt bé / arrêter / vinga Lucía canviat 

94) A11: Jacques dit ouvre le livre 

95) P: ouvrez no? en plural molt bé ouvrez le livre / vous pouvez penser à n’importe 

quel verbe / penseu en qualsevol verb en tots els temps que hem vist / chanter 

parler dessiner 

96) A11: parlez 

97) P: aiii 

98) C: <riures> 

99) P: vinga Lucía 

100) A11: Jacques dit dansez 

101) A12: venga 

102) C: <riures> 

103) P: vous ne pouvez pas arrêter / no podeu parar 

104) A11: Jacques dit arrêtez 

105) P: pensa en alguna altra cosa va / que no sortim de l’arrêtez i el danser 

106) A11: dessinez 

107) P: dessinez 

108) A12: ai no que no 

109) C: <riures> 

110) P: vinga l’última 

111) A11: Jacques dit chantez 

112) A12: venga 

113) C: <canten> 



 36 

114) P: vinga Nil et toca / no podem tornar a dir chanter sauter ouvrez le livre 

dansez 

115) A12: Jacques dit marchez 

116) C: <van cap a la porta per marxar de classe> 

117) P: com que adéu? de caminar eh no de marxar 

118) C: <riures> 

119) A12: Jacques dit arrêtez / Jacques dit marchez à // à la mesa 

120) C: à la table 

121) A12: Jacques dit que marchez à la table 

122) P: Jacques dit marchez à la table / bueno / que camineu a la taula 

123) <20 segons impossibles de transcriure; parlen tots alhora i en català> 

124) P: no poden plegar els genolls fins que els ho diguis 

125) A12: Jacques dit pliguez les genoux 

126) P: Jacques dit 

127) A12: pleyez les genoux 

128) P: pliez les genoux 

129) C: <riures> 

130) P: vinga Nil una més 

131) C: <parlen i riuen> 

132) P: vinga una més 

133) <25 segons impossibles de transcriure; parlen tots alhora i en català> 

134) A12: Jacques dit achequez 

135) C: <riures> 

136) <15 segons impossibles de transcriure; parlen tots alhora i en català> 

137) A12: Jacques dit dansez avec pieds genoux 

138) P: avec pieds genoux / amb peus genolls 

139) C: <riures> 

140) P: vinga assieds-toi Nil / va qui continue? / vinga Paula / vinga asseyez vous / 

vinga asseieu-vos  

141) C: <parlen> 

142) P: vinga va anem a escoltar-la 

143) <silenci de 10 segons> 

144) A13: Jacques dit que vous levez 

145) P: Jacques dit levez 

146) A13: vous levez 
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147) P: Jacques dit levez-vous sí? amb els imperatius el vous va al darrere molt bé 

/ ella diu Jacques dit que vous levez / que us aixequeu / en francès l’imperatiu 

és levez-vous levantaos sí? com en castellà / vinga Paula 

148) A13: Jacques dit que vous asseyez 

149) P: penseu que fem l’imperatiu sense el que Jacques dit asseyez-vous // 

penseu en tot el que hem fet des del principi / material / agafar coses / agafar 

la llibreta / enrecordeu-vos de les cançons 

150) A13: fermez le livre 

151) P: fermez le livre / il faut dire Jacques dit 

152) A14: no ha dit Jacques dit 

153) P: molt bé Sergi faltava el Jacques dit 

154) <10 segons en què renya un nen> 

155) P: vinga Paula  

156) A13: Jacques dit clapez les mains? 

157) P: molt bé Jacques dit clapez les mains 

158) C: <piquen de mans> 

159) P: vale 

160) A13: Jacques dit fermez le trousse 

161) P: molt bé / la eh? era femení la trousse vigileu / la trousse 

162) A13: ouvrez le trousse 

163) P: la eh? la trousse 

164) A13: la trousse 

165) C: <parlen> 

166) P: no ha dit Jacques dit / vinga va l’última 

167) A13: Jacques dit dansez 

168) P: Jacques dit dansez / vinga l’última molt bé 

 

9.3. Classe 3: 06/05/2010 
Fragment 1 

 

1) M: je vais vous montrer des images d’accord? / et il faut que vous dites qu’est-

ce que vous y voyez / tout le monde a compris? 

2) C: no 

3) M: no? / us ensenyaré unes imatges i heu de dir què hi veieu val? / podeu dir 

une table une chaise o il y a une table il y a une chaise com vulgueu 

4) P: mais il faut parler / sí? però cal parlar sobretot 

5) <omissió de 3 minuts per canvi de classe per fer l’exercici> 
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6) M: <ensenyant imatge 1> qui est-ce qui veut commencer? 

7) P: alors qui veut commencer? va qui comença? / si vous ne savez pas le nom 

vous pouvez essayer ho podeu intentar i sinó la couleur intenteu amb el color / 

alguna cosa hem de dir 

8) A1: què tenim que dir jo veig això? 

9) P: sí / per exemple / o il y a / el il y a sí que sabeu dir-ho 

10) A2: il y a une soleil 

11) M: quoi d’autre? / què més? 

12) P: vous ne voyez pas? 

13) A3: sí 

14) P: vous êtes aveugles / esteu no?  

15) A4: est de couleur bleu 

16) M: d’accord 

17) A4: et blanc 

18) M: très bien 

19) A5: il y a il y a une lunette 

20) M: oui 

21) P: si vous avez besoin de ça / si necessiteu això / comment vous l’appelez? / 

imagineu que li heu de demanar a algú i no sabeu com es diu / com ho diríeu? 

/// comment? vous la décrivez ou comment? qu’est ce que vous faites? // vous 

inventez le nom vous essayez de le faire en catalan qui est pareil? / intenteu 

fer-ho en català la paraula / us arriscaríeu o no? / o què diríeu? 

22) C: tasse 

23) P: tasse no? 

24) M: et qu’est-ce que c’est ça? 

25) A6: étoile 

26) A7: une étoile 

27) M: d’accord 

28) P: vous l’avez vu / les étoiles? / sí? 

 

Fragment 2 

 

1) M: <ensenyant imatge 2> et qu’est ce qu’il y a ici? / oui? 

2) A1: fleurs 

3) P: plus fort 

4) A1: fleurs 

5) M: quoi d’autre? // quoi d’autre? 
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6) P: qu’est-ce que c’est? / ce n’est pas une chose / una cosa no és / qu’est-ce 

que c’est? 

7) A2: il y a animaux 

8) P: molt bé il y a des animaux / plus fort / on est en train de l’enregistrer / ho 

estem gravant / alors il faut parler un peu plus fort / oui? 

9) A3: il y a couleur 

10) P: un peu plus fort 

11) A3: il y a la couleur rouge 

12) M: mhm / et ça? 

13) C: jaune 

14) M: et comment s’appelle ça? / vous le savez? /// essayez / vous pouvez 

inventer si vous voulez 

15) A4: fleurs 

16) M: il y a des fleurs mais tout ça qu’est-ce que c’est? 

17) C: un ram 

18) M: en français 

19) C: ram 

20) M: et ça? comment s’appelle cet animal? 

21) C: mariquette 

22) C: mariquitte 

 

Fragment 3 

 

1) M: <ensenyant imatge 3> et qu’est-ce qu’il y a ici? 

2) A1: un ordinateur 

3) M: d’accord / quoi d’autre? / oui? 

4) A2: de couleur noir 

5) M: d’accord / oui? 

6) A3: XXX 

7) M: quoi? / plus fort 

8) A3: un ordinateur noir 

9) M: oui / ça on l’a déjà dit / et ça qu’est-ce que c’est? 

10) C: una pantalla 

11) M: comment? 

12) C: una pantalla 

13) M: en français vous le savez ou non? 

14) A4: une pantaille 
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15) C: <riures> 

16) M: et ça qu’est-ce que c’est? 

17) A5: teclé 

18) C: <riures> 

19) M: et ça? 

20) A6: souris 

21) M: très bien 

22) P: molt bé aquesta eh? 

23) M: et ça vous le savez? 

24) C: torre <riures> 

 

Fragment 4 

 

1) <ensenyant imatge 4>  

2) A1: voiture 

3) P: mais qu’est-ce que ça veut dire la voiture? vous savez faire des phrases / il y 

a ou pourquoi 

4) M: il y a quoi? 

5) A1: il y a un voiture 

6) M: d’accord / quoi d’autre? 

7) A2: il y a trois couleurs 

8) M: oui / quelles couleurs? 

9) A2: rouge vert orange o jaune 

10) M: oui? 

11) A3: il y a un camion 

12) M: très bien  

13) A3: de couleur bleu et jaune 

14) M: d’accord / Javi? / qu’est-ce que c’est ça? 

15) A4: une moto 

16) M: très bien / Miguel? 

17) A5: de couleur noir 

18) M: d’accord / et ça? / quelqu’un le sait? / oui? 

19) C: <riures> 

20) M: à quoi ça sert? / perquè serveix? 

21) A4: conduir 

22) M: en français? 

23) A4: no sé 
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24) M: essaie / intenta-ho 

25) P: pensez à des verbes que vous connaissez déjà / pour aller pour venir pour 

bouger pour se déplacer / vous avez des voitures alors 

26) A4: déplacer 

27) C: <riures> 

28) M: quoi? 

29) A4: déplacer 

30) A5: pour aller à un autre place 

31) M: d’accord / et ça qu’est-ce que c’est? 

32) C: semafore <riures> 

33) M: et à quoi ça sert? / per què serveix? 

34) C: per parar / arrêter / parer 

35) P: très bien 

36) M: quelqu’un a dit parer? 

37) C: <riures> 

38) M: non? 

 

Fragment 5 

 

1) M: <ensenyant imatge 5> qu’est-ce qu’il y a ici?  

2) A1: la plage 

3) M: d’accord / quoi d’autre? / vous deux vous n’avez pas parlé / qu’est-ce que 

c’est ça? 

4) A2: barca 

5) M: en français? 

6) P: c’est pareil que gâteau / qu’est-ce que c’est un gâteau? 

7) C: un pastís 

8) C: ah un bateau 

9) M: très bien 

10) P: il faut faire une phrase / alors c’est une plage avec un bateau / vous êtes 

bateau plage bleu / il faut essayer 

11) M: on va dire qu’est-ce que c’est ça et après quelqu’un fait une phrase avec 

tout ce qu’on a dit / diem què és això i després algú diu una frase amb tot el 

que em dit vale? / qu’est-ce que c’est ça? 

12) A3: sombrille 

13) C: une sombrille 

14) M: non <riures> 
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15) C: <riures> 

16) M: et ça qu’est-ce que c’est? 

17) C: le mer 

18) M: d’accord / qui veut faire la phrase? 

19) P: pensez à des mots en catalan / en vez de sombrilla com és en català? 

20) C: para-sol  

21) P: alors pensez aux deux / penseu en les dues abans de dir la primera de 

sombrille / penseu a vera quina us sembla millor 

22) M: sombrille ou? 

23) C: pare-soleil 

24) M: pare-soleil? 

25) C: pare-sol 

26) M: pare-sol 

27) C: <riures> 

28) P: penseu penseu c’est plus pareil / és més semblant amb el català 

29) M: alors qui fait la phrase? / qui fa la frase? / qui n’a pas parlé?  

30) <20 segons omesos perquè no s’entén què diu, però no va dir cap paraula 

nova que ens interessi pel nostre estudi> 

31) M: quand est-ce qu’on va à la plage? 

32) C: a l’estiu 

33) M: en français 

34) P: les mois vous les connaissez les moins 

35) C: juin juillet août 

36) M: d’accord 

 

Fragment 6 

 

1) M: <ensenyant imatge 6> et là? toi tu n’as pas parlé no has parlat tu / qu’est-ce 

qu’il y a ici 

2) A1: palomas 

3) M: en français quelqu’un connait le mot? / algú sap la paraula en francès?  

4) A2: perroquet 

5) P: c’est comme un perroquet mais c’est un autre oiseau / és un altre ocell  

6) M: quelqu’un connait le mot? non? / et qu’est-ce qu’on fait quand on ne connait 

pas le mot? / quan no sabem la paraula què fem? 

7) P: qu’est-ce que vous faites? va quina tècnica utilitzeu? 

8) A3: dir-la en català 



 43 

9) C: <riures> 

10) A4: i descriure-ho 

11) M: très bien / mais en français 

12) A4: décrire 

13) M: oui / allez-y 

14) A4: ce sont des animaux blanches et oranges 

15) M: oranges? 

16) A4: les pattes 

17) M: ah <riures> 

18) C: <riures> 

19) M: oui? 

20) A5: ils ont bec 

21) M: ils ont? 

22) P: molt bé un bec 

23) A5: un bec 

24) M: ah d’accord / et qu’est-ce que c’est ça? 

25) C: les pattes 

26) M: très bien / et ça? 

27) C: la queue 

28) M: et qu’est-ce que c’est ça? 

29) P: il faut étudier pour l’examen de mardi / mardi prochain vous avez l’examen et 

ça sort / ça vous l’avez / això ho teniu / avec le bec / us enrecordàveu del bec hi 

havia una altra part que feien servir pour voler 

30) A6: plommes? 

31) M: c’est très facile / molt fàcil 

32) P: comment vous pouvez le dire? / com ho diríeu si us digués l’ala i no us surt 

l’ala? 

33) C: ale 

34) M: quoi? 

35) C: alé 

36) P: alé però si no us entenen com podeu dir què és? buscant un homòleg per a 

les persones 

37) A7: bras? 

38) C: bras 

39) P: vale com ho diríeu? 

40) A7: c’est un bras d’un animal pour voler 

41) P: molt bé c’est un bras d’un animal pour voler 
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42) M: et qu’est-ce qu’ils font? 

43) C: <riures> 

44) M: qu’est-ce qu’ils font? què fan? 

45) C: <riures> 

46) M: pensez en catalan ou en espagnol 

47) A8: un peton 

48) M: un peton? 

49) C: <riures> 

50) P: pensez à Noël / pensez à ce que vous avez appris par cœur 

51) A9: s’embrassent? 

52) M: très bien 

 

Fragment 7 

 

1) M: <ensenyant imatge 7> et ici qu’est-ce qu’il y a? 

2) A1: un chat 

3) M: très bien / et il est où le chat? / on està on es troba el gat? 

4) A2: sur un arbre 

5) M: très bien / quoi d’autre? / la couleur 

6) C: blanc 

7) M: et ça qu’est-ce que c’est? 

8) A3: tronc 

9) A4: rame 

10) A5: branque 

11) M: tronc et branc? <riures> c’est ça? 

12) C: <riures> 

13) M: ce sont des branches 

 

Fragment 8 

 

1) M: <ensenyant imatge 8> et ici qu’est-ce qu’il y a? 

2) A1: un garçon 

3) M: très bien / et qu’est-ce qu’il fait le garçon? / què fa? 

4) A2: porte une chaquette 

5) M: et la couleur? 

6) C: rouge 

7) M: très bien  
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8) C: et blanc 

9) A3: et bleu 

10) M: et qu’est-ce que c’est ça? / pensez en anglais 

11) A4: samarette 

12) A5: t-shirt 

13) M: oui / très bien / qu’est-ce qu’il a dit? / oui t-shirt très bien / et ça qu’est-ce 

que c’est? 

14) A6: XXX 

15) M: quoi? 

16) A6: jeans 

17) M: très bien / parlez un peu plus fort 

 

Fragment 9 

 

1) M: <ensenyant imatge 9> oui? 

2) A1: il y a une fenêtre 

3) M: très bien / qu’est-ce que c’est? 

4) C: une chambre 

5) M: très bien / oui? 

6) A2: il y a un chien 

7) M: où ça? 

8) A2: nada nada 

9) M: oui? 

10) A3: il y a un lit blanc 

11) M: un quoi? 

12) A3: un lit blanc et une petite table 

13) M: très bien / quoi d’autre? / què més? / ça qu’est-ce que c’est? 

14) A4: un armaire 

15) C: <riures> 

16) M: une armoire / et ça? / la couleur à quoi ça sert 

17) C: jaune 

18) M: et à quoi ça sert? / perquè serveix? 

19) A5: pour regarder 

20) M: pas la fenêtre // essayez 

21) P: s’il fait chaud qu’est-ce que vous faites? / vous l’ouvrez ou vous le 

22) A6: fermez 

23) M: et à quoi ça sert? 
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24) C: pour la lumière 

25) M: très bien / et qu’est-ce que c’est ça? qu’est ce qu’il y a ici? 

26) A7: un mirail 

27) A8: un miror? 

28) M: un miroir 

 

Fragment 10 

 

1) M: <ensenyant imatge 10> et ici? 

2) C: une fenêtre 

3) M: très bien / elle est comment la fenêtre? / com és la finestra? 

4) C: grande 

5) M: très bien 

6) A1: il y a une porte 

7) M: un quoi? 

8) A1: una porta 

9) P: plus fort Mireia / plus fort 

10) A1: ah vale / il y a une porte 

11) M: très bien  

12) A2: la fenêtre est blanche et noire 

13) M: très bien / et qu’est-ce que c’est ça? 

14) A3: une chambre 

15) M: très bien / ça vous le connaissez? 

16) P: essayez-le / intenteu-la 

17) C: persianne 

18) M: c’est difficile c’est un volet / et ça qu’est-ce que c’est? 

19) C: plantes 

20) M: très bien 

21) C: de couleur vert 

22) M: très bien / et ça ici qu’est-ce qu’il y a / quelle est la couleur? 

23) C: marron / rouge 

24) M: et qu’est-ce que c’est? / qu’est-ce qu’on a sur les maisons? / què tenim a 

sobre les cases? /// et qu’est-ce qu’il y a dans une maison / què hi ha en una 

casa? 

25) <silenci de 10 segons>  

26) P: où est-ce que vous habitez? 

27) A4: une chambre 
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28) P: un chambre est dans une maison / alors une chambre què més? / venga Nil  

29) A5: le toilette 

30) M: très bien / qu’est-ce qu’il y a? 

31) A6: una télé 

32) M: très bien 

33) P: une télé molt bé 

34) A7: un sofa 

35) M: très bien très bien / oui? 

36) A8: un chemineau 

37) M: très bien 

38) A9: la chambre 

39) M: quoi? 

40) A9: la chambre 

41) M: oui 

42) A10: porte 

43) A11: la fenêtre 

44) P: què?  

45) M: oui  

46) P: ah la porte 

47) M: porte / oui / quoi d’autre? / une chambre très importante / una habitació molt 

important  

48) A12: la cuina 

49) M: oui en français la cuina / ça tu le sais 

50) C: <riures> 

51) M: quelqu’un le sait? ningú ho sap? 

52) A13: cuisine? 

53) M: oui très bien 

54) A14: ¿cómo? 

55) C: cuisine 

56) M: cuisine 

57) A15: més / més com és? 

58) M: plus 

59) A15: plus importante 

60) M: oui d’accord / et qu’est ce que vous faites à la cuisine? què feu a la cuina? 

61) C: manger 

62) M: seulement manger? només menjar? 

63) A16: hacer la comida 
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64) M: com és comida? 

65) C: le manger 

 

Fragment 11 

 

1) <ensenyant imatge 11>  

2) C: téléphone 

3) M: quoi? 

4) C: téléphone 

5) M: très bien 

6) A1: téléphone de 

7) M: de quoi? 

8) A1: de boule 

9) A2: de bole 

10) M: oui? 

11) A3: il a des pattes 

12) M: quoi? ah <riures> 

13) C: <riures> 

14) M: ce sont des pattes ou des 

15) A3: pieds 

16) M: pattes pieds oui / et ça qu’est-ce que c’est? 

17) C: numéros 

18) M: d’accord / et qu’est-ce que vous faites avec un téléphone? 

19) C: téléphoner  

20) P: un synonyme pour téléphoner 

21) C: appeler 

22) C: parler 

23) P: appeler 

24) M: et qui est-ce qui // à la maison qu’est-ce que vous faites quand le téléphone 

sonne? / oui? 

25) A4: je téléphone à mère à père 

26) M: d’accord / et quand le téléphone sonne quan el telèfon sona qu’est-ce que 

vous faites? 

27) A5: répondre 

28) M: répondre très bien 

29) P: vous l’utilisez ou pas le téléphone? 

30) C: oui 
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31) P: oui? pourquoi? pour téléphoner à qui 

32) C: à les amis à la famille  

33) A6: à les copains pour les devoirs 

34) P: molt bé <riures> 

35) C: <riures> 

36) P: pour les devoirs / vous l’aimez ou pas? us agrada? 

37) C: sí 

38) P: le téléphone oui? 

39) A7: sí 

 

Fragment 12 

 

1) M: <ensenyant imatge 12> et ça qu’est-ce que c’est? 

2) <silenci de 10 segons> 

3) M: la couleur 

4) C: vert jaune bleu blanc et rouge 

5) M: très très bien <riures> 

6) C: <riures> 

7) M: et qu’est-ce que c’est ça?  

8) A1: archivateur 

9) A2: il y a un classeur 

10) M: très bien 

11) P: c’est un classeur pour l’école pour la maison  

12) C: pour l’école 

 

Fragment 13 

 

1) M: <ensenyant imatge 13> et ça qu’est-ce que c’est?  

2) C: les jours et les mois de l’an 

3) A1: c’est les mois de 2009 

4) M: très bien / à quoi ça sert? / perquè serveix? 

5) A2: pour savoir les jours 

6) M: et comment ça s’appelle? / com es diu això? 

7) C: calendaire 

8) M: quoi? 

9) C: calendaire <riures> 

10) M: calendrier 



 50 

 

Fragment 14 

 

11) M: <ensenyant imatge 14> oui? 

12) A1: un dico  

13) M: très bien un dico / le mot complet? 

14) C: dictionnaire 

15) M: très bien 

16) A2: français espagnol 

17) M: très bien français espagnol / et à quoi ça sert? / perquè serveix? 

18) C: pour trouver 

19) P: avant de trouver? 

20) C: pour chercher 

21) P: pour chercher quoi? / què busqueu? 

22) A3: mots en français 

23) P: des mots en français 

 

Fragment 15 

 

1) M: <ensenyant imatge 15> qu’est-ce que c’est ça? 

2) A1: un font 

3) M: quoi? 

4) A1: font 

5) A2: avec or 

6) M: oui 

7) A3: no se aguanta 

8) M: oui ça en français <riures> 

9) A3: sans s’aguanter 

10) C: <riures> 

11) M: et ça qu’est-ce que c’est? / quelqu’un connait le mot? / algú sap com es diu 

això? 

12) A4: aixette 

13) M: quoi? 

14) A4: aixette 

15) M: un robinet / et où est-ce qu’on trouve ce robinet? 

16) A5: la cuisine 

17) C: le toilette 
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18) M: très bien / merci beaucoup / vous l’avez très bien fait ho heu fet molt bé 
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10. ANNEX 3: IMATGES 

 

 

Imatge 1 

 

 

 

Imatge 2 



 53 

 

Imatge 3 

 

 

 

Imatge 4 

 

 

Imatge 5 
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Imatge 6 

 

 

Imatge 7 
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Imatge 8 

 

 

Imatge 9 

 

Imatge 10 
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Imatge 11 

 

 

Imatge 12 

 

 

Imatge 13 
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Imatge 14 

 

 

Imatge 15 
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11. ANNEX 4: CLASSIFICACIÓ DE LES PRODUCCIONS 

 

11.1. Nivell lèxic 
chez le médique 

parez 

Jacques dit que marchez à la table 

Jacques dit pliguez les genoux 

Jacques dit achequez 

ram  

mariquette 

mariquitte 

pantaille 

teclé  

torre 

semafore 

sombrille 

pare-soleil 

plommes 

ale  

alé  

peton  

rame  

branque  

porte une chaquette 

samarette 

un armaire 

un mirail 

un miror 

persianne 

un chemineau  

le manger  

bole 

archivateur 

calendaire 

un font 

s’aguanter 

aixette 
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il y a une lunette 

 

11.2. Nivell gramatical 
- Estructura de l’oració: absència de subjecte 

parle 

mais quand ne dit pas 

s’embrassent 

est de couleur bleu 

 

- Paradigmes (errors de gènere i nombre):  

 le toilette 

 

- Articles (canvis) 

le porte 

quand Jacques dit une ordre  

Jacques dit fermez le trousse 

il y a une soleil 

il y a un voiture 

pour aller à un autre place 

le mer 

ce sont des animaux blanches et oranges 

 

- Pronoms:  

 et le parle de 

 

11.3. Calcs 
je dois que dire ferme le porte 

Jacques dit que marchez à la table 

Jacques dit que vous levez 

il y a animaux 

ils ont bec 

à les amis à la famille  

à les copains pour les devoirs  

je ne dis Jacques dit  

 

11.4. Altres casos 
françois 

(un garçon) que va chez le médique (qui) 
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jouer un match 

no sauter 

Concordança: c’est les mois de 2009  

  

 

 


