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ABSTRACT 

For many years it has been studied the way humans acquire a language, whether it is a 

first or second one. Research in this field has shown that there is a wide range of factors 

affecting the acquisition, such as social ones (the language status) and individual ones 

(the subject’s motivation, his or her cognitive abilities, etc.). Many authors (Muñoz, 

2000; Chumbow, 1984; Cummins, 1979) have observed the important role that a first 

language (L1) plays in the acquisition of a foreign language (L2); in particular, it has 

been endorsed (and in some cases demonstrated) that those subjects presenting a high 

competence in L1 also show a high competence level in L2 (Muñoz, 2000). 

The aim of this project is, in fact, to study the relationship between a speaker’s first 

language (L1) competence and the competence showed in a foreign language (L3, as the 

subjects analyzed are bilingual); the final aim is trying to demonstrate if there is a 

correspondence between the speakers’ competence in their languages, that is, if the 

subjects who show a high competence in L1 also tend to have a similar competence 

level in L3. To carry out this study, a sample of 46 primary school children aged 

between 11 and 12 years old was analyzed to determine if there was any correspondence 

in competence in their languages.  

The results showed that a 52% of the subjects did accomplish the hypothesis, while a 

28% of the students showed a poorer competence in their L3 despite having a good 

competence in their L1. However, a higher and more wide-ranged number of samples 

(that could be the subject of further studies) should be taken into account in order to 

contribute to the definitive confirmation of the hypothesis. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Al llarg de la meva experiència com a aprenent de llengües estrangeres en situacions 

formals (és a dir, en contextos educatius reglats com ara l’escola o les escoles 

d’idiomes), m’he adonat que no tots els alumnes tenen la mateixa facilitat ni tampoc 

segueixen els mateixos processos per aprendre una llengua estrangera. Cada aprenent és 

un cas particular, de fet. Aquesta diversitat de nivells i de competències en una mateixa 

aula sempre m’ha cridat l’atenció i és per això que en aquest treball he optat per centrar-

me en un dels factors que sembla tenir un paper força important: la competència en 

llengua materna. 

Durant molts anys s’ha estudiat en profunditat l’aprenentatge de llengües estrangeres i 

els factors que hi intervenen per tal d’intentar esbrinar quins mecanismes fem servir els 

éssers humans per aprendre nous sistemes lingüístics. És més, existeixen moltes teories 

lingüístiques i teories de l’adquisició que pretenen explicar aquest fenomen. Amb 

aquest treball s’estudiarà, de fet, un dels factors que es creu que influencia a l’hora 

d’aprendre una nova llengua: el nivell de competència en llengua materna. 

Concretament, en aquest projecte s’analitzarà quina relació existeix entre el nivell de 

competència d’un parlant en la seva llengua materna i el nivell de competència que 

assoleix en l’aprenentatge d’una llengua estrangera. 

Tal com s’especificarà a l’apartat de metodologia, a part de la recerca teòrica sobre la 

influència de la llengua materna durant el procés d’adquisició d’una altra llengua, el pes 

principal del treball recaurà en l’anàlisi de casos reals d’aprenents de llengua estrangera. 

Concretament, s’analitzarà una mostra d’alumnes de sisè de primària d’un centre públic: 

l’Escola El Turó de la població de Masquefa, a la comarca de l’Anoia. 

A banda d’això, també he escollit realitzar aquest treball en un context educatiu real 

perquè l’ensenyament de llengües és una de les sortides professionals que més 

m’interessa. D’aquesta manera, a part de poder fer recerca sobre un tema que sempre 

m’ha semblat interessant, també tindré l’oportunitat de treballar amb casos reals i de 

poder accedir a una institució pública d’ensenyament. 
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2. MARC TEÒRIC 

 

Un tret que diferencia l’ésser humà d’altres espècies és el llenguatge, és a dir, la 

capacitat humana de comunicar pensaments o sentiments a altres receptors mitjançant 

un codi lingüístic compartit. Aquest codi lingüístic és el que es coneix generalment com 

el concepte de llengua, el qual, segons la definició del Diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans (DIEC2), fa referència al “sistema de signes orals, reflectit sovint en un codi 

escrit, que serveix bàsicament per a la comunicació.” 

La definició de llengua, però, és molt més complexa. En primer lloc, convé aclarir que 

la llengua i el llenguatge són dos conceptes diferenciats que ocasionalment es confonen. 

Com s’ha comentat a l’inici, el llenguatge es considera la facultat humana de poder 

comunicar, mentre que la llengua és una manifestació concreta de la facultat del 

llenguatge. Així doncs, es pot concloure que els humans disposem d’una única facultat 

de comunicació (el llenguatge), mentre que existeixen diverses manifestacions 

d’aquesta capacitat en forma de diferents llengües. 

Avui en dia, existeixen una gran quantitat de llengües parlades al món (es calcula que hi 

ha unes 6.000 llengües, aproximadament) i, a causa de la globalització, no és 

d’estranyar que moltes persones siguin capaces d’utilitzar diferents codis lingüístics, ja 

sigui perquè els han après des de ben petits o de més adults. El que abans era l’excepció 

(parlar diverses llengües), avui en dia s’ha convertit en la norma de la nostra societat, 

motiu pel qual han sorgit molts estudis al voltant de les relacions entre les diferents 

llengües i, especialment, la manera com adquirim aquestes llengües.  

Tal com es comenta al llibre La lengua materna en el aprendizaje de una segunda 

lengua (Martín, 2000), les qüestions que més interès han suscitat en l’aprenentatge de 

les llengües han estat, principalment, la similitud o diferència entre l’aprenentatge d’una 

llengua materna (L1) o un altre idioma, el grau d’influència d’aquesta L1 sobre l’altra 

llengua d’aprenentatge i, finalment, la conveniència d’utilitzar la L1 en els processos 

d’ensenyament i aprenentatge d’una llengua estrangera (L2). En aquest treball, 

precisament, s’estudiarà la segona qüestió, és a dir, la relació existent entre la llengua 

materna i la llengua estrangera i si el fet de tenir més competència en la primera 

beneficia l’aprenentatge de la llengua estrangera. 
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En aquest treball utilitzarem el terme competència per referir-nos concretament a la 

competència comunicativa i lingüística d’un individu. Per una banda, d’acord amb el 

Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR, 2002), la competència 

comunicativa té a veure amb la capacitat de produir i entendre enunciats adequats a la 

situació en què es produeixen i als propòsits de la interacció. Concretament, al MECR 

s’especifica que la competència comunicativa engloba les tres següents competències: 

les competències lingüístiques, les competències sociolingüístiques i les competències 

pragmàtiques. 

Per una altra banda, pels propòsits d’aquest treball ens interessa especialment tenir en 

compte la competència lingüística, la qual implica ser competent en sis paràmetres 

diferents: la competència lèxica, la gramatical, la semàntica, la fonològica, l’ortogràfica 

i l’ortoèpica. En altres paraules, la competència lingüística fa referència al coneixement 

intern que un parlant té dels components de la llengua que li permet produir i entendre 

totes les oracions gramaticals possibles.  

Aquestes conjunt d’habilitats són les que permeten als parlants utilitzar la llengua en les 

diferents destreses lingüístiques, tal com s’especifica al Diccionario de términos clave 

de ELE de l’Instituto Cervantes. En aquest treball ens centrarem especialment en dues 

destreses lingüístiques, una de caire receptiu (la comprensió escrita) i una altra de caire 

productiu (l’expressió escrita). En el primer cas, entenem per comprensió lectora la 

capacitat d’interpretar un discurs escrit. D’acord amb el Diccionario de términos clave 

de ELE de l’Instituto Cervantes: 

“Se entiende como una capacidad comunicativa que rebasa el plano estrictamente lingüístico y 

abarca el proceso completo de interpretación del texto, desde la mera descodificación y 

comprensión lingüística hasta la interpretación y la valoración personal”. 

En el segon cas, entenem per expressió escrita la competència que permet produir 

llenguatge escrit mitjançant el llenguatge verbal i el no verbal (com ara gràfics, mapes, 

etc.). 

Com veurem més endavant, tant el currículum oficial d’educació primària com les 

proves de competències bàsiques (instrument que utilitzarem per a la recollida de dades) 

tenen en compte aquestes capacitats. A l’hora de determinar si els subjectes són 

competents o no en les diferents destreses lingüístiques ens basarem en les puntuacions 
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obtingudes en les proves de competències bàsiques. Com explicarem més endavant, 

considerarem competents aquells subjectes que mostrin nivells elevats (nivell alt o 

mitjà-alt) en les destreses de comprensió lectora i expressió escrita. 

Un cop definit el terme competència, procedirem a aclarir quina terminologia 

utilitzarem per denominar les diferents llengües que s’analitzaran. En aquest treball ens 

centrarem, d’una banda, en les llengües que un individu adquireix en primer lloc durant 

la primera etapa de socialització i, d’una altra banda, en les llengües que un determinat 

subjecte adquireix després de la primera llengua. En el primer cas, autors com 

Chumbow (1984), Manchón (2001), Martín (2000) o Muñoz (2001) denominen la 

primera llengua d’adquisició com llengua materna. D’acord amb Martín (2000), “se 

entiende por lengua materna la que todo niño en condiciones normales aprende en el 

seno de su familia”. Es tracta, de fet, de la llengua que qualsevol humà aprèn durant el 

període de la infància i aquella que esdevé el principal mitjà de comunicació o 

pensament. Aquest terme s’utilitza generalment en contraposició amb el de llengua 

estrangera o segona llengua, el qual “se refiere, en definitiva, a cualquier lengua que no 

sea la L1” (Martín, 2000). L’autor en aquest cas no diferencia la llengua estrangera de 

la segona llengua, però, com s’ha comentat anteriorment, en aquest treball 

diferenciarem la llengua materna entesa com la primera llengua d’adquisició respecte 

de la llengua estrangera, que s’adquireix en un context formal i que no és pròpia del 

territori lingüístic en concret. 

Malgrat que la majoria d’autors consultats (Chumbow, 1984; Manchón, 2001; Martín, 

2000; Muñoz, 2001; Ellis, 1985) en la bibliografia utilitzen el terme llengua materna, 

trobem també altres autors, en menor mesura, que utilitzen altres termes per referir-se a 

la primera llengua que s’adquireix. Cummins (1979), per exemple, de qui parlarem més 

endavant, utilitza el terme llengua familiar per referir-se a la primera llengua 

d’adquisició. 

Des del punt de vista de la semàntica, el terme llengua materna és poc precís perquè 

apel·la únicament a la llengua que un subjecte pot aprendre de la seva mare, tot i que en 

realitat es tracta d’una llengua compartida per l’entorn més proper de l’individu, com la 

família (no només la mare) i els primers grups de socialització, com l’escola. En el cas 

de llengua primera, en canvi, defineix de forma més neutral la primera llengua que 

adquireix un subjecte sense especificar a partir de qui s’aprèn la llengua. Tot i aquesta 



5 
 

diferenciació semàntica, hem pogut observar que la majoria dels autors citats en aquest 

treball (Chumbow, 1984; Manchón, 2001; Martín, 2000 i Muñoz, 2001) es decanten per 

utilitzar el terme llengua materna. Així doncs, tot seguint l’exemple d’autors com 

Muñoz (2001), que ha estudiat els factors que intervenen en l’aprenentatge de llengües 

estrangeres, en aquest treball utilitzarem el terme llengua materna per referir-nos a la 

primera llengua d’adquisició. 

Pel que fa a les llengües que s’aprenen posteriorment a la llengua materna, també 

trobem diversitat de denominacions. Alguns autors com Muñoz (2001) prefereixen 

anomenar-les llengües estrangeres, mentre que d’altres com Martín (2000) utilitzen el 

terme segona llengua. En el context d’aquest treball, cal tenir en compte que els 

subjectes analitzats compten amb una llengua materna (L1), una segona llengua (L2) 

que han adquirit gràcies a l’entorn bilingüe de Catalunya i en la qual presenten una bona 

competència i una tercera llengua (L3), que correspon a la llengua estrangera impartida 

al centre escolar. Per evitar confusions, en aquest treball es parlarà de llengua 

estrangera quan ens referim a la llengua que aprenen els alumnes formalment a l’escola 

i que es tracta d’una llengua que no és pròpia del territori lingüístic objecte d’estudi (en 

aquest cas, l’anglès). 

Les condicions i motivacions que poden conduir a l’aprenentatge d’una llengua 

estrangera poden ser molt diferents (motius personals, socials, educatius, professionals, 

etc.), igual que ho és també la manera com s’adquireix respecte d’una L1. Muñoz 

(2001), que va realitzar un estudi sobre els diferents factors escolars i individuals que 

intervenen en l’aprenentatge formal d’una llengua estrangera, considera que la principal 

diferència entre l’adquisició d’una L1 i una llengua estrangera rau en la variabilitat 

individual. Tal com es comenta a l’estudi, qualsevol subjecte en condicions normals 

aprèn la L1, la llengua del seu entorn més immediat, amb el mateix èxit que altres 

subjectes que conviuen en la mateixa comunitat. En el cas de la llengua estrangera, en 

canvi, no tots els aprenents assoleixen el mateix grau de competència en les diferents 

destreses lingüístiques. Aquesta variabilitat pel que fa a l’assoliment o no de les 

competències i destreses lingüístiques, de fet, no només està condicionada per factors 

exclusivament individuals (com ara la cognició o l’afectivitat dels subjectes), sinó que 

també està fortament influenciada per factors de caire grupal (com el context escolar), 

els quals afecten els aprenents que pertanyen a un mateix grup o curs i que 

conjuntament avancen en el procés d’escolarització. En aquest treball, però, ens 
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centrarem en la variable individual objecte d’estudi: el nivell de competència en 

comprensió lectora i expressió escrita en les tres llengües que coneixen els subjectes de 

la mostra.  

Diversos autors (Cummins, 1979; Chumbow, 1984; Ellis, 1985 o Muñoz, 2001) han 

estudiat quin rol té la L1 en l’aprenentatge d’una llengua estrangera. Segons Chumbow 

(1984), existeix una diferència del paper interferencial de la L1 en l’aprenentatge de la 

llengua estrangera en funció de si ens trobem en entorns multilingües (on la llengua 

estrangera s’aprèn en contextos on hi ha dues o més llengües de l’entorn) o en entorns 

on els subjectes només disposen d’una única llengua, en els quals la llengua estrangera 

s’aprèn únicament a partir de la L1. En el cas d’aquest projecte, s’analitzaran subjectes 

que pertanyen a un entorn multilingüe d’acord amb els paràmetres establerts per 

Chumbow (1984), ja que els nens i nenes de l’escola aprenen l’anglès (L3) en un 

context on hi conviuen dues llengües oficials: el català i el castellà, que són la L1 i L2 

de cada subjecte.  

En el cas de situacions on els subjectes només compten amb una llengua materna, 

l’autor comenta a grans trets que la L1 té un paper important d’interferència en la 

llengua estrangera, ja que és la base de tots els errors interlingüístics en l’adquisició de 

la segona llengua. Aquesta relació, de fet, és coneguda amb el nom de mother tongue 

function (MT-function). Quan parlem d’interferència, d’acord amb el Diccionario de 

términos clave de ELE de l’Instituto Cervantes, ens referim als errors que els subjectes 

cometen en la llengua estrangera i que suposadament s’originen a partir de la L1. En 

aquest cas, interferència seria sinònim de transferència negativa. Tot i això, en ocasions 

pot ocórrer que els coneixements previs dels parlants facilitin la tasca d’aprenentatge 

d’una nova llengua. Aleshores parlaríem de transferència positiva. 

Pel que fa als contextos multilingües, Chumbow (1984) exposa que la L1 podria tenir 

alguna mena de relació amb la llengua estrangera, però que no sempre és així. A grans 

trets, d’acord amb Llisterri i Poch (1987), existeixen tres models que expliquen la 

influència que pot exercir la L1 en l’adquisició de la L2 i fins i tot en la L3. Un primer 

model explica que la L1 influencia l’aprenentatge de la L2 i la L2, al seu torn, influencia 

la L3. Un segon model defensa que la L1 influencia la L2, però al mateix temps pot ser 

que la L1 influenciï la L3. Finalment, existeix un tercer model que postula que la L1 

influencia l’adquisició de la L2, però que en l’adquisició de la L3 tant poden influenciar 
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la L1 com la L2. Aquest darrer cas és el que comenta Chumbow (1984), segons el qual 

una de les llengües de l’entorn, que no és necessàriament la llengua materna, assumeix 

la funció de llengua materna i estableix la relació de transferència amb la llengua 

estrangera. Si ho apliquem als casos particulars d’aquest treball, això succeiria quan un 

alumne de llengua materna catalana, per exemple, es servís d’alguns components de la 

llengua castellana (com la gramàtica o la fonologia) durant l’aprenentatge de l’anglès. 

 

L1  L2  L3 L1  L2  L1 L2 

L3   L3 

   Primer model                Segon model    Tercer model 

 

Figura 1. Models sobre la influència de la L1 en l’adquisició de la L2 i la L3. 

A part de totes aquestes relacions entre les llengües, Chumbow (1984) argumenta que 

existeixen una sèrie de factors sociolingüístics que condicionen les interferències entre 

les diferents llengües. A grans trets, destaca els rols de les llengües de l’entorn en la 

societat i el prestigi de cadascuna d’elles. A més, un altre factor determinant és el nivell 

de competència que presenta un subjecte en cadascuna de les llengües de l’entorn. Així 

doncs, autors com Cummins (1979) i Chumbow (1984) argumenten que aquella llengua 

en la qual el subjecte és menys competent és la que acostuma a ocasionar menys 

interferència, mentre que la llengua en la que el subjecte es mostra més competent és 

aquella que té un rol principal d’interferència. 

Per tant, d’acord amb aquests autors, la L1 afecta en gran mesura l’aprenentatge de la 

llengua estrangera, tot i que el grau d’influència varia en funció de la llengua o llengües 

presents en el context del parlant. Muñoz (2001), per la seva banda, també coincideix en 

el fet que:  

“El grado de dominio de la lengua materna puede tener una influencia importante en la 

consecución de las tareas académicas (Cummins, 1979), y puede ser también un reflejo de 

madurez cognitiva general”.  
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De fet, en estudis anteriors de Muñoz (2000) ja es va poder comprovar que existeix una 

correlació bastant elevada entre el domini de la llengua materna i el de la llengua 

estrangera.  

Un dels autors més importants en aquest àmbit és James Cummins, el qual va formular 

diferents hipòtesis per donar explicació als fenòmens que afecten l’adquisició de 

segones llengües en contextos bilingües, especialment. La hipòtesi més coneguda i que 

ens interessa especialment pels propòsits d’aquest treball és la del desenvolupament 

interdependent (1979). Aquesta hipòtesi proposa que el nivell de competència que un 

nen o nena bilingüe obté en la L2 depèn en gran mesura de la competència que demostra 

en la L1. Així doncs, d’acord amb l’autor, el fet que un subjecte tingui un nivell inicial 

elevat en la L1 permet que es desenvolupin nivells de competència semblants en L2. 

Ara bé, al mateix temps també comenta que, en el cas dels nens i nenes que no tenen la 

L1 desenvolupada en tots els aspectes, si s’introdueix la L2 durant els primers cursos 

d’escola és probable que s’impedeixi el desenvolupament total del L1, així com també 

el de la L2. Segons l’autor: 

“El alto nivel inicial de desarrollo en la L1 permite que se desarrollen niveles semejantes de 

competencia en la L2. Sin embargo, para los niños cuya habilidad en la L1 no está desarrollada 

en ciertos aspectos, una exposición intensa a la L2 en los primeros cursos es probable que 

impida que la L1 continúe desarrollándose. Al mismo tiempo, esto limitaría el desarrollo de la 

L2.” (Cummins, 1983, pàg. 47). 

Aquesta hipòtesi, aplicada al context d’aquest treball, suggereix que els subjectes 

competents en la seva llengua materna (per exemple, el català), també demostren un alt 

nivell de competència en L2, que podria ser el castellà. Ara bé, Cummins no comenta 

específicament en la seva hipòtesi que l’alt nivell de competència en la llengua materna 

també implica el desenvolupament d’un elevat nivell de competència en la llengua 

estrangera, que en aquest treball correspondria a la L3. El que es pretén observar en 

aquest estudi, de fet, és si el nivell de competència en L1 es pot arribar a transferir 

també a altres llengües d’aprenentatge, com una L3. 

Alguns autors com Manchón (2001) comenten que el procés de transferència dels 

coneixements lingüístics d’una llengua materna a l’hora de produir o processar 

missatges en una llengua estrangera no només parteixen de la L1, sinó que també poden 

partir d’altres llengües que coneguin els subjectes i que no necessàriament són 
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considerades com a L1, tal com hem comentat anteriorment. Així doncs, en aquest 

treball observarem si l’elevat grau de competència dels subjectes en L1 i en L2 implica 

que també assoliran un elevat grau de competència en la seva llengua estrangera (L3). 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Objectius 

 

Aquest treball parteix d’una hipòtesi inicial: observar si el fet que un subjecte tingui un 

bon nivell de competència en la seva llengua materna implica que també presentarà un 

nivell elevat de competència en llengua estrangera. En altres paraules, amb la mostra de 

participants observarem si existeix una correlació directa entre el nivell de competència 

en L1 i en la L3, la llengua estrangera. 

Així doncs, en aquest projecte la variable dependent objecte d’estudi serà el nivell de 

competència. Pel que fa a les variables independents, som conscients que existeixen 

diverses variables independents que podrien tenir incidència en la variable dependent 

(com ara les hores d’exposició a la llengua, les diferents llengües emprades en els 

diferents col·lectius socials, la capacitat cognitiva dels subjectes, entre d’altres), però 

per les característiques del treball no contemplarem aquestes altres variables. Tot i això, 

tindrem en compte la variable independent que té a veure amb la base lingüística dels 

subjectes. Com veurem més endavant, en l’anàlisi es van determinar tres perfils 

lingüístics en la mostra en funció de la llengua materna dels participants (els 

catalanoparlants, els bilingües equilibrats i els castellanoparlants), i els resultats dels 

subjectes variaven en funció del grup al que pertanyien. 

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, el principal objectiu del treball consistirà en 

analitzar casos reals d’alumnes d’educació primària per observar si existeix una 

correlació directa de transferència del nivell de competència entre la llengua materna i 

la llengua estrangera. A banda d’aquest primer objectiu, amb aquest treball també es 

plantegen dos objectius de caire més específic. Per una banda, observarem si els 

subjectes mostren resultats semblants en les diferents habilitats (expressió escrita i 

comprensió lectora, concretament) de les diferents llengües. En altres paraules, 

s’analitzaran les diferents habilitats per poder determinar si en la mostra estudiada 
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existeix una correlació de nivell en les diferents llengües analitzades. Per una altra 

banda, analitzarem el comportament de la mostra en cadascuna de les llengües i 

observarem si existeixen regularitats. 

Per tal de poder assolir els objectius plantejats, el treball s’emmarca dins el paradigma 

quantitatiu, ja que a partir de les proves de competències bàsiques realitzades pels 

alumnes podrem obtenir resultats en forma de dades numèriques i percentatges objectius 

que ens permetran generalitzar sobre el comportament dels participants de la mostra. En 

l’apartat següent es detallen els diferents instruments utilitzats durant el procés de 

recollida de dades. 

 

3.2. Instruments de recollida de dades 

 

Per tal de determinar la competència en llengua materna i en llengua estrangera dels 

alumnes participants, ha calgut utilitzar diferents instruments. En primer lloc, vam haver 

de seleccionar quin tipus de prova lingüística objectiva serviria per analitzar els resultats 

de competència dels alumnes en llengua materna i estrangera. Concretament, vam optar 

per utilitzar els resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques del centre, tal 

com es detalla a l’apartat següent. A part d’això, també vam haver de recórrer a un 

segon instrument de recollida de dades que permetés esbrinar la llengua materna de 

cada subjecte per després poder comparar en l’anàlisi si eren competents o no en les 

seves llengües maternes i també per poder observar si existia alguna tendència comuna 

o divergent entre els catalanoparlants i els castellanoparlants. Abans de centrar-nos en el 

primer instrument, comentarem breument els continguts i les competències 

dictaminades pel currículum oficial d’educació primària (2009) per poder entendre 

quins elements s’avaluen també en les proves de competències bàsiques. 

 

3.2.1. Currículum d’educació primària 

 

Les proves de competències bàsiques estan estretament relacionades amb els continguts 

i les competències que dictamina el currículum oficial d’educació primària (2009). A 

grans trets, si analitzem el Currículum d’Educació Primària del Departament 
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d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2009), es distingeixen diverses àrees de 

coneixement: 

 Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i aranès, a era Val 

d’Aran. 

 Coneixement del medi natural, social i cultural. 

 Llengua estrangera. 

 Educació física. 

 Matemàtiques. 

 Educació per a la ciutadana i els drets humans (en un dels cursos de cicle 

superior). 

Per a aquest projecte ens interessa saber quins continguts, objectius i competències 

específiques hi ha establerts en l’àmbit de llengües, concretament tant en l’àmbit de 

llengua catalana i castellana com en el de llengua estrangera. En general, la principal 

competència que s’ha de desenvolupar és la competència comunicativa, la qual es 

concreta en la competència oral, la competència escrita i l’audiovisual. A part d’aquesta 

primera competència global, el currículum també té en compte una segona competència, 

la plurilingüe i intercultural, que es correspon amb la correcta actuació en un món 

multilingüe, multicultural i plural. Finalment, es tracta la competència literària per tal de 

fomentar l’hàbit lector i el de l’escriptura entre els alumnes. 

Pel que fa als continguts establerts en l’àmbit lingüístic, aquests s’organitzen al voltant 

de les tres competències comentades anteriorment. De fet, tal com es pot observar a 

continuació, la dimensió comunicativa, que s’aplica a totes les llengües treballades als 

centres escolars, es desglossa en diferents subcompetències. Així doncs, el currículum 

oficial d’educació primària dictamina que qualsevol nen o nena, en finalitzar l’educació 

primària obligatòria, ha de ser capaç de parlar i conversar, escoltar i comprendre, llegir i 

comprendre, escriure i mostrar un cert coneixement de la llengua. 
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Figura 2. Dimensions que es contemplen al Currículum d’Educació Primària (2009). 

Ara bé, aquestes competències són de caire més aviat general. El currículum, de fet, en 

funció del cicle en què ens trobem dins l’educació primària (cicle inicial, cicle mitjà o 

cicle superior), elabora una llista detallada de les competències específiques que han 

d’arribar a adquirir els alumnes. A més, el tipus de competències específiques 

s’elaboren tenint en compte la llengua que es treballa. Així doncs, tot i que els objectius 

que s’han d’assolir en llengua catalana i castellana són força semblants, en el cas de la 

llengua estrangera els objectius varien considerablement, ja que cal tenir en compte que 

es tracta d’una llengua en la qual els alumnes no reben les mateixes hores d’exposició i, 

a més, no tenen el mateix grau de competència que en les llengües de l’entorn. 

El currículum, en la redacció dels objectius específics, té en compte totes les destreses 

lingüístiques pròpies d’una llengua, que poden ser productives o receptives. Ara bé, 

com en aquest treball ens centrarem en analitzar la comprensió lectora i l’expressió 

escrita dels alumnes, dedicarem especial atenció a les competències establertes en el 

currículum en aquests apartats. Pel que fa a la llengua catalana i castellana, les 

competències especificades tant en l’àmbit de la comprensió lectora com en el de la 

producció són molt semblants. Concretament, a grans trets, s’estableix que els alumnes 

de cicle superior han de ser capaços de comprendre la informació escrita en els diferents 

formats referents a l’escola o a la vida quotidiana, han de ser capaços de fer lectura 

silenciosa amb l’ajuda d’estratègies de comprensió i saber interpretar esquemes, gràfics 

o mapes conceptuals per extreure’n la idea principal. A més, també s’estableix que els 

alumnes siguin capaços d’utilitzar Internet tant per cercar informació com per utilitzar 

eines de comunicació (per exemple el correu electrònic), i es fomenta la capacitat de 

valorar críticament la comprensió lectora d’un mateix.  



13 
 

A part d’aquests trets comuns, però, cal destacar que en el cas de la llengua catalana 

s’afegeixen dos elements diferents. Per una banda, la capacitat d’autoregulació que 

permeti a l’alumne saber quan s’ha equivocat i poder rectificar i, per una altra banda, la 

capacitat de llegir en veu alta per tal d’aprendre aspectes prosòdics com el to de veu, la 

velocitat i l’entonació. En llengua castellana, en canvi, no es contemplen aquests 

elements. Això es deu bàsicament perquè en les escoles que s’aplica el model 

d’immersió lingüística l’ensenyament de la llengua castellana es fa en funció del que 

s’ensenya en llengua catalana. És a dir, els alumnes aprenen primer els continguts 

lingüístics en català, de manera que després apliquen el que han après en aquesta 

llengua per treballar les estructures comunes en castellà. A part d’això, en llengua 

castellana es treballen sobretot els punts divergents entre ambdues llengües. A més, el 

fet que a la llista de competències específiques en català aparegui la lectura en veu alta 

per tal de treballar elements prosòdics probablement també respon a una voluntat de 

voler potenciar el català, que es troba en una situació inferior respecte el castellà. 

En l’expressió escrita succeeix el mateix que en la comprensió lectora, ja que tant en 

català com en castellà els objectius específics són molt semblants. En general es pretén 

que els alumnes siguin capaços de produir textos que s’adeqüin a diferents situacions i 

propòsits, que siguin capaços d’expressar idees sintèticament i que puguin utilitzar les 

estratègies d’escriptura adquirides en altres cursos. A més, també es té en compte el 

coneixement de recursos o programari que permeti el tractament de textos. En el cas del 

català, i a diferència del castellà, s’especifica que els alumnes han de saber utilitzar 

diferents recursos per corregir textos propis o d’altres i conèixer altres mitjans de 

producció de textos com la ràdio o el vídeo. Tot i que aquests dos elements en concret 

no apareixen explicitats a les competències específiques en llengua castellana, s’entén 

que els elements i continguts treballats en llengua catalana són aplicables també al 

castellà. 

Així doncs, el currículum estableix que els aprenents han d’assolir determinats 

coneixements del funcionament de la llengua, els quals coincideixen tant en català com 

en castellà. Es destaquen sobretot el coneixement de l’organització dels textos, l’ús de 

connectors i de signes de puntuació, els coneixements gramaticals i sintàctics, el 

coneixement de les normes ortogràfiques i l’ús d’estratègies d’associació de paraules 

mitjançant els diversos mecanismes de la llengua (derivació, composició, contrast, etc.). 
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En el cas de la llengua estrangera, l’anglès, les competències que estableix el currículum 

per a l’etapa de cicle superior són més controlades i més bàsiques en comparació amb 

aquelles establertes en llengua catalana i castellana. Per començar, en l’àmbit de la 

comprensió lectora, es pretén que els alumnes siguin capaços d’extreure el sentit general 

de textos de tipologia diversa i, sobretot, que puguin utilitzar les tècniques de lectura 

treballades en altres llengües per a la comprensió de textos en la llengua estrangera. Pel 

que fa a l’expressió escrita, s’exigeix que els alumnes puguin produir paraules, 

expressions o petits textos relacionats amb la vida quotidiana i que utilitzin les 

estructures pròpies bàsiques de la llengua estrangera en qüestió. Quant als coneixements 

del funcionament de la llengua, el currículum pretén que els alumnes puguin utilitzar les 

estructures bàsiques de la llengua, però també que s’adquireixi l’habilitat de reflexionar 

i poder aprofitar les tècniques i els recursos de producció i comprensió escrita apresos 

en altres llengües. 

Aquests elements, de fet, són els que s’avaluen en les proves de competències bàsiques. 

Concretament, els criteris d’avaluació de les proves en educació primària, d’acord amb 

el Currículum d’Educació Primària del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya (2009), són els següents: 

En competència lingüística de llengua catalana s'avalua: 

Comprensió lectora- La capacitat per identificar la idea principal d'un text 

escrit, comprendre'l globalment, localitzar-hi i extreure'n informació concreta, 

reorganitzar la informació, deduir informacions que no són explícites i valorar 

la informació del text. 

Expressió escrita- L'habilitat discursiva (exposició ordenada de les idees, amb 

coherència i cohesió, i ús d'un registre adequat a la situació comunicativa), 

l'habilitat lingüística (coneixement de lèxic, d'ortografia i d'unes estructures 

morfosintàctiques bàsiques) i els aspectes formals (presentació i grafia). 

En competència lingüística de llengua castellana s'avalua: 

Comprensió lectora- La capacitat per identificar la idea principal d'un text 

escrit, comprendre'l globalment, localitzar-hi i extreure'n informació concreta, 

reorganitzar la informació, deduir informacions que no són explícites i valorar 

la informació del text. 
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Expressió escrita- L'habilitat discursiva (exposició ordenada de les idees, amb 

coherència i cohesió, i ús d'un registre adequat a la situació comunicativa), 

l'habilitat lingüística (coneixement de lèxic, d'ortografia i d'unes estructures 

morfosintàctiques bàsiques) i els aspectes formals(presentació i grafia). 

En competència lingüística de llengua anglesa s'avalua: 

Comprensió oral- La capacitat per identificar la idea principal d'un text oral, 

localitzar-hi i extreure'n informació concreta i deduir-ne i extreure'n 

informacions no explícites. 

Comprensió lectora- La capacitat per identificar la idea principal d'un text 

escrit, localitzar-hi i extreure'n informació concreta i deduir-ne i extreure'n 

informacions no explícites. 

Expressió escrita- L'habilitat discursiva (coherència i cohesió) i l'habilitat 

lingüística (coneixement de lèxic, d'ortografia i d'unes estructures 

morfosintàctiques de nivel molt bàsic), seguint un model pautat i 

contextualitzat. 

 

3.2.2. Proves de competències bàsiques 

 

Com s’ha comentat anteriorment, el principal objectiu del treball és observar si el fet de 

tenir una bona competència en llengua materna implica que el subjecte també presenta 

una competència elevada en llengua estrangera. Per poder confirmar o refutar aquesta 

hipòtesi, calia elaborar una prova lingüística que permetés diagnosticar el nivell de 

competència de cada alumne en les tres llengües del centre (català, castellà i anglès). 

Abans de plantejar la prova, però, era necessari tenir en compte quin tipus de 

competències en concret tindríem en compte a l’hora d’analitzar cadascuna de les tres 

llengües. 

Durant el procés d’aprenentatge d’una llengua, sigui materna o estrangera, es treballen 

una sèrie de competències diferenciades: les competències productives (l’expressió 

escrita i oral) i les competències receptives (la comprensió lectora i oral). Així doncs, 

per a aquest estudi calia decidir quina o quines d’aquestes dues competències serien les 



16 
 

que s’inclourien a les proves i, en definitiva, quines competències s’analitzarien al final 

del procés. 

Tot i que les competències productives són aquelles en les que es podria observar millor 

l’output en llengua de l’alumne, val a dir que l’anàlisi de la producció oral era una tasca 

complexa de gestionar pels propòsits d’aquest treball. Haver de realitzar proves 

individuals a cada alumne implicaria analitzar diferents aspectes de la prosòdia (com ara 

la fonètica, la pronunciació, la fluïdesa, etc.) amb l’ajuda d’algun professional, a més de 

suposar una intervenció molt abrupta i que requeriria molt de temps tant al centre com 

als aprenents. Per tant, de les competències productives es va decidir deixar de banda la 

producció oral i ens vam centrar únicament en la producció escrita.  

Pel que fa a les competències receptives, calia decidir també si es tractaria només una 

d’elles o les dues. Encara que ambdues opcions haguessin estat possibles, la comprensió 

oral només hagués estat rellevant en el cas de la prova en llengua anglesa, ja que els 

alumnes participants pertanyen a un context bilingüe català-castellà i les proves en 

aquestes llengües no aportarien resultats gaire rellevants. En canvi, la comprensió 

escrita sí que podia aportar dades importants, independentment de la llengua d’anàlisi. 

Així doncs, les competències que es tindrien en compte a l’hora de fer l’anàlisi serien, 

per una banda, els resultats obtinguts en l’expressió escrita i, per una altra banda, els 

resultats en comprensió lectora. D’aquesta manera es podrien analitzar tant una 

competència de caire productiu com una de tipus receptiu i, a més, servirien per 

contrastar els resultats tant en llengua materna (català i/o castellà) com en llengua 

estrangera (anglès). 

Un cop definides les competències que s’analitzarien, calia trobar l’instrument adequat 

per a aquest objectiu. Després de valorar diferents opcions, vam decidir utilitzar els 

resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques que els alumnes havien 

realitzat durant el curs 2012-2013 per diversos motius.  

Les proves de competències bàsiques són unes proves promogudes des de la Generalitat 

de Catalunya que es realitzen cada any a tots els centres públics i privats de Catalunya 

per poder determinar el nivell dels alumnes en relació amb els continguts establerts pel 

currículum oficial d’educació primària. La funció d’aquestes proves no només és la 

d’establir si els alumnes es troben per sobre o per sota de la mitjana d’altres centres de 

Catalunya, sinó que també serveixen com una referència competencial en les 
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avaluacions internes dels centres educatius i, alhora, com una referència per a 

l’avaluació externa dels centres. 

Com hem comentat en l’apartat anterior, a partir del currículum es determinen quines 

són les competències bàsiques per a cada etapa de l’educació primària. En primer lloc, 

es determinen les dimensions de les competències, és a dir, els blocs en els quals 

s’agrupen les competències d’acord amb els criteris curriculars. Com s’ha comentat 

anteriorment, aquestes dimensions es correspondrien amb la competència comunicativa, 

la plurilingüe i intercultural, la literària i l’audiovisual. En segon lloc, les proves de 

competències bàsiques determinen les competències enteses com la capacitat de 

resoldre problemes reals tot aplicant i relacionant els coneixements en diversos 

contextos. A partir d’aquí, es determinen tres nivells d’assoliment de la competència en 

qüestió i es considera que l’alumne és competent quan assoleix el nivell 1 en totes les 

competències. En tercer lloc, les proves tenen en compte els continguts clau, és a dir, els 

sabers que són necessaris per assolir una competència determinada i que s’extreuen del 

currículum vigent. Finalment, aquestes proves inclouen orientacions metodològiques 

sobre com actuar per assolir les competències en qüestió i orientacions per a l’avaluació 

de cara a l’avaluació final de cada competència. 

Una altra característica d’aquestes proves és el grau d’objectivitat que presenten, ja que 

els correctors parteixen d’uns criteris d’avaluació comuns elaborats pel Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema Educatiu, òrgan vinculat al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, amb l’ajuda de les pautes de correcció, es 

procura que la subjectivitat dels correctors tingui la menor incidència possible en les 

correccions. 

Tal com succeïa en la descripció dels objectius generals del currículum d’educació 

primària, en els criteris d’avaluació de les proves de competències bàsiques també 

trobem diferències entres les llengües pròpies del territori (català, castellà o aranès) i les 

estrangeres (anglès o francès, en funció del centre educatiu). En general, tots els criteris 

de correcció, independentment de la llengua, es desglossen en les diferents destreses 

lingüístiques que s’avaluen a les proves. En el cas del català, castellà o aranès, com que 

es tracta de llengües pròpies del territori, es dóna per fet que els alumnes utilitzen 

aquestes llengües freqüentment en l’oralitat i en les proves només s’avaluen els aspectes 

relacionats amb l’expressió escrita i la comprensió lectora. En el primer cas, els criteris 
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estableixen que en les produccions escrites dels alumnes s’han de valorar cinc aspectes 

diferenciats, que són l’adequació i la coherència, el lèxic, la morfosintaxi, l’ortografia i 

els aspectes formals. Cadascun d’aquests elements pot ser puntuat amb un màxim de 2 

punts, de manera que si es compleixen tots els requisits la puntuació final sumaria 10 

punts.  

Per tal de facilitar la tasca als correctors, se’ls proporciona una rúbrica d’avaluació 

(vegeu annex 1) on s’indiquen, d’una banda, els criteris d’avaluació (que corresponen 

als cinc elements mencionats) i, d’una altra banda, s’hi especifiquen els indicadors 

d’avaluació, és a dir, els trets que ens permeten determinar si un alumne ha assolit el 

criteri en qüestió o no. En el cas d’aquesta rúbrica, podem observar que els indicadors 

s’organitzen en funció de la puntuació que poden assolir els alumnes: 0, 1 o 2 punts. Per 

exemple, en el cas del lèxic, els indicadors tenen en compte l’ús del vocabulari i els 

casos d’interferències d’altres sistemes lingüístics. D’aquests elements, se’n 

distingeixen diferents graus en funció de si el vocabulari és més o menys variat i en 

funció del nombre d’interferències lingüístiques que apareixen al text per tal de poder 

determinar quina puntuació s’ajusta millor als diferents indicadors possibles. 

A part de la rúbrica, als criteris s’expliciten altres consideracions generals que cal tenir 

en compte, com ara el nombre de línies que hauria de contenir una redacció (s’estableix 

entre 8 i 10 línies), el tractament dels errors (s’especifica que només es comptabilitzen 

una sola vegada encara que es repeteixin) i, finalment, com s’han de proporcionar les 

puntuacions (s’evita l’ús de les notes amb decimals). Pel que fa a la comprensió lectora, 

els criteris de correcció només adjunten graelles amb les respostes correctes de les 

diferents activitats, ja que aquest tipus d’activitats estan plantejades perquè les respostes 

siguin tancades. 

En el cas de les llengües estrangeres (anglès o francès), a part de la comprensió lectora i 

l’expressió escrita, les proves de competències bàsiques també avaluen la competència 

dels alumnes en la comprensió oral. Tant en la comprensió oral com en l’escrita 

succeeix el mateix que en català, castellà o aranès: els criteris de correcció només 

proporcionen graelles amb les respostes exactes de cadascuna de les activitats. De nou 

observem com el tipus d’activitats plantejades procuren que les respostes siguin 

tancades i només es dóna per vàlida una única opció. 
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Pel que fa a l’avaluació de l’expressió escrita, els criteris també avaluen diferents 

elements: l’adequació i la coherència, el lèxic, la morfosintaxi i l’ortografia. A 

diferència del que ocorria en català, castellà o aranès, en les llengües estrangeres no es 

tenen en compte els aspectes formals relacionats amb la cal·ligrafia o la presentació dels 

escrits. Ara bé, la resta d’aspectes s’avaluen amb l’ajuda d’una rúbrica d’avaluació molt 

semblant a la de les llengües pròpies del territori, en la qual apareixen els criteris i els 

indicadors específics que permeten determinar quina puntuació s’ajusta més a cada 

escrit. Els indicadors d’aquesta rúbrica, però, són molt més generals i elementals, ja que 

el grau d’exigència requerit en una llengua estrangera és menor que el requerit en una 

llengua materna (cal tenir en compte que les hores d’exposició a la llengua estrangera 

són molt més reduïdes que en les llengües de l’entorn). A part de la rúbrica, també 

s’expliciten una sèrie de criteris generals relacionats amb el nombre de paraules o línies 

que haurien de contenir els escrits (al voltant d’unes 45 paraules), la manera de 

comptabilitzar els errors (només es compten una vegada els errors repetits) i com cal 

assenyalar els diferents tipus d’errors (amb cercles, requadres, subratllats, etc.) per tal 

que tots els correctors ho facin de la mateixa manera i a l’hora de fer el recompte sigui 

més senzill. 

Amb tot això, utilitzar els resultats obtinguts en aquestes proves pels alumnes del centre 

permetria tenir una visió global dels resultats particulars de les competències que es 

treballen a partir del currículum. A més, el fet de disposar dels resultats d’aquestes 

proves també implica un important grau d’objectivitat, ja que estan corregides per 

correctors externs al centre i se’ls hi apliquen els barems dictaminats per la Generalitat 

de Catalunya. Per últim, un altre motiu important pel qual es va decidir utilitzar aquest 

instrument de recollida de dades és pel poc grau d’intervenció que suposava al centre i 

als alumnes. D’aquesta manera, no calia sotmetre de nou als alumnes a una altra prova 

(aspecte que pot provocar alteracions o fins i tot situacions d’estrès pels nens i nenes) i 

no s’interrompia el ritme habitual de les classes, fet que també pot ocasionar problemes 

al professorat per organitzar i reduir les hores lectives de què disposen. Així doncs, 

només caldria la col·laboració dels alumnes a l’hora de complimentar un qüestionari 

sociolingüístic breu i ràpid, tal com es detalla en el següent apartat. 
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3.2.3. Qüestionari sociolingüístic 

 

Un cop decidida la prova lingüística que s’utilitzaria per avaluar el grau d’assoliment de 

les competències en les llengües de l’escola, calia elaborar un breu qüestionari 

sociolingüístic que permetés determinar la llengua materna de cada alumne per 

posteriorment poder analitzar els resultats de les proves de competències bàsiques i 

determinar el paper de la llengua materna. 

El qüestionari havia de ser breu i fàcil de completar pels alumnes, de manera que no 

resultés una intervenció abrupta en el seu dia a dia a l’escola. A més, calia tenir en 

compte que ens trobem en un context social bilingüe en el qual tots els nens i nenes 

coneixen i parlen, almenys, el català i el castellà. Per tant, el qüestionari s’havia 

d’elaborar tenint en compte aquest factor.  

Així doncs, en aquest qüestionari (vegeu annex 2) es va decidir preguntar als alumnes 

quines llengües utilitzaven en les seves relacions socials amb diferents col·lectius: per 

una banda, quina o quines llengües utilitzaven amb la seva família i, per una altra banda, 

quina o quines llengües feien servir amb els amics. En el primer cas, se’ls demanava per 

separat quina llengua utilitzaven amb el pare i quina amb la mare, ja que podia ocórrer 

el fet que algun alumne tingués pares procedents de fora de Catalunya o fins i tot 

procedents de països estrangers, de manera que potser variava la llengua en funció de 

l’interlocutor. 

A banda de les llengües parlades en l’entorn familiar, també hi havia una pregunta 

relacionada amb les llengües utilitzades amb els amics. Aquesta pregunta permetria 

saber si, a part de la llengua utilitzada en l’àmbit familiar, els alumnes canviaven o no 

de llengua en les seves relacions durant el temps d’oci. Finalment, l’última pregunta 

demanava als nens i nenes en quina llengua se sentien més còmodes parlant, fet que 

permetria saber en quina llengua s’expressen amb més facilitat i, per extensió, quina 

utilitzen més habitualment. 
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3.3. Context 

 

En aquest apartat comentarem les característiques del context on s’ha efectuat la 

recollida de dades. En primer lloc, es farà una descripció del centre educatiu participant 

des de diverses perspectives. Per una banda, es detallaran els trets particulars del centre 

(és a dir, el perfil de l’alumnat que configura l’escola), així com també les directrius 

establertes en el Projecte Lingüístic de Centre per tal de poder reflectir les actituds de 

l’escola envers el tractament i l’ensenyament de les llengües en l’educació primària. Per 

una altra banda, es descriurà la mostra que ha participat en aquest projecte i a partir dels 

quals s’analitzaran els resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques.  

En segon lloc, un cop descrites les característiques intrínseques del centre, es 

prosseguirà a fer una primera anàlisi entre els resultats globals de les proves de 

competències bàsiques del centre i la mitjana d’altres centres de Catalunya. D’aquesta 

manera, amb aquesta primera aproximació a les dades, podrem observar si els alumnes 

de l’Escola El Turó presenten perfils lingüístics semblants o divergents entre ells i fins i 

tot si es pot apreciar alguna tendència general en la mostra.  

 

3.3.1. Descripció del centre participant 

 

El centre públic a partir del qual s’han recollit les dades és l’Escola El Turó de la 

població de Masquefa, a la comarca de l’Anoia. Per entendre la realitat sociolingüística 

de l’Escola, però, és indispensable conèixer les característiques de la població i de 

l’alumnat. L’Escola es va construir l’any 1989 amb les característiques bàsiques d’una 

escola de doble línia per respondre a les necessitats de la població d’aquells anys, que 

comptava entre 1980 i 2600 habitants. Malgrat això, amb el pas dels anys i a causa de la 

proximitat del municipi amb l’àrea metropolitana de Barcelona, la població va 

augmentar considerablement i, en conseqüència, els perfils lingüístics dels habitants i 

dels alumnes va canviar notablement. 

Tal com s’especifica a la introducció del Projecte Lingüístic de Centre de l’any 2008 

(encara vigent a dia d’avui): 
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“Durant aquesta última dècada la realitat sociolingüística del centre ha canviat 

considerablement. L’arribada massiva de famílies procedents del cinturó de Barcelona i altres 

indrets ha fet canviar el context de l’alumnat. Hem passat d’un alumnat de caràcter rural i molt 

català, a un alumnat i entorn on majoritàriament la comunicació es fa en llengua castellana”. 

Per tant, ens trobem en una escola que ha patit un canvi de tendència pel que fa al perfil 

lingüístic dels alumnes, ja que abans la majoria eren més aviat catalanoparlants i, a dia 

d’avui, la llengua que impera al centre és el castellà a causa de l’arribada d’alumnes 

procedents d’indrets especialment castellanoparlants i també a causa de l’arribada 

d’alumnes de procedències lingüístiques i culturals molt diferents. 

Davant d’aquest creixement i del canvi d’actituds lingüístiques, el centre va elaborar un 

estudi sociolingüístic de l’alumnat per tal de determinar la situació real en matèria de 

llengües i per poder proposar estratègies efectives que s’adaptessin a les necessitats dels 

alumnes pel que fa a l’aprenentatge i l’ensenyament de llengües. A grans trets, l’estudi 

sociolingüístic que es va dur a terme l’any 2008 conclou que, amb el pas dels anys, l’ús 

de la llengua catalana ha disminuït entre els alumnes. Concretament, es comenta que, a 

mesura que els estudiants creixen, l’ús del català es redueix i el castellà guanya terreny 

en les comunicacions orals. És més, d’acord amb l’estudi: 

“Només el 28 % de l’alumnat utilitza el català gairebé sempre quan està fora de l’escola. El 

30,5% l’utilitza de tant en tant. El 41,5 % no l’utilitza gens o l’utilitza molt poc”. 

Pel que fa al castellà, les dades són totalment oposades i més de la meitat dels alumnes 

utilitzen aquesta llengua:  

“El 65,5 % d’alumnes diuen que gairebé sempre parlen castellà. El 19,5 % diu que el parla de 

tant en tant. El 15% utilitza molt poc el castellà”.  

D’acord amb l’article 11.1 de la llei 12/2009 d’educació, encara vigent al curs 2013-

2014, “el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada 

com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu”. Al Projecte Lingüístic 

de Centre de l’Escola El Turó, de fet, ja es fa palès el tractament del català com a 

llengua vehicular i d’estructuració de tots els aprenentatges i s’hi mencionen tots els 

objectius del centre en relació amb aquesta llengua. Els objectius són, principalment, 

vetllar perquè el català esdevingui la llengua de comunicació entre els alumnes i entre 
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els alumnes i els docents i garantir el coneixement de la llengua un cop finalitzada 

l’educació primària. 

A part d’això, en el Projecte Lingüístic de Centre es mencionen tots els criteris que 

s’han d’implementar en el currículum de centre. Per començar, la programació i 

seqüenciació de qualsevol dels continguts en matèria de llengües es realitzen des d’un 

enfocament comunicatiu, és a dir, l’aprenentatge de llengües es fa de manera activa i en 

context. A més, en matèria de llengües també es té en compte el desenvolupament de 

totes les destreses lingüístiques: l’expressió, la comprensió, la lectura i l’escriptura.  

Particularment, pel que fa a l’hàbit de la lectura, en el Projecte Lingüístic de Centre del 

2008 es dedicava una sessió setmanal (equivalent a 45 minuts o a 1 hora, en funció de 

l’horari) a la comprensió lectora. Actualment, però, a nivell de centre es va acordar que 

es treballaria aquesta destresa cada dia durant 30 minuts de forma individual. En funció 

dels horaris del centre, pot resultar que la comprensió no es realitzi exclusivament en 

sessions de llengua, sinó que també pot ser que es treballi des d’altres àmbits de 

coneixement com el coneixement del medi natural i social. Aquesta decisió es va 

prendre a causa dels resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques de 

diferents anys, les quals demostraven que els alumnes presentaven una competència 

lectora més aviat pobra, i el que es pretén és millorar les habilitats dels alumnes en 

aquesta destresa. 

Pel que fa a l’aprenentatge del castellà, en el Projecte Lingüístic de Centre es menciona 

que, ja que les estructures lingüístiques comunes d’ambdues llengües es treballen des de 

l’àrea de llengua catalana, la programació en llengua castellana s’elabora molt lligada a 

la catalana per evitar repeticions innecessàries. De fet, al Projecte Lingüístic està 

estipulat que totes les tipologies textuals que pertanyen a l’expressió escrita es treballen 

a tots els cicles de l’educació primària i es va graduant la dificultat a mesura que es 

promociona de curs i de cicle. Quant a la comprensió lectora, s’especifica que aquesta 

competència es treballa a partir d’un projecte de centre sistematitzat a l’etapa infantil i 

primària. En relació amb el lèxic, la gramàtica i l’ortografia, tots aquells aspectes 

comuns amb la llengua catalana es treballen des de l’àrea de català, però aquells 

aspectes diferencials del castellà es potencien des de l’àrea de castellà.  

Finalment, en relació amb els hàbits d’ús de la llengua catalana entre els alumnes, el 

centre opta per sistematitzar la llengua castellana a nivell oral a partir del primer curs de 
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Cicle Inicial (el qual correspon a alumnes d’entre 6 i 7 anys) i s’afegeix que es tindrà en 

compte que la llengua no resulta desconeguda per l’alumnat. Per tant, es parteix del 

supòsit (comprovat a l’estudi sociolingüístic) que tots els alumnes utilitzen o han 

escoltat alguna vegada aquesta llengua. Per a aquells alumnes que no ha estat així i que 

no coneixen les llengües del país, l’Escola compta amb un Pla d’Acollida on els 

alumnes són atesos individualment amb l’objectiu que es puguin incorporar el més aviat 

possible al grup classe. 

En el cas de la llengua estrangera de l’Escola, l’anglès, el Projecte Lingüístic de Centre 

promou la introducció d’aquesta llengua a parvulari, concretament al curs de P4, on els 

alumnes tenen entre 4 i 5 anys. Durant l’educació infantil, l’anglès s’introdueix 

oralment a P4 i es continua fins a P5. De fet, al llarg dels dos cursos la classe es 

desenvolupa íntegrament en llengua anglesa. Un cop els alumnes inicien l’educació 

primària, durant el primer curs es manté l’aprenentatge de la llengua mitjançant 

l’oralitat i a poc a poc es va introduint el treball escrit. Igual que ocorria en educació 

infantil, les classes transcorren íntegrament en anglès, però s’imparteixen dues sessions 

de treball escrit i una de treball oral a la setmana, de manera que setmanalment els 

alumnes reben una exposició de gairebé 3 hores (2 hores i 45 minuts, concretament) en 

llengua anglesa. 

Tal com ocorria en el cas del català i el castellà, l’anglès s’introdueix a partir de 

l’enfocament comunicatiu. Ara bé, es procura introduir-lo especialment a través de la 

llengua oral per aconseguir que els infants adquireixin la llengua de forma significativa i 

sempre contextualitzada. De fet, el Projecte Lingüístic refusa la memorització 

d’estructures de la llengua com a mètode d’aprenentatge. 

Així doncs, un cop descrits tots els criteris i objectius del Projecte Lingüístic de Centre, 

podem observar que l’Escola El Turó fomenta un model d’ensenyament i aprenentatge 

de llengües basat en l’enfocament comunicatiu. Com s’ha comentat anteriorment, aquest 

tipus de mètode promou l’aprenentatge d’una llengua centrat en contextos comunicatius 

reals i adequats a les necessitats dels aprenents. De fet, en diversos punts del Projecte 

Lingüístic de Centre es comentava el rebuig envers els sistemes d’aprenentatge basats 

en la repetició i memorització de les estructures gramaticals de qualsevol llengua.  

A part d’això, un aspecte que cal remarcar sobre les actuacions lingüístiques del centre 

és l’adequació de les sessions i els recursos a les necessitats dels alumnes. Al principi de 
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l’apartat es comentava l’ús decreixent de la llengua catalana al centre educatiu, aspecte 

que va promoure la introducció i l’ús del català com a llengua d’aprenentatge des del 

primer curs d’educació infantil, mentre que la introducció de la llengua castellana 

s’introdueix un parell d’anys més tard. D’aquesta manera, a banda de complir la 

legislació que dictamina l’ús del català com a llengua vehicular, el centre pretén 

fomentar aquesta llengua en concret com a vehicle de comunicació entre els alumnes. 

A més de l’adaptació de l’ensenyament de llengües en funció dels perfils lingüístics dels 

aprenents, un altre tret que cal comentar és el foment d’aquelles destreses en les quals 

els alumnes presenten més mancances. Això és el que succeïa en el cas de la 

comprensió lectora, una destresa que obté resultats més aviat baixos en les proves de 

competències bàsiques anuals. Des del centre promouen el treball d’aquesta habilitat 

dedicant més hores a la setmana per aconseguir que els alumnes tinguin millors 

resultats. Així doncs, podem concloure que l’Escola El Turó planifica el treball de les 

diferents destreses lingüístiques en funció de les necessitats dels seus alumnes per poder 

garantir un bon assoliment de qualsevol de les tres llengües del centre. 

Un cop descrit el Projecte Lingüístic de Centre, comentarem les característiques dels 

alumnes que van participar en l’estudi i a partir dels quals analitzarem els seus 

respectius resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques. Particularment, 

els alumnes que van participar en aquest treball són els nens i nenes que el curs passat 

(2012-2013) van realitzar sisè de primària a l’Escola El Turó, els quals tenien entre 11 i 

12 anys. La mostra agrupa una línia sencera d’alumnes de sisè, és a dir, dues classes de 

23 alumnes cadascuna. Per tant, es va treballar amb una mostra total de 46 subjectes 

d’edats semblants però amb perfils lingüístics molt diferents, ja que no tots tenien la 

mateixa llengua materna (alguns consideraven que era el català, d’altres el castellà i 

d’altres consideraven les dues llengües com a llengua materna).  

Aquests alumnes, actualment, (en el curs 2013-2014) estan cursant primer d’ESO a 

l’Institut de Masquefa, a la mateixa població que l’Escola. Així doncs, a l’hora de 

passar els qüestionaris sociolingüístics, va caler demanar permís a l’Institut de 

Masquefa per accedir a les aules i poder repartir els qüestionaris. A diferència de 

l’Escola El Turó, on només hi havia 46 alumnes de sisè de primària, l’Institut comptava 

amb 5 classes diferents de primer de secundària, que sumaven un total de 118 alumnes, 

ja que estudiants d’altres escoles públiques de la mateixa població o alumnes vinguts 
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d’altres localitats s’havien inscrit en aquell centre. A l’hora de passar els qüestionaris, 

doncs, es va acordar passar-los durant l’hora de tutoria del centre per tal de no 

interrompre les classes i també passar-los a tots els alumnes, independentment del 

centre de primària del que provinguessin, per tal d’evitar enfrontaments entre uns i 

altres i perquè tots se sentissin en igualtat de condicions. Posteriorment s’analitzarien 

només els 46 casos concrets dels alumnes que figuraven a la llista de les proves de 

competències bàsiques realitzades a l’Escola El Turó. 

 

3.3.2. Comparació del centre amb la mitjana de les proves de competències 

bàsiques de Catalunya 

 

Tal com s’ha comentat a l’apartat 3.2.2., les proves de competències bàsiques no només 

serveixen per establir el grau de competència de cada alumne, sinó que també són una 

eina útil pel centre educatiu a l’hora de determinar en quins aspectes hi ha bons resultats 

en general i quins altres aspectes presenten més mancances o dificultats. 

A l’hora de demanar els resultats de les proves, el centre va proporcionar, per una 

banda, els resultats individuals de cadascun dels alumnes i, per una altra banda, els 

resultats generals a nivell de centre. Aquest segon aspecte també podia ser interessant de 

cara a l’anàlisi dels subjectes, ja que es podrien observar les tendències generals del 

grup d’alumnes i si es tractava d’un grup homogeni o heterogeni pel que fa al nivell de 

competències. A més, també serviria per comparar els resultats del centre amb la 

mitjana de Catalunya. 

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, els criteris d’avaluació de les proves de 

competències bàsiques en matèria de llengües tenen en compte la comprensió lectora i 

l’expressió escrita en el cas de les llengües oficials (català i castellà). Pel que fa a la 

llengua estrangera, l’anglès, es tenen en compte els mateixos criteris, a més de la 

comprensió oral. Els resultats es proporcionen en forma de gràfics, en els quals hi ha 

indicats quatre llindars d’assoliment de la competència: el llindar baix, el mitjà-baix, el 

mitjà-alt i l’alt. El llindar baix significa que no s’assoleix el domini de la competència i 

que els resultats estan per sota del llindar de superació. El llindar mitjà-baix, en canvi, 

indica que s’ha assolit un nivell suficient de la competència i que els resultats estan just 

per sobre del nivell de superació. Pel que fa al llindar mitjà-alt, aquest indica que es té 
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un bon domini de la competència i que els resultats estan clarament per sobre del nivell 

de superació. Finalment, quant al llindar alt, s’aplica quan es té un molt bon domini de 

la competència en qüestió i quan els resultats obtinguts estan molt per sobre del llindar 

de superació. 

D’acord amb els resultats obtinguts en la correcció de les proves, s’ha indicat amb unes 

gràfiques de punts en quin llindar es troba el centre i, a més, en quin llindar es troba la 

mitjana de Catalunya per poder comparar-ho. Tal com s’observa a l’annex 3, tant en 

llengua catalana com en llengua castellana, l’Escola El Turó se situa en el llindar mitjà-

alt, és a dir, que la tendència general dels alumnes és presentar un bon domini de les 

competències en les dues llengües oficials del centre. Si ens fixem més detingudament, 

podem observar que la competència en castellà es troba just a la meitat del llindar, 

mentre que la competència en català se situa una mica per sota de la del castellà. 

Malgrat això, en ambdós casos s’observa clarament com els resultats del centre es 

troben lleugerament per sobre de la mitjana dels centres de Catalunya. La mitjana 

catalana està just per sobre del límit entre el llindar mitjà-baix i el mitjà-alt, mentre que 

els resultats de l’Escola El Turó es troben lleugerament per sobre. 

Pel que fa als resultats obtinguts en llengua estrangera, la diferència entre el centre i la 

mitjana catalana és gairebé mínima. L’escola en qüestió es troba en el llindar mitjà-alt, 

però gairebé a la frontera amb els límits del llindar mitjà-baix. En el cas de la mitjana de 

Catalunya succeeix el mateix, però els resultats se situen una mica per sobre dels del 

centre educatiu.  

A part dels llindars d’assoliment de la competència, les proves de competències 

bàsiques aporten informació sobre el percentatge d’alumnes del centre i d’altres centres 

de Catalunya que se situen en cadascun dels nivells, ja que el càlcul de la mitjana a 

vegades no reflecteix la diversitat de perfils. En el cas de la llengua catalana, els 

resultats globals indiquen que tan sols un 2,2% dels alumnes es trobarien en un llindar 

baix, mentre que gairebé la meitat (47,8%) se situaria en un llindar mitjà-alt. La resta de 

casos es distribueixen en el llindar mitjà-baix (23,9%) i en el llindar alt (26,1%). Ara bé, 

si ens centrem específicament en la comprensió lectora i en l’expressió escrita, els 

percentatges varien lleugerament.  

En el primer cas, trobem que una mica més de la meitat dels alumnes estan repartits 

entre el nivell mitjà-alt (32,6%) i l’alt (39,1%), mentre que tan sols un 8,7% es troba en 
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el llindar baix i un 19,6% en el llindar alt. En comparació amb la mitjana de Catalunya, 

el centre educatiu presenta un percentatge més elevat en el llindar alt (un 10% més dels 

casos). En el segon cas, pel que fa a l’expressió escrita, les tendències canvien bastant, 

ja que en aquesta ocasió gairebé la meitat dels alumnes se situa en el llindar mitjà-baix 

(43,5%), seguit per un 34,8% del llindar mitjà-alt. Si ho comparem amb la mitjana 

catalana, observem una gran diferència pel que fa al llindar mitjà-baix, ja que a l’Escola 

El Turó és on es concentren més casos, mentre que en la situació catalana on se’n troben 

més és al llindar mitjà-alt. Per tant, una primera conclusió d’aquests resultats és que, en 

llengua catalana, els alumnes presenten més bona competència pel que fa a la 

comprensió escrita i una competència suficient en relació a l’expressió escrita. 

En el cas de la llengua castellana, el que més crida l’atenció és la considerable 

diferència de percentatges de la competència global. A la mitjana de Catalunya, els 

casos amb menys percentatge són els que es troben al llindar baix i al mitjà-baix, mentre 

que al mitjà-alt és on hi ha un percentatge més elevat (37,8%). En el cas de l’Escola El 

Turó, els gràfics mostren que la tendència és semblant i que la majoria d’alumnes se 

situen en el mateix llindar, però en aquesta ocasió trobem un 13,3% més de subjectes 

ubicats en aquest llindar respecte de la mitjana catalana. Uns altres trets diferenciadors 

són que, en comparació amb Catalunya, l’Escola El Turó té un percentatge molt més 

inferior en els llindars baix i mitjà-baix (6,7% i 11,1% respecte del 14,2% i el 23,6% de 

Catalunya) i un percentatge superior en el llindar alt (un 31,1% dels casos, que 

representa un 6,7% més respecte de Catalunya). 

Pel que fa a la comprensió lectora i l’expressió escrita, els percentatges també varien de 

manera notable. En el primer cas, la tendència de Catalunya és que els alumnes se situen 

en el llindar mitjà-alt (35,7%) i en l’alt (30%), mentre que en el cas de l’Escola trobem 

un nombre molt més elevat de casos en el llindar alt (48,9%). Aquestes primeres dades 

podrien ser indicadores del fet que molts dels nens són castellanoparlants o, si més no, 

dominen i utilitzen perfectament aquesta llengua.  

Quant a l’expressió escrita, la tendència és força semblant, i on predominen els casos és 

en el llindar mitjà-alt (44,4%). En aquest cas també trobem diferències respecte al que 

succeïa en llengua catalana, ja que en l’expressió escrita hi havia més casos ubicats en el 

llindar mitjà-baix (és a dir, que presenten una competència suficient), mentre que en 

llengua castellana gairebé la meitat dels casos es troben en el llindar mitjà-alt, la qual 
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cosa implica que els alumnes tenen un bon domini de la llengua. Això demostra de nou 

el que es comentava abans, el fet que sembla que els alumnes són més competents en 

llengua castellana, ja sigui perquè es tracta de la seva llengua materna o perquè 

l’utilitzen més sovint que la llengua catalana. 

Finalment, pel que fa la llengua anglesa, només es tindran en compte els resultats 

obtinguts en la comprensió lectora i l’expressió escrita, ja que la comprensió oral no 

s’ha inclòs com un dels elements d’estudi en aquest treball. En termes globals, els 

percentatges varien de nou entre la situació del centre i la de Catalunya. Mentre que a 

Catalunya els percentatges més elevats són els que s’inclouen en el llindar mitjà-alt i 

l’alt (33,8% i 24,7%, respectivament), a l’Escola els casos més freqüents ocorren en el 

llindar mitjà-alt (40%) i en el mitjà-baix (31,1%). L’aspecte més diferenciador, de fet, 

és que l’Escola presenta un 8,6% més de casos en el llindar de suficiència, el mitjà-baix. 

Si ens centrem en la comprensió lectora, observem de nou com varien els percentatges. 

En el cas de l’Escola El Turó, gairebé la meitat dels alumnes es troben al llindar mitjà-

alt (46,7%), la qual cosa suposa un 12,2% més de casos que en el cas de la mitjana de 

Catalunya. Per contra, el percentatge del llindar baix és molt més reduït que en la resta 

de centres catalans (4,4% respecte d’un 15,8%).  

Pel que fa a l’expressió escrita, cal destacar la inversió dels percentatges. En el cas de 

Catalunya, un 37,9% dels alumnes es troben en el llindar alt, aspecte que implica un 

molt bon domini de la producció escrita en llengua estrangera. A l’Escola El Turó, en 

canvi, el percentatge més elevat es troba al llindar mitjà-baix (37,8%), de manera que 

els alumnes del centre semblen tenir més mancances que els d’altres centres del territori. 

Un cop analitzats els resultats del centre, podem concloure que la mitjana dels alumnes 

de l’Escola se situa en el llindar mitjà-alt i, per tant, tenen bona competència pel que fa 

a l’àmbit lingüístic. Tant en català com en castellà els resultats superen la mitjana de 

Catalunya, indicador que els aprenentatges realitzats al centre permeten assolir els 

coneixements proposats al currículum. En el cas de l’anglès, en canvi, els resultats del 

centre són una mica inferiors als de la mitjana de Catalunya, fet que suggereix que 

potser els alumnes tenen més dificultats en aquesta matèria i que cal treballar-hi més. 

Tot i això, cal remarcar que els resultats en llengua anglesa s’ubiquen en el llindar 

mitjà-alt, de manera que tampoc es tracta d’uns resultats negatius. 
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A grans trets, els resultats del centre són molt positius, però això tampoc significa que 

tots els estudiants presentin el mateix grau de competència en cada llengua. Molt 

probablement alguns alumnes presentaran nivells més elevats i d’altres nivells més 

suficients, ja que l’adquisició de qualsevol llengua és un procés que varia en funció de 

la persona i que té en compte factors ben diversos (el paper de la llengua materna, l’ús 

que es fa de la llengua d’aprenentatge, etc.). Amb tot això, caldrà analitzar cas per cas si 

en general es tracta d’un grup homogeni pel que fa a l’assoliment de les competències o 

si bé hi ha perfils lingüístics molt diferents que no queden reflectits a l’hora de fer la 

mitjana. 

4. ANÀLISI I COMPARATIVA DELS RESULTATS 

 

En aquest últim apartat del projecte analitzarem els resultats de les proves de 

competències bàsiques dels alumnes i els qüestionaris sociolingüístics per poder 

extreure uns resultats que permetin determinar si es confirma o refuta la hipòtesi inicial 

de la qual partíem: el fet que els alumnes que presenten una competència més elevada 

en la seva llengua materna també mostren una bona competència en llengua estrangera. 

Per fer-ho, en primer lloc comentarem els resultats generals dels qüestionaris 

sociolingüístics per poder determinar quina és la llengua materna dels participants. Amb 

aquesta primera anàlisi, a més, podrem observar si els alumnes pertanyen a un grup 

lingüístic homogeni o si existeixen diversos perfils lingüístics en la mostra. 

En segon lloc, mitjançant els resultats de les proves de competències bàsiques de cada 

alumne, farem una comparativa entre el nivell de competència en llengua materna i el 

nivell en llengua estrangera. Finalment, farem una anàlisi més exhaustiva sobre els 

resultats obtinguts en els ítems que s’avaluen en la comprensió i l’expressió escrita, les 

dues habilitats en les que ens hem centrat en aquest treball. D’aquesta manera, a part de 

tenir una visió general de la relació de competència entre la llengua materna i 

l’estrangera, també podrem observar si els alumnes presenten punts en comú en 

l’assoliment de les destreses. 
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4.1. Buidatge del qüestionari sociolingüístic 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, per tal de saber quines són les llengües emprades 

habitualment pels participants i, per extensió, la llengua materna, vam demanar a una 

mostra de 46 alumnes que omplissin el qüestionari sociolingüístic. Els resultats 

obtinguts es van anotar en una taula (vegeu annexos 4 i 5) en funció del grup classe al 

qual van pertànyer durant l’educació primària. 

En primer lloc, tant en el cas del grup A com en el cas del grup B s’observa una 

preeminència del castellà respecte del català. Concretament, dels 46 subjectes analitzats 

en total, 33 declaren el castellà com la seva llengua materna, ja que és amb la que se 

senten més còmodes. En altres paraules, un 71% dels participants tenen el castellà com 

a llengua materna. Amb aquestes primeres dades podem corroborar el que es comentava 

anteriorment al Projecte Lingüístic de Centre: el castellà és la llengua majoritària entre 

els alumnes del centre. 

La resta de casos es divideixen dos grups. Per una banda, hi ha un conjunt de 7 alumnes 

que declaren el català com a llengua materna, la qual cosa correspon a poc més d’un 

15% de la mostra. Per una altra banda, existeix un conjunt de 6 alumnes (un 13% dels 

casos) que consideren que tant el català com el castellà són les seves llengües maternes 

perquè les utilitzen indistintament i se senten igual de còmodes utilitzant les dues. Per 

tant, es tracta d’un grup d’alumnes que presenten un bilingüisme equilibrat en les dues 

llengües de l’entorn. 

La primera conclusió a la que podem arribar és que la mostra analitzada presenta una 

clara tendència en l’ús de les llengües. Com hem vist, més de la meitat dels alumnes són 

castellanoparlants, mentre que els catalanoparlants són menys nombrosos. A més, 

existeix també un grup reduït de participants que es consideren bilingües equilibrats, és 

a dir, que dominen les dues llengües per igual. En aquest últim grup, però, cal remarcar 

que les respostes pertanyen a les percepcions dels participants. Més endavant, en el 

següent apartat, es podrà contrastar amb els resultats de les competències bàsiques si 

aquest grup de bilingües equilibrats són realment igual de competents en les dues 

llengües del territori. 

A banda de les llengües maternes, si observem l’ús que fan els subjectes de les llengües 

en funció dels seus interlocutors o el seu entorn, en general observem tendències força 
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semblants. Pel que fa als castellanoparlants, excepte un cas, la majora utilitza sempre el 

castellà en totes les seves comunicacions quotidianes: amb pares i mares, germans i 

amics. L’única excepció que trobem és el cas d’un alumne que declara utilitzar 

indistintament el català i el castellà amb els amics. A banda d’això, però, utilitza sempre 

el castellà per a la resta de col·lectius.  

En el cas dels catalanoparlants, però, el patró varia notablement respecte de la 

homogeneïtat dels castellanoparlants. Tot i que el nombre de casos és reduït (només 7 

alumnes es declaren catalanoparlants), 3 d’aquests casos utilitzen el català en totes les 

situacions menys amb els amics, ja que aleshores canvien de llengua i utilitzen el 

castellà. A part d’això, trobem 2 casos d’alumnes que utilitzen el català només amb la 

mare i els germans, un cas que només utilitza el català amb el pare i el considera la 

llengua materna i un únic cas que utilitza el català amb tots els col·lectius. Com que 

disposem d’una mostra força reduïda, no podem generalitzar sobre els perfils i/o les 

preferències lingüístiques dels catalanoparlants, però sí que es pot observar que, a 

diferència dels castellanoparlants, els catalanoparlants varien més en l’ús de les dues 

llengües del territori. Com s’ha vist anteriorment, els castellanoparlants, en canvi, 

utilitzen sempre el castellà en la majoria dels casos i, d’acord amb els qüestionaris, mai 

canvien de llengua per adreçar-se a diferents col·lectius. 

Finalment, en el cas dels bilingües equilibrats, observem també patrons de 

comportament diversos. En un cas, trobem un alumne que utilitza el castellà amb 

tothom menys amb els germans, amb els quals utilitza indistintament el català i el 

castellà. Un altre cas utilitza el català amb la mare, mentre que amb els germans i els 

amics només parla en castellà. Un altre alumne parla en castellà amb el pare i els 

germans, i utilitza indistintament el català i el castellà amb la mare i els amics. Un altre 

cas parla en castellà amb el pare i els amics, i català amb la mare i els germans. 

Finalment, només hi ha dos casos que coincideixin en el seu comportament: parlen 

català amb tothom menys amb els amics, amb els quals un dels casos utilitza únicament 

el castellà i, l’altre, parla indistintament les dues llengües amb aquest col·lectiu. 

Observem, doncs, que en aquest col·lectiu no hi ha cap tendència comuna de 

comportament. 

Com a conclusió final d’aquest primer buidatge de resultats podem determinar que la 

llengua més habitual entre els alumnes és el castellà, mentre que el català ocupa una 
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posició inferior. A més, cal destacar la diferència del comportament entre els 

castellanoparlants i els catalanoparlants. Per una banda, els primers, tret d’un cas, mai 

canvien de llengua i utilitzen sempre el castellà per comunicar-se. En el cas dels segons, 

tret també d’un cas, tots utilitzen també el castellà per comunicar-se amb almenys un 

col·lectiu. Com hem dit abans, la mostra amb la que treballem no permet fer grans 

generalitzacions, però es pot observar com els catalanoparlants són els que canvien més 

freqüentment de codi lingüístic per adreçar-se a determinats col·lectius, mentre que els 

castellanoparlants romanen gairebé sempre invariables amb el castellà. 

 

4.2. Comparació de la competència en les tres llengües 

 

A partir dels resultats obtinguts de les proves de competències bàsiques es van realitzar 

uns gràfics (vegeu annexos 6 i 7) de cada alumne amb els resultats obtinguts en cada 

llengua: català, castellà i anglès. Els gràfics es van elaborar tot seguint les puntuacions 

establertes per les competències bàsiques. Particularment, en comptes de proporcionar 

una nota numèrica exacta, els resultats es classificaven en quatre llindars diferents: el 

llindar baix, el mitjà-baix, el mitjà-alt i l’alt. D’acord amb aquests nivells de 

classificació, a l’hora de fer l’anàlisi dels resultats vam establir que tots aquells 

subjectes que se situessin en el llindar alt o mitjà-alt serien considerat subjectes 

competents en la llengua en qüestió, mentre que si se situaven en els llindar mitjà-baix o 

baix ja no se’ls consideraria competents lingüísticament. 

Si ens centrem en primer lloc en els subjectes catalanoparlants, encara que només siguin 

7 alumnes, es poden observar certes tendències comunes. D’aquests 7 alumnes, 5 se 

situen en el llindar mitjà-alt de competència en llengua catalana, un en el llindar mitjà-

baix i un altre cas en el llindar alt.  

Pel que fa als resultats obtinguts en llengua castellana, cal destacar que gairebé la 

majoria dels alumnes (5 dels 7 casos) presenten un nivell de competència del mateix 

llindar que en llengua catalana. Concretament, trobem 3 casos que se situen en un 

llindar mitjà-alt tant en català com en castellà, un que se situa en el mitjà-baix en les 

dues llengües i un altre que s’ubica en el llindar alt. Els altres 2 casos restants, malgrat 

tenir llindars de competència diferents en les dues llengües, presenten un nivell de 

competència més elevat en castellà que en català (en ambdós casos el castellà es troba 
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en el llindar alt i, el català, en el mitjà-alt). A grans trets podem constatar que els 

catalanoparlants tenen llindars força elevats de competència en les dues llengües del 

territori (català i castellà) i que no hi ha grans diferències en aquells casos en què els 

alumnes mostren llindars de competència diferents en les dues llengües (particularment, 

els resultats mostren diferències de tan sols un llindar per sobre de la llengua materna). 

Malgrat trobar-nos amb un conjunt d’alumnes força competents en la seva llengua 

materna (el català), els resultats de les competències bàsiques mostren resultats més 

baixos en el cas de la llengua estrangera, l’anglès. De fet, 4 dels 7 casos se situen en un 

llindar mitjà-baix de competència en llengua anglesa quan en llengua catalana tots 

presenten un llindar mitjà-alt. A banda d’això, trobem altres situacions diferents. En un 

cas, un alumne presenta un nivell de competència més elevat en llengua anglesa (llindar 

mitjà-alt) que no pas en llengua catalana (llindar mitjà-baix). A més, existeixen 2 

alumnes que presenten el mateix nivell de competència tant en llengua materna com en 

llengua anglesa. Concretament, un dels subjectes presenta un llindar mitjà-alt en 

ambdues llengües i, l’altre, un llindar alt. Així doncs, tot i que treballem amb un grup 

reduït de catalanoparlants, observem que la tendència general és la de presentar un 

nivell de competència inferior en llengua estrangera que en llengua materna. Per tant, 

les dades d’aquest primer perfil lingüístic ens indicarien que la hipòtesi inicial segons la 

qual els subjectes amb bona competència en llengua materna també assoleixen una bona 

competència en llengua estrangera quedaria refutada en aquests casos. 

A banda dels catalanoparlants, un altre perfil lingüístic reduït en la mostra és el dels 

bilingües equilibrats. En aquest perfil trobem 6 casos concrets, però només es podrà fer 

la comparativa de 5 perquè en un d’ells només apareixen registrats els resultats en 

llengua catalana de les proves de competències bàsiques. 

Abans de comparar els resultats per llengües, però, analitzarem si les declaracions dels 

subjectes (que el català i castellà són les seves llengües maternes) es confirmen amb els 

resultats objectius de les proves de competències bàsiques. Dels 5 casos que es poden 

analitzar, 3 presenten el mateix nivell de competència tant en llengua catalana com en 

castellana (en 2 casos es tracta del llindar mitjà-alt i en un del mitjà-baix), la qual cosa 

indica que els subjectes són igual de competents en les dues llengües. Els altres 2 casos 

restants presenten un llindar alt en llengua catalana i un llindar mitjà-alt en llengua 

castellana. Tot i que aquests 2 últims casos presenten llindars diferents, es pot confirmar 



35 
 

que els subjectes tenen nivells elevats i semblants de competència en ambdues llengües 

i en cap cas trobem diferències de llindars gaire abruptes. 

Pel que fa als resultats obtinguts en llengua estrangera, hi ha comportaments diferents i 

no sembla haver-hi una tendència generalitzada. En 3 dels 5 casos, la competència en 

llengua estrangera és igual o si més no semblant a la que es presenta en català i castellà. 

Es tracta, de fet, de casos en què els nivells de competència en les tres llengües és 

elevat. A banda d’això, trobem 2 casos particulars. En un d’ells, la competència en 

llengua anglesa és més elevada (llindar mitjà-alt) que la competència en llengua materna 

(llindar mitjà-baix). En l’altre cas, però, ocorre justament el contrari: en llengua 

estrangera es presenta un llindar més baix (llindar mitjà-baix) que en català i castellà 

(mitjà-alt). Igual que succeïa en el cas dels catalanoparlants, en aquest grup els subjectes 

són un conjunt molt reduït del total i resulta complex poder definir les tendències 

generals. Tot i això, el que sí que es pot observar és que les diferències entre les 

llengües maternes (català i castellà) i la llengua estrangera no són gaire notables, ja que 

se situen en llindars contigus.  

Finalment, analitzarem els resultats que presenta el grup dels castellanoparlants. Tal 

com s’ha comentat anteriorment, aquest grup és el més nombrós de la mostra, ja que són 

33 alumnes d’un total de 46, la qual cosa representa un 71% dels casos. En aquest grup 

més nombrós es poden observar dos comportaments diferents bastant generalitzats, a 

més de casos particulars diferents a la resta. En primer lloc, la tendència que presenta 

més nombre d’ocurrències és aquella en la qual els subjectes presenten un nivell de 

competència elevat tant en la llengua materna (castellà, en aquest cas) com en llengua 

estrangera. Tal com s’ha comentat a l’inici de l’apartat, a l’hora d’analitzar els resultats 

s’ha establert que els subjectes que se situessin en el llindar alt o mitjà-alt serien 

considerats alumnes competents en les llengües. Així doncs, trobem un total de 19 casos 

(un 41% del total) que presenten un nivell elevat de competència en llengua castellana i 

en llengua anglesa. D’aquests 19 casos, concretament, 11 presenten el mateix llindar de 

competència en ambdues llengües, 5 presenten un llindar més elevat en llengua materna 

que en llengua estrangera i 2 casos particulars tenen una competència més elevada en 

llengua estrangera que en llengua materna. Així doncs, amb aquests primers resultats 

del grup castellanoparlant podem veure novament com la hipòtesi inicial quedaria 

refutada, ja que tan sols un 41% dels casos mostren comportaments semblants als 

previstos per aquesta hipòtesi. 
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Tot i aquestes primeres dades, cal destacar que en el grup castellanoparlant existeix una 

altra tendència entre els participants. En aquest cas, es tracta justament del contrari del 

que proposa la hipòtesi de partida, és a dir, que els subjectes presenten una competència 

més baixa en llengua estrangera, malgrat tenir una competència elevada en llengua 

materna. Aquest comportament ocorre en 8 dels 33 casos, que correspondria a un 24% 

del total. D’aquests casos trobem, d’una banda, que una meitat correspon a situacions en 

les que els subjectes presenten un llindar mitjà-alt en llengua castellana i un llindar 

mijtà-baix en llengua anglesa i, d’una altra banda, que l’altra meitat presenta canvis 

considerables de llindar entre les dues llengües (en llengua materna presenten un llindar 

mitjà-alt, mentre que en llengua anglesa presenten un llindar baix). 

A part d’aquestes dues tendències generalitzades, existeixen certs casos aïllats que 

mostren patrons de comportament diferents. Per una banda, hi ha 3 casos de participants 

que presenten una competència més elevada en llengua anglesa que no pas en llengua 

castellana, la llengua materna. Aquests canvis, però, no són gaire abruptes i es 

corresponen a llindars contigus. Per una altra banda, existeixen 2 casos en què el nivell 

de competència entre les dues llengües és igual, tot i que corresponen al llindar baix i al 

mitjà-baix.  

A mode de resum podem concloure que existeixen dos comportaments generalitzats a 

tota la mostra de participants. Per una banda, destaca el nombre elevat de subjectes que 

presenten tant un bon nivell de competència en llengua materna com en llengua 

estrangera. Es tracta, concretament, d’un total de 24 alumnes respecte els 46 analitzats, 

la qual cosa suposa un 52% dels casos. Per una altra banda, s’ha pogut observar que un 

altre comportament força habitual és aquell en què els subjectes, malgrat tenir un nivell 

de competència elevat en llengua materna, presenten un nivell inferior de competència 

en llengua estrangera. Tot i que aquest fenomen ocorre amb menys freqüència que 

l’anterior (s’han comptabilitzat 13 casos), convé no ignorar-lo perquè representa un 

28% dels casos. Per últim, s’ha pogut observar que existeixen altres casos particulars (9 

casos concrets que corresponen al 19% del total) on els comportament són molt 

diferents en funció del subjecte: alguns presenten nivells més alt en llengua estrangera 

que no pas en llengua materna i d’altres presenten nivells baixos tant en llengua materna 

com en llengua estrangera. 
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D’acord amb aquests resultats, podem determinar que la tendència amb més nombre 

d’ocurrències és aquella en què els subjectes tenen una competència elevada tant en 

llengua materna com en llengua estrangera, que correspon al 52% dels casos. Aquesta 

dada, però, no ens permet confirmar la hipòtesi inicial de manera rotunda, ja que poc 

més de la meitat dels subjectes presenten un nivell elevat de competència tant en la 

llengua materna com en la llengua estrangera. A part d’això, hem pogut observar que en 

un 28% dels casos succeeix un fenomen contrari al que preveia la hipòtesi inicial: 

malgrat tenir una competència elevada en llengua materna, els subjectes presenten una 

competència inferior en llengua estrangera. Pels propòsits del treball no podrem 

determinar quines variables tenen incidència en els resultats observats, però creiem que 

investigar la causa d’aquests resultats podria constituir una futura línia d’investigació. 

 

4.3. Anàlisi comparada dels ítems de comprensió lectora i expressió escrita 

de les tres llengües 

 

En aquest últim apartat analitzarem els resultats obtinguts per cada alumne en cadascun 

dels criteris d’avaluació establerts en les proves de competències bàsiques. Com ja s’ha 

mencionat en diverses ocasions, en aquest treball ens hem centrat en estudiar dues 

habilitats: la comprensió lectora i l’expressió escrita. Per a cadascuna d’aquestes 

competències, les proves tenen en compte una sèrie de criteris específics que permeten 

determinar si l’alumne ha assolit o no la destresa lingüística en qüestió. Tal com es pot 

observar als annexos 7 i 8, els resultats s’han recollit en forma de taula on apareixen, 

d’una banda, els criteris i subcriteris específics de cada destresa i, d’una altra banda, els 

resultats obtinguts pels alumnes en cadascun d’aquests criteris. 

En primer lloc, en el cas de la comprensió lectora, les proves de competències bàsiques 

desglossen aquesta habilitat en tres grans blocs: l’obtenció d’informació, la interpretació 

d’informació i la reflexió i valoració. Cadascun d’aquests apartats, al seu torn, es 

subdivideix en diverses subcategories. En el cas de l’obtenció d’informació es tenen en 

compte la capacitat de localitzar informació explícita en un text i la capacitat 

d’identificar les idees rellevants. Pel que fa a la interpretació de la informació, s’avalua 

la capacitat per realitzar inferències a partir del context i dels coneixements previs, 

poder reorganitzar la informació i entendre el sentit global d’un text. Aquest últim 
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criteri, però, només s’aplica a les proves de llengua estrangera, ja que es tracta d’una 

llengua en la qual els alumnes no reben tanta exposició d’input com en les altres 

llengües del territori i, per tant, poden presentar més dificultats de comprensió i 

producció.  

Per últim, en el bloc de reflexió i valoració es té en compte la capacitat dels alumnes de 

valorar la informació proporcionada pel text. A diferència del que succeïa amb el criteri 

de comprensió global del text, en aquest cas la valoració de la informació s’aplica a les 

proves en català i castellà, les llengües del territori. Es considera que com que són les 

llengües de l’entorn i, per extensió, les llengües a les que els alumnes tenen més 

exposició, qualsevol subjecte ha de ser capaç tant d’entendre el significat global com 

d’emetre una valoració sobre la informació que rep. En el cas de l’anglès, com que els 

alumnes tenen molta menys exposició en aquesta llengua, no s’avalua l’element de la 

valoració de la informació. 

En segon lloc, quant a l’expressió escrita, aquesta habilitat es desglossa en dos blocs 

diferenciats: per una banda, la competència discursiva i, per una altra banda, la 

competència lingüística. La primera de totes té en compte l’habilitat de produir un escrit 

adequat i coherent amb el que es demana, a més de saber relacionar les frases entre si. 

La segona, en canvi, avalua tres factors diferents: saber utilitzar un vocabulari apropiat i 

variat, escriure frases amb una estructuració correcta i, finalment, conèixer i aplicar les 

normes ortogràfiques pròpies de la llengua. Als criteris d’avaluació de les proves de 

competències bàsiques, a més, s’avaluen aspectes formals de l’expressió escrita com 

presentar textos amb espais i marges correctes. En aquest projecte, però, no s’ha tingut 

en compte aquest criteri perquè no aporta informació rellevant a l’hora de determinar el 

nivell de competència d’un alumne. 

Pel que fa a les puntuacions, cal destacar que en les taules on es desglossen tots els 

criteris d’avaluació només s’utilitzen tres marcadors: alt, mitjà o baix. A diferència del 

que succeïa en els gràfics de competència de cada llengua, que es desglossaven en 

quatre llindars diferents, en aquesta ocasió s’han reduït a tan sols tres. 
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4.3.1. Resultats dels catalanoparlants 

 

Un cop detallats els criteris que es contemplen a les proves i que apareixen a les taules 

(vegeu annex 10), analitzarem els resultats obtinguts. Igual que en l’apartat anterior, 

primer s’analitzaran els resultats de cada perfil lingüístic (dels catalanoparlants, dels 

bilingües equilibrats i castellanoparlants) i, després, es farà una anàlisi i una valoració 

global de tots els resultats de la mostra. 

Els catalanoparlants, en la comprensió lectora, presenten resultats i tendències força 

semblants. En l’apartat d’obtenció de la informació, s’observa que tots els subjectes 

presenten un nivell més aviat alt. En només una ocasió trobem un subjecte que mostri 

un nivell alt en tots els criteris, mentre que la resta d’alumnes alternen puntuacions 

mitjanes i altes. De fet, es recompten més casos de nivell alt que de nivell mitjà en 

aquest bloc. Per tant, podem afirmar que els alumnes catalanoparlants tenen un bon 

domini per localitzar informació explícita i identificar les idees rellevants en les tres 

llengües de l’escola: català, castellà i anglès. A continuació adjuntem una taula amb el 

nombre total de casos per a cada habilitat: 

Comprensió lectora 

O
b

te
n

ci
ó
 i

n
fo

. Nivells Català Castellà Anglès 

 Localitzar 

informació 

explícita 

Identificar 

idees 

rellevants 

Localitzar 

informació 

explícita 

Identificar 

idees 

rellevants 

Localitzar 

informació 

explícita 

Identificar 

idees 

rellevants 

Alt 3 6 5 7 1 6 

Mitjà 4 1 2 0 6 1 

Baix 0 0 0 0 0 0 
Taula 1. Nombre de casos de catalanoparlants en l’habilitat d’obtenció de la informació. 

Malgrat aquests resultats, si ens centrem en el que succeeix en cada llengua observem 

diferents fenòmens. En el cas del català, llengua materna de tots els subjectes, trobem 

que només 3 de 7 casos tenen un nivell alt en la localització de la informació explícita, 

tot i que en l’habilitat d’identificar idees rellevants la majoria (6 casos de 7) presenten 

resultats alts. Si comparem aquestes dades amb el que ocorre en llengua castellana, 

observem una tendència comuna. En castellà, 5 subjectes de 7 són els que tenen 

puntuacions altes en tots els aspectes. Això ens indica que, malgrat tenir com a primera 

llengua el català, la majoria d’alumnes presenten un nivell superior de competència en 

llengua castellana pel que fa a l’obtenció de la informació dels textos. Aquest fenomen 

el podem relacionar fàcilment amb el fet que el castellà és la llengua majoritària de 

comunicació entre els alumnes a l’escola, tal com es comentava al Projecte Lingüístic 
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de Centre. Pel que fa a l’anglès, 6 dels 7 casos analitzats presenten un nivell mitjà en la 

localització de la informació explícita, mentre que en la identificació de les idees 

rellevants tots els alumnes, excepte un cas, mostren un nivell alt. 

En el segon bloc de la comprensió lectora, que correspon a la interpretació de la 

informació, les tendències són més variades que en el cas anterior. En llengua catalana, 

4 dels 7 casos tenen nivells alts de competència a l’hora de realitzar inferències a partir 

del context i dels coneixements previs i per reorganitzar la informació. Els 3 casos 

restants mostren nivells mitjans a l’hora de fer inferències i nivells alts en la 

reorganització de la informació. A grans trets s’observa, doncs, que els catalanoparlants 

presenten una bona competència en la interpretació de la informació a partir de textos en 

la seva llengua materna. 
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Alt 4 7 4 0 2 7 0 

Mitjà 3 0 3 6 3 0 5 

Baix 0 0 0 1 2 0 2 
Taula 2. Nombre de casos de catalanoparlants en l’habilitat d’interpretació de la informació. 

En el cas del castellà, els comportaments són diversos. Per una banda, hi ha 3 subjectes 

que presenten nivells mitjans tant en la realització d’inferències com en la 

reorganització de la informació, mentre que uns altres 3 mostren un nivell alt en la 

primera habilitat i un nivell mitjà en la segona. Per últim, trobem un únic cas en el qual 

l’alumne té un nivell alt en la realització d’inferències i un nivell baix en la 

reorganització de la informació. A diferència del que succeïa en català, en castellà 

observem que el grau de competència disminueix, ja que no trobem cap cas de nivell alt 

en tots els criteris i apareixen per primer cop ocurrències de nivells baixos. 

Quant a l’anglès, cal recordar que en aquest apartat es té en compte un criteri més que 

en català i castellà, que correspon a entendre el significat global del text. Els resultats 

dels catalanoparlants mostren que tots els casos tenen nivells alts pel que fa a la 

reorganització de la informació en llengua anglesa. En el cas de la realització 

d’inferències, la situació és més repartida, ja que trobem 3 casos de nivell mitjà, 2 de 

nivell baix i 2 de nivell alt. Per últim, en la comprensió global del text trobem que 5 dels 

7 casos mostren un nivell mitjà, mentre que 2 mostren un nivell baix. Igual que succeïa 
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en el cas del castellà, en anglès observem nivells de competència lleugerament inferiors 

que en llengua catalana, i el nombre d’ocurrències de casos amb nivells baixos 

augmenta. 

L’últim aspecte que té a veure amb la comprensió lectora és la valoració de la 

informació, avaluada únicament en català i castellà. En aquest cas, en català, hi ha un 

nombre més elevat d’alumnes amb un nivell mitjà que no pas alt (5 presenten un nivell 

mitjà i 2 un nivell alt), mentre que en castellà hi ha més casos amb un nivell alt que 

mitjà (4 respecte d’1) i, a més, apareixen 2 casos amb nivell baix. Aquestes dades ens 

indiquen que, malgrat tenir el català com a llengua materna, hi ha més casos de 

subjectes amb nivell alt en llengua castellana. Tot i això, observem casos de nivell baix 

que no ocorren en llengua catalana. A mode de resum, podem afirmar que els 

catalanoparlants mostren nivells més elevats de competència en la seva llengua materna 

que en les altres dues llengües. 
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Taula 3. Nombre de casos de catalanoparlants en l’habilitat de reflexió i valoració de la informació. 

Si ens centrem en l’expressió escrita, trobem diversos fenòmens. En el cas de la 

competència discursiva, els catalanoparlants mostren nivells més elevats en castellà i 

anglès que no pas en català. Concretament, en llengua materna, tots els casos excepte un 

tenen un nivell mitjà, mentre que en castellà ocorre justament el contrari: tots els casos 

menys un tenen un nivell alt de producció escrita. Aquest aspecte mostra novament que, 

malgrat tenir el català com a llengua materna, els resultats indiquen una millor 

competència en llengua castellana. Com ja hem comentat anteriorment, en aquest treball 

no podrem investigar les variables que tenen incidència en aquests resultats, però una 

futura línia d’investigació podria analitzar si l’entorn sociolingüístic (recordem que el 

castellà és la llengua predominant al centre) té repercussions en l’actuació lingüística 

dels alumnes. 
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Expressió escrita 
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Alt 1 6 4 

Mitjà 6 1 3 

Baix 0 0 0 
Taula 4. Nombre de casos de catalanoparlants en l’habilitat de la competència discursiva. 

En el cas de la competència lingüística, en primer lloc observem que tant en català com 

en castellà predominen els nivells alts en l’ús de vocabulari apropiat i en l’aplicació de 

les normes ortogràfiques de la llengua. Ara bé, cal destacar els múltiples casos 

d’alumnes que presenten un nivell baix tant en català com en castellà a l’hora d’escriure 

frases amb una estructura correcta. En ambdues llengües hi ha un total de 5 casos sobre 

7 i, d’aquests 5 casos, 4 són els mateixos subjectes que presenten mancances tant en una 

llengua com en l’altra. En el cas de l’anglès, a més, observem que tots els subjectes que 

presenten nivells baixos en aquest aspecte són aquells que també mostren el mateix 

comportament en català i en castellà. Fins i tot s’observen 2 casos de nivell baix 

relacionats amb l’aplicació de les normes ortogràfiques de la llengua. Caldrà veure si en 

els altres perfils lingüístics ocorre també el fet que els alumnes presenten mancances en 

l’estructuració de les frases per poder determinar si es tracta de casos puntuals que 

succeeixen només en catalanoparlants o si es tracta d’un fenomen generalitzat que 

afecta a tots els subjectes, independentment de la seva llengua materna. 
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Taula 5. Nombre de casos de catalanoparlants en l’habilitat de la competència lingüística. 
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4.3.2. Resultats dels bilingües equilibrats 

 

Un altre perfil lingüístic reduït en la mostra és el dels alumnes que consideren que tant 

el català com el castellà són les seves llengües maternes
1
. Tal com s’ha pogut observar 

en l’apartat anterior, a part de les percepcions registrades mitjançant els qüestionaris 

sociolingüístics, amb els gràfics de les proves de competències bàsiques hem pogut 

comprovar que aquest conjunt d’alumnes mostra nivells de competència elevats en 

ambdues llengües. Per tant, les percepcions individuals de cada subjecte han pogut ser 

verificades i es pot confirmar que presenten nivells elevats de competència en ambdues 

llengües  

En el camp de la comprensió escrita (vegeu annex 11), els resultats són força semblants 

als dels catalanoparlants. En primer lloc, en el cas de l’obtenció d’informació, els 

alumnes amb domini de les dues llengües tenen en general un nivell alt en aquesta 

habilitat, concretament en la identificació d’idees rellevants d’un text. Cal destacar, 

però, que on més abunden els casos de nivell alt és en llengua castellana. En llengua 

catalana trobem un parell de casos amb nivells mitjans i baixos i, en anglès, un únic cas 

amb un nivell baix. Es pot afirmar, doncs, que els alumnes que pertanyen a aquest perfil 

lingüístic són més competents en llengua castellana pel que fa a l’obtenció d’informació 

a partir de textos escrits. 
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Baix 2 0 0 0 1 1 
Taula 6. Nombre de casos de bilingües equilibrats en l’habilitat d’obtenció de la informació. 

En segon lloc, en el cas de la interpretació de la informació, els resultats registrats són 

gairebé idèntics que en el cas dels catalanoparlants. Cal destacar que tant en llengua 

catalana com en llengua anglesa tots els subjectes tenen nivells alts de reorganització de 

la informació. En llengua castellana, malgrat que la majoria també mostra nivells alts, es 

registren un parell de casos distribuïts en el nivell baix i el mitjà.  

                                                           
1
 Els bilingües equilibrats són una mostra total de 6 alumnes. Un d’ells, però, no va realitzar les proves de 

competències bàsiques en castellà i en anglès, motiu pel qual en les taules no ha quedat recollit el seu 

testimoni en aquestes llengües. 
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Pel que fa a la capacitat de realitzar inferències, els resultats varien en funció de la 

llengua. Així, en el cas del català, la meitat dels alumnes presenten una competència 

alta, mentre que l’altra meitat mostra una competència mitjana. En castellà, tot i que 

predominen els casos d’alumnes amb nivells alts, apareix per primer cop un cas baix, 

fenomen que no ocorria en català. Finalment, en anglès els resultats són lleugerament 

inferiors que en castellà, ja que trobem un cas menys de nivell alt i un més de nivell 

mitjà. Al mateix temps, també existeix un cas de nivell baix. A part d’aquestes 

competències específiques, en llengua anglesa també s’avalua la capacitat d’entendre el 

significat global del text. En aquest àmbit, igual que ocorria en els catalanoparlants, els 

alumnes presenten nivells sobretot mitjans, tot i que també trobem un parell de casos 

amb nivells baixos. 
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Taula 7. Nombre de casos de bilingües equilibrats en l’habilitat d’interpretació de la informació. 

En tercer lloc, en l’apartat de reflexió i valoració del contingut dels textos escrits, 

s’observen certes tendències. Dels 5 casos en total, 3 presenten nivells alts tant en català 

com en castellà. Al mateix temps, trobem un cas que presenta un nivell mitjà en 

ambdues llengües i un altre cas que combina el nivell alt en català i el nivell mitjà en 

castellà. Amb aquestes dades es pot inferir que la tendència és presentar el mateix nivell 

de competència en ambdues llengües i en poques ocasions s’observen canvis abruptes 

d’una llengua a una altra. A més, s’observa un cas més de nivell alt en llengua catalana 

que en llengua castellana, la qual cosa posa de relleu la bona competència general de 

valoració en aquesta llengua.  
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Taula 8. Nombre de casos de bilingües equilibrats en l’habilitat de reflexió i valoració de la informació. 
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Resumint, els bilingües equilibrats mostren nivells elevats en ambdues llengües pel que 

fa a la comprensió lectora. Tot i que destaca el nivell alt en castellà pel que fa a 

l’obtenció d’informació, s’ha observat que en català també hi ha un nombre molt elevat 

de casos de nivells alts pel que fa a la interpretació de la informació, a més dels casos 

amb nivell alt en la valoració de la informació. Amb tot això, s’observa una 

competència major en català en comprensió lectora, tot i que els valors en castellà són 

molt semblants i lleugerament inferiors. A part de tot això, cal ressaltar el 100% de 

casos que obtenen nivells alts en la reorganització de la informació en llengua anglesa, 

fenomen que ocorre també en llengua catalana, però no en castellà. Aquest fenomen 

succeïa també en els alumnes catalanoparlants i més endavant es comprovarà si els 

castellanoparlants mostren el mateix comportament o no. 

Quant a l’expressió escrita, observem que en la competència discursiva hi predominen 

tant el nivell mitjà com l’alt en les tres llengües. En català, trobem el mateix nombre de 

casos de nivell mitjà i d’alt, mentre que en castellà i en anglès hi abunden més els casos 

de nivell alt que de nivell mitjà. Per tant, es tracta d’un grup amb una molta bona 

competència a l’hora de fer escrits coherents. 
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Taula 9. Nombre de casos de bilingües equilibrats en l’habilitat de competència discursiva. 

Pel que fa a la competència lingüística, s’observa de nou el mateix fenomen que ocorria 

en el cas dels catalanoparlants: existeixen molts casos d’alumnes amb un nivell baix a 

l’hora d’escriure frases amb una estructura correcta. Particularment, el 100% dels casos 

presenten aquesta mancança en català. En castellà la situació és semblant (es registra un 

cas menys) i en anglès trobem més casos de nivell mitjà que no pas baix. 
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Taula 10. Nombre de casos de bilingües equilibrats en l’habilitat de competència lingüística. 
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En el cas de l’ús de vocabulari adequat, succeeix el mateix en totes tres llengües: hi 

trobem casos tant de nivell mitjà com de nivell alt, tot i que aquest darrer és una mica 

més freqüent. A l’hora d’aplicar les normes ortogràfiques, en canvi, en llengua catalana 

és on es registren més casos de nivell alt, mentre que en castellà i en anglès predomina 

sobretot el nivell mitjà. Així doncs, en expressió escrita s’observa que els subjectes 

mostren patrons força semblants entre el català i el castellà, llengües on predominen 

especialment els nivells alt i mitjà. Malgrat això, s’han registrat molts casos en aquestes 

llengües de nivells baixos en la capacitat d’escriure frases amb una estructura correcta. 

 

4.3.3. Resultats dels castellanoparlants 

 

Finalment, l’últim perfil lingüístic present a la mostra és el dels alumnes 

castellanoparlants. En aquest cas es tracta del perfil majoritari entre els subjectes, ja que 

un 71% del total de la mostra pertany a aquest conjunt. Si ens centrem en la comprensió 

lectora (vegeu annex 12), observem, a grans trets, que en les tres llengües la 

competència és força elevada. En català, una vintena dels alumnes (el 60%) mostren 

nivells alts a l’hora de localitzar informació explícita als textos, dada una mica superior 

respecte al que succeeix en el cas de l’anglès, on un 48% dels casos presenten també 

nivells alts. Després del nivell alt, el segon cas amb més nombre d’ocurrències és el 

nivell mitjà. De fet, el nombre de casos amb nivell mitjà és superior en anglès que no 

pas en català (un 45% en front d’un 27%). Per últim, els casos amb nivell baix són els 

menys representatius de tots, ja que només trobem un 12% dels casos en català i un 6% 

en anglès. Pel que fa al castellà, s’observa que la tendència general és la de presentar 

nivells alts de competència en aquesta habilitat. Concretament, un 69% dels alumnes 

presenten nivells alts, un 24% corresponen a un nivell mitjà i tan sols un 6% a un nivell 

baix. Així doncs, els alumnes mostren major competència en llengua castellana, la seva 

llengua materna, seguida per la llengua catalana i la llengua anglesa. 
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Baix 4 0 2 1 2 2 
Taula 11. Nombre de casos de castellanoparlants en l’habilitat d’obtenció de la informació. 
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Dins el bloc d’obtenció de la informació, un altre criteri que s’avalua és el de la 

capacitat d’identificar les idees rellevants d’un text. En aquest cas, la llengua on 

observem un nombre més elevat de casos amb nivells alts és de nou la llengua 

castellana, amb un 90% dels casos. A continuació la segueix el català i finalment 

l’anglès, tal com succeïa en el criteri anterior de localització de la informació. En català 

es registra un 69% de casos amb nivells alts i en anglès el percentatge és lleugerament 

inferior, un 66%. En el cas dels nivells mitjans, on menys predominen és en llengua 

castellana, on només es registren 2 casos. Pel que fa al català i a l’anglès, les xifres són 

gairebé iguals, ja que es mouen entre els 9 i 10 casos de nivells mitjans. Per últim, en els 

nivells baixos és on menys casos es documenten en totes tres llengües: en català no hi 

ha cap cas, en castellà només un i, en anglès, 2 casos puntuals. 

El segon bloc que s’avalua en la comprensió lectora és el de la interpretació de la 

informació. A diferència del que s’havia observat fins ara, en aquest àmbit apareixen 

més casos de nivell mitjà i baix, especialment en la llengua estrangera. Concretament, 

en l’apartat d’entendre el significat global del text (només aplicat a llengües 

estrangeres), observem que un 72% dels casos se situen en un nivell mitjà i es registra 

un únic cas en el nivell alt. Pel que fa al nivell baix, apareixen per primer cop més 

ocurrències respecte de les altres llengües (un 24%). 
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Alt 14 31 20 20 16 27 1 

Mitjà 15 0 7 8 12 0 24 

Baix 4 2 6 5 5 6 8 
Taula 12. Nombre de casos de castellanoparlants en l’habilitat d’interpretació de la informació. 

Deixant de banda aquesta habilitat avaluada únicament en llengua estrangera, els 

resultats en la realització d’inferències i en la reorganització de la informació mostren 

dades molt variades en funció de la llengua. En el primer cas, la llengua on s’obté una 

major competència és el castellà, que presenta un 60% de casos de nivell alt. A 

continuació la segueixen l’anglès (amb un 48%) i el català de ben a prop (42%). Pel que 

fa al nivell mitjà, hi abunden sobretot els casos en llengua catalana (45%) i anglesa 

(36%), mentre que en castellà les ocurrències són inferiors (21%). En el cas del nivell 

baix, les xifres són molt inferiors i semblants en les tres llengües: en català es registren 

4 casos, en castellà, 6, i, en anglès, 5. Es pot afirmar doncs, que en el procés de fer 
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inferències a partir del context els resultats són molt millors en castellà, la llengua 

materna dels subjectes. 

En el segon cas, que avalua la capacitat de reorganització de la informació, els 

comportaments canvien respecte al que s’ha pogut observar fins ara. En aquesta ocasió, 

on trobem més casos de nivell alt és en llengua catalana (un 93%), seguida per la 

llengua anglesa (81%) i, en darrer lloc, el castellà (60%). Fins ara s’havia observat que 

els subjectes presenten més casos de nivells alts en llengua castellana, ja que és la 

llengua materna i la llengua en la que mostren més domini. En aquest cas, però, 

observem un canvi de tendència en veure que el castellà és la llengua que mostra menys 

casos de nivell alt. A més, cal destacar que tant en català com en anglès no es 

documenta cap cas de nivell mitjà, mentre que en castellà hi ha un 24% d’alumnes que 

pertanyen a aquest llindar. Per últim, el que no varia és el nombre reduït de casos amb 

nivell baix: en català es registren 2 casos, en castellà, 5, i, en anglès, 6. Per tant, 

observem que els alumnes presenten una molt bona competència en la reorganització de 

la informació en català i en anglès, especialment. 

El darrer aspecte que es té en compte en l’avaluació en la comprensió lectora és la 

capacitat de reflexió i valoració dels textos. Aquest criteri, com s’ha comentat 

anteriorment, només s’avalua en català i castellà, ja que són les llengües de l’entorn i les 

llengües amb les quals els alumnes han de presentar una major maduresa, tant a nivell 

lingüístic com a nivell reflexiu. En aquest cas, els resultats no són tant elevats com s’ha 

observat en altres habilitats i hi predomina sobretot el nivell mitjà. En català, de fet, un 

57% dels alumnes mostren un nivell mitjà, mentre que en el nivell alt només hi trobem 

un 39% dels casos. En castellà, en canvi, succeeix el contrari: es registren més 

ocurrències d’alumnes amb nivell alt (un 57% dels casos) que d’alumnes amb nivell 

mitjà (un 33%). L’únic aspecte que roman invariable en totes les habilitats és el poc 

nombre d’alumnes amb nivells baixos. Concretament, en català només es registra un cas 

i, en castellà, 3.  

 

 

 

 



49 
 

Comprensió lectora 

R
ef

le
x

ió
 i

 v
a

lo
ra

ci
ó
 

d
e 

la
 i

n
fo

rm
a

ci
ó

 Nivells Català Castellà 

 

 Valorar la informació Valorar la informació 

 

Alt 13 19 

Mitjà 19 11 

Baix 1 3 
Taula 13. Nombre de casos de castellanoparlants en l’habilitat de reflexió i valoració de la informació. 

Així doncs, pel que fa a la comprensió lectora, s’ha observat que la majoria dels 

alumnes presenten millor competència en gairebé tots els aspectes en la seva llengua 

materna, el castellà. Ara bé, també s’ha pogut distingir un canvi de tendència en 

l’habilitat de reorganitzar la informació, ja que els alumnes mostren millors resultats en 

català i en anglès que no pas en castellà. La resta de perfils lingüístics, de fet, també 

mostraven una millor habilitat en llengua catalana. Tot i que no podrem aprofundir en 

aquest àmbit, seria interessant plantejar una futura línia d’investigació per poder 

comprovar si el paper de l’escola en l’ensenyament del català repercutiria en els 

resultats dels alumnes. 

Si deixem de banda la comprensió lectora i ens centrem en l’expressió escrita, observem 

resultats diferents en funció de la competència que analitzem. En primer lloc, en el cas 

de la competència discursiva, de nou apareixen millors resultats de competència en 

castellà, la llengua materna. De fet, un total de 21 casos (63%) demostren nivells alts a 

l’hora de fer escrits coherents, i una dotzena de casos se situen en el nivell mitjà (36%). 

A més, no es registra cap cas de nivell baix.  
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Taula 14. Nombre de casos de castellanoparlants en l’habilitat de competència discursiva. 

Fins ara la tendència ha estat, en la majoria dels casos, mostrar una competència més 

alta en castellà, seguidament del català i, per últim, l’anglès. En aquest cas, en canvi, 

l’anglès és la llengua que presenta millors resultats en comparació amb el català. De fet, 

en llengua anglesa trobem un 63% d’ocurrències amb nivell alt, un 33% amb nivell 

mitjà i un únic cas (3%) amb nivell baix. En català, el nombre de casos amb nivell baix 

és exactament el mateix que en anglès, però els casos de nivell alt són lleugerament 



50 
 

inferiors que els observats en llengua anglesa. Particularment, hi ha un 54% de casos 

amb nivell alt i un 42% amb nivell mitjà. 

En segon lloc, pel que fa a la competència lingüística, trobem una gran quantitat 

d’alumnes que presenten nivells baixos en la competència d’escriure frases amb una 

estructura correcta. Aquest fenomen ja succeïa en els catalanoparlants i en els bilingües 

equilibrats, a més dels castellanoparlants. En aquest darrer perfil lingüístic, de fet, no 

trobem cap cas de nivell alt ni en català ni en castellà, tot i que en anglès es registren 4 

casos puntuals. Els nivells que predominen són, per ordre de casos, el baix i el mitjà. En 

el cas del català, hi ha un total de 21 alumnes que mostren mancances en aquest aspecte, 

la qual cosa suposa un 63% del total. En canvi, els casos de nivell mitjà es redueixen 

gairebé a la meitat (un 36%). La situació en castellà, malgrat ser la llengua materna, és 

força semblant: hi ha un 48% de casos amb nivell mitjà, un 51% amb nivell baix i cap 

cas amb nivell alt. L’anglès, per contra, és l’única de les tres llengües on trobem casos 

de nivell alt, tot i que es tracta de casos puntuals (només es registren 4 casos). En la 

resta de nivells, succeeix el mateix fenomen en català i en castellà: predominen els 

casos amb nivell baix (51%) i nivell mitjà (36%). 
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Taula 15. Nombre de casos de castellanoparlants en l’habilitat de competència lingüística. 

Aquest fenomen, que un principi semblava ser puntual en els alumnes catalanoparlants i 

també en els bilingües equilibrats, és un fet generalitzat en la mostra de participants. En 

total s’han comptabilitzat 38 casos de 46 (un 82%) que presenten mancances a l’hora 

d’escriure frases amb una estructura correcta en almenys una de les tres llengües de 

l’escola. A més, existeix també un nombre força elevat d’alumnes que presenten aquesta 

mateixa mancança en almenys dues de les tres llengües. Concretament, aquesta segona 

tendència ocorre en 11 casos, els quals equivalen a un 28% del total. S’ha pogut 

observar, de fet, que el més habitual en els alumnes que presenten mancances en dues 

llengües és que els nivells baixos es presentin en llengua catalana i en llengua 

castellana, sobretot. Com es comentarà més endavant a l’apartat de les conclusions, 

aquest fenomen sembla no estar condicionat per la llengua materna dels subjectes. En 
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una futura línia d’investigació es podria analitzar si el paper de l’escola (és a dir, 

l’ensenyament que s’hi realitza) té incidència en els resultats obtinguts pels alumnes. 

Deixant de banda aquesta habilitat, en les altres dues competències avaluades es 

compleix la tendència general: els resultats són millors en llengua materna que en les 

altres llengües. En la competència que té en compte l’ús de vocabulari apropiat, els 

resultats mostren més casos de nivells alts en castellà (72%), seguit del català (66%) i 

l’anglès (33%). Ara bé, cal destacar que en castellà es recompten més casos emmarcats 

en el nivell baix que en català. De fet, en llengua castellana hi ha un 18% dels casos, 

mentre que en llengua catalana només es comptabilitza un únic cas, que correspon al 

3% del total. Pel que fa al nivell mitjà, en castellà es recompten 3 casos puntuals (9%), 

mentre que en català hi ha 10 casos (30%) i, en anglès, 17 (51%). Totes aquestes dades 

fan palès el fet que els castellanoparlants mostren una competència més baixa en l’ús de 

vocabulari adequat en comparació amb els altres perfils lingüístics de la mostra. 

L’última competència avaluada és la de l’aplicació de les normes ortogràfiques de la 

llengua en qüestió. Igual que en les anteriors habilitats, en castellà és on es reflecteixen 

més casos de competència elevada. En aquesta llengua, un 75% dels alumnes se situen 

en el nivell alt, mentre que en el nivell mitjà i baix els percentatges són molt més reduïts 

(un 18% i un 6%, respectivament). A continuació la segueixen l’anglès i el català, tot i 

que cal dir que les diferències són mínimes. En llengua estrangera hi ha un 66% de 

casos amb nivell alt, un 24% amb nivell mitjà i un 9% en nivell baix. En català, els 

resultats són gairebé idèntics, ja que només varia un cas: un 63% dels casos 

s’emmarquen en el nivell alt, un 27% en el mitjà i un 9% en el baix. 

A mode de resum, doncs, es pot concloure que el comportament més habitual entre els 

alumnes és el de mostrar una millor competència en la seva llengua materna i una 

competència inferior en llengua estrangera, especialment. A més, s’ha pogut observar 

un fenomen comú a tota la mostra i que és independent de la llengua materna de 

cadascú: les dificultats que presenten a l’hora d’escriure frases amb una estructura 

correcta. 
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5. CONCLUSIONS 

 

Al llarg del treball hem pogut observar com en la mateixa mostra analitzada existeixen 

diversos comportaments. En primer lloc, hem determinat l’existència de tres perfils 

lingüístics diferents: els catalanoparlants, els castellanoparlants i els bilingües 

equilibrats. D’aquests tres perfils, el més preeminent de tots és el dels 

castellanoparlants, que representa un 71% de la mostra total. Amb aquesta primera dada 

hem pogut comprovar el que es preveia al Projecte Lingüístic de Centre: es tracta d’un 

entorn on la comunicació majoritària entre els alumnes és en llengua castellana. 

A part de la principal llengua de comunicació, en segon lloc hem observat que els 

comportaments dels subjectes són molt variats en funció del perfil lingüístic al que 

pertanyen. Tal com comentàvem a l’apartat d’objectius del treball, hem pogut 

comprovar com aquesta variable independent té repercussions en les actuacions 

lingüístiques dels subjectes. 

A grans trets, hem pogut observar que els catalanoparlants presenten un bon nivell en 

llengua materna i en llengua castellana, mentre que en llengua anglesa els resultats són 

força inferiors. En el cas dels bilingües equilibrats, els subjectes presenten nivells força 

elevats de competència en ambdues llengües, mentre que en llengua estrangera els 

resultats són iguals o lleugerament inferiors als de llengua materna. Quant als 

castellanoparlants, existeixen dues tendències generalitzades. Per una banda, hi ha un 

major nombre de casos que presenten una competència elevada tant en llengua materna 

(castellà) com en llengua estrangera. Per una altra banda, s’ha trobat una altra tendència 

bastant estesa que és justament el contrari de l’anterior: malgrat tenir un nivell elevat de 

competència, una part dels subjectes presenta una competència més baixa en llengua 

anglesa.  

En un principi, tant els catalanoparlants com els bilingües equilibrats mostren actituds 

contràries a allò proposat per la hipòtesi inicial. Tot i això, com que es tracta dels perfils 

lingüístics menys nombrosos, aquesta tendència s’ha vist reduïda en comparació amb el 

que succeeix en el cas dels castellanoparlants. En aquest perfil lingüístic, la tendència 

majoritària és la de presentar un nivell elevat de competència tant en llengua materna 

com en llengua estrangera, aspecte que ocorre en un 41% dels casos. Si afegim els casos 

particulars dels altres dos perfils lingüístics, aquest percentatge es converteix en un 52% 
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de casos totals d’alumnes que tenen una competència elevada tant en llengua materna 

com en llengua estrangera.  

Així doncs, poc més de la meitat de la mostra analitzada presenta resultats que s’ajusten 

a la hipòtesi d’aquest treball. Amb aquestes dades, però, no podem confirmar 

rotundament la hipòtesi de partida, ja que el nombre d’ocurrències no és prou 

representatiu en la mostra total. A part d’això, s’ha observat un segon comportament 

bastant generalitzat (present en un 28% dels casos), que és justament el contrari: tenir 

un nivell baix en llengua estrangera tot i tenir un nivell elevat en llengua materna. Com 

hem comentat al llarg del treball en diverses ocasions, existeixen una gran quantitat de 

variables que podrien donar explicació a aquests resultats: la capacitat cognitiva dels 

subjectes, l’entorn sociolingüístic, les hores d’exposició a les llengües, el factor escola, 

etc. En futures investigacions es podrien tenir en compte aquestes variables per intentar 

donar resposta al comportament dels subjectes, que aporta evidència contrària al que 

altres autors del camp han investigat (Muñoz, 2001; Cummins, 1979; Chumbow, 1984). 

El segon objectiu d’aquest treball consistia en identificar més específicament si els 

subjectes presentaven resultats semblants o divergents en les diferents habilitats 

analitzades mitjançant les proves de competències bàsiques. Hem observat que tant en 

la comprensió lectora com en l’expressió escrita el fenomen més freqüent és registrar 

casos de competència elevada d’aquestes habilitats, especialment en la llengua materna 

del subjecte. Tot i això, s’ha pogut observar també que els catalanoparlants, malgrat 

tenir el català com a llengua materna, demostren també nivells elevats de competència 

en llengua castellana. Aquest fet no és d’estranyar si analitzem els qüestionaris 

sociolingüístics dels catalanoparlants. Dels 7 casos registrats, 6 utilitzen el castellà en 

les seves relacions durant el temps d’oci (amb els amics). Els castellanoparlants, en 

canvi, només 3 dels 33 utilitzen el català amb els amics. Així doncs, en aquesta mostra 

els catalanoparlants són els que mostren més flexibilitat a l’hora de canviar de llengua, 

mentre que els castellanoparlants utilitzen majoritàriament sempre la seva llengua 

materna en la majoria d’interaccions socials. 

A banda de tot això, un tercer objectiu del treball consistia en observar si els participants 

en general mostren alguns trets en comú en les diferents destreses lingüístiques, 

independentment de la seva llengua materna. Com s’ha comentat en l’apartat anterior, 

una tendència general que s’ha registrat en diverses ocasions és el nombre de subjectes 
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que presenten nivells baixos en la competència lingüística, concretament en l’habilitat 

d’escriure frases amb una estructura correcta. De fet, s’ha comptabilitzat un total de 38 

alumnes (82% de la mostra total) que presenten aquesta mancança en almenys una de 

les tres llengües de l’Escola. D’aquestes 38 ocurrències, 11 (un 28%) presenten aquesta 

mancança en almenys dues de les tres llengües de l’escola. El fenomen més habitual en 

aquests casos és trobar alumnes que presenten nivells baixos en català i en castellà 

(s’han comptabilitzat 8 casos en total, que equivalen a un 21%), seguit per un parell de 

casos que presenten errors en castellà i anglès i un únic cas que mostra dificultats tant en 

català com en anglès. A més, cal destacar el gran nombre de participants amb problemes 

per escriure frases amb una estructura gramatical correcta en les tres llengües 

analitzades. Això ocorre en 14 casos (un 36%), dels quals la gran majoria pertanyen al 

grup dels castellanoparlants. 

Aquest fet observat es podria adduir a causes molt diverses que són complexes de 

controlar: característiques personals del subjecte (com ara capacitats cognitives) o fins i 

tot el paper que ha tingut l’escola durant l’ensenyament. Considerem que un possible 

camp d’investigació seria analitzar la influència de la variable escola per poder 

determinar si aquests resultats estan condicionats pel tipus d’ensenyament rebut o bé per 

causes intrínseques de la mostra. Sigui com sigui, cal recordar que el centre que s’ha 

analitzat en aquest treball és una escola que presenta resultats per sobre de la mitjana 

d’altres centres de Catalunya, de manera que la valoració global de les capacitats dels 

alumnes és positiva, malgrat aquest tret que acabem de comentar. 

En definitiva, la hipòtesi inicial (els alumnes que presenten una competència més 

elevada en llengua materna mostren també nivells elevats en llengua estrangera) queda 

refutada, ja que només un 52% dels subjectes analitzats mostra aquest comportament. 

Es tracta d’un percentatge poc representatiu en el conjunt de la mostra que no ens 

permet generalitzar sobre el comportament dels subjectes participants. A part d’això, cal 

tenir en compte que existeix un fenomen força elevat de casos (28%) que presenten 

comportaments contraris al plantejat per la hipòtesi (molts dels alumnes analitzats, 

malgrat tenir una competència elevada en llengua materna, demostren nivells de 

competència més baixos en llengua estrangera). 

Tot i que poc més de la meitat dels subjectes aporten resultats a favor de la hipòtesi 

proposada, som conscients que en l’adquisició de llengües hi intervenen molts altres 



55 
 

factors que no hem pogut controlar pels propòsits d’aquest treball, com ara les hores 

d’exposició a les llengües en qüestió o les capacitats cognitives dels subjectes analitzats. 

A part d’això, considerem que hagués estat interessant analitzar els casos que mostren 

resultats contraris a la hipòtesi de partida per poder donar una explicació a aquest 

fenomen, el qual ha estat ben present en aquest treball. Segurament, una explicació 

plausible seria la que Muñoz (2001) proporciona en el seu treball: la variabilitat 

individual. 

Finalment, ens agradaria comentar que aquest treball no només ha servit per aportar 

dades que refuten la hipòtesi inicial i que contradiuen la idea que altres autors ja havien 

plantejat anteriorment (Muñoz, 2001; Cummins, 1979; Chumbow, 1984), sinó que 

també constitueix un document de referència per a l’Escola El Turó, ja que hem pogut 

obtenir un reflex acurat de les habilitats en les que els alumnes presenten millors i 

pitjors resultats. Així doncs, esperem que aquest treball sigui útil pel centre educatiu per 

valorar quins aspectes del plantejament educatiu funcionen i obtenen bons resultats i en 

quins altres caldria parar més atenció per garantir que els alumnes assoleixin també 

bons resultats.  
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7. ANNEXOS 

 

Annex 1 

Rúbrica d’avaluació de les proves de competències bàsiques (llengua catalana, castellana i 

aranesa). 
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Annex 2 

Qüestionari sociolingüístic que es va passar als alumnes per determinar la seva llengua materna.  

Qüestionari sociolingüístic 

1. Nom i cognoms 

 

 

2. Quants anys tens? 

Marca amb una creu (X) la resposta: 

3. Ets un noi o una noia?   Noi  Noia 

 

4. En quina llengua parles amb el teu pare?   

 

Català    Castellà   Una altra  (Quina? ___________) 

 

 

5. En quina llengua parles amb la teva mare? 

 

Català    Castellà   Una altra  (Quina? ___________) 

 

6. En quina llengua parles amb els teus germans? 

 

Català    Castellà   Una altra  (Quina? ___________) 

 

 

7. En quina llengua parles amb els teus amics? 

 

Català    Castellà   Una altra  (Quina? ___________) 

 

 

8. En quina llengua et sents més còmode parlant?  

 

Català    Castellà   Una altra  (Quina? ___________) 

 

Moltes gràcies per la teva ajuda! 
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Annex 3 

Resultats de l’Escola El Turó en les proves de competències bàsiques del curs 2012-2013. 
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Annex 4  

Buidatge dels qüestionaris sociolingüístics d’acord amb el grup classe al qual pertanyien els 

alumnes quan cursaven sisè de primària. 

 

Grup A 

 

Inicials Llengua 
amb el 

pare 

Llengua 
amb la 
mare 

Llengua 
amb els 
germans 

Llengua 
amb els 
amics 

Llengua 
materna 

A.M.R. Català Català Català Castellà Català i 
castellà 

A.P.T. Castellà Castellà Castellà Català i 
castellà 

Castellà 

A.P.S. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
C.S.D. Castellà Castellà - Castellà Castellà 
C.Z.A. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

D.M.M. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
D.M.T. Català Català Català Castellà Català 
E.B.S. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
G.F.T. Català Català Català Castellà Català 
I.V.P. Castellà Castellà - Castellà Castellà 
I.S.B. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
J.R.V. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Jo.M.R. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
J.M.P. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

Ju.M.R. Català Català Català Català i 
castellà 

Català i 
castellà 

L.M.R. Català Català Català Castellà Català 
L.J.G. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

M.R.B. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
M.M.P. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
M.C.S. Castellà Català Català Castellà Castellà 
O.Q.I. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
V.B.R. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
Y.A.E. Català Castellà Castellà Castellà Català 
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Annex 5 

Buidatge dels qüestionaris sociolingüístics d’acord amb el grup classe al qual pertanyien els 

alumnes quan cursaven sisè de primària. 

 

Grup B 

 

Inicials Llengua 

amb el pare 

Llengua 

amb la mare 

Llengua 

amb els 

germans 

Llengua 

amb els 

amics 

Llengua 

materna 

A.P.L. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

A.M.T. Català Català Català Català Català 

A.G.C. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

A.S.L. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

C.G.A. Castellà Castellà Castellà Català i 

castellà 

Castellà 

C.R.M. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

C.A.H. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

F.M.G. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

G.O.P. Castellà Català Català Castellà Català 

I.G.S. Castellà Castellà Català i 

castellà 

Castellà Català i 

castellà 

I.B.G. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

J.C.V. - Català Castellà Castellà Català i 

castellà 

M.T.I. Castellà Català i 

castellà 

Castellà Català i 

castellà 

Català i 

castellà 

M.E.G. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

M.V.F. Castellà Català Català Castellà Català 

N.G.J. Castellà Castellà - Castellà Castellà 

R.S.M. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

S.K. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

S.V.G. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 

S.A.V. Castellà Català Català Castellà Català i 

castellà 

S.P.M. Castellà Castellà Castellà Català i 

castellà 

Castellà 

S.C.I. Castellà Castellà - Castellà Castellà 

V.N.M. Castellà Castellà Castellà Castellà Castellà 
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Annex 6 

Resultats de les proves de competències gràfiques per llengües i per alumne. Aquests resultats 

són dels alumnes que durant el curs 2012-2013 pertanyien al grup A. 

Grup A 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

A.M.R. 

Català 

Castellà 

Anglès 

Alt 

Mitjà-alt 

Baix 

A.P.T. 

Català 

Castellà 

Anglès 

A.P.S. 

Català 

Castellà 

Anglès 

C.S.D. 

Català 

Castellà 

Anglès 

C.Z.A. 

Català 

Castellà 

Anglès 

D.M.M. 

Català 

Castellà 

Anglès 
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D.M.T. 

Català 

Castellà 

Anglès 

E.B.S. 

Català 

Castellà 

Anglès 

G.F.T. 

Català 

Castellà 

Anglès 

I.V.P. 

Català 

Castellà 

Anglès 

I.S.B. 

Català 

Castellà 

Anglès 

J.R.V. 

Català 

Castellà 

Anglès 
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Jo.M.R. 

Català 

Castellà 

Anglès 

J.M.P. 

Català 

Castellà 

Anglès 

Ju.M.R 

Català 

Castellà 

Anglès 

L.M.R. 

Català 

Castellà 

Anglès 

L.J.G. 

Català 

Castellà 

Anglès 

M.R.B. 

Català 

Castellà 

Anglès 
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M.M.P. 

Català 

Castellà 

Anglès 

M.C.S 

Català 

Castellà 

Anglès 

O.Q.I. 

Català 

Castellà 

Anglès 

V.B.R. 

Català 

Castellà 

Anglès 

Y.A.E. 

Català 

Castellà 

Anglès 
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Annex 7 

Resultats de les proves de competències gràfiques per llengües i per alumne. Aquests resultats 

són dels alumnes que durant el curs 2012-2013 pertanyien al grup B. 

 

Grup B 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A.P.L. 

Català 

Castellà 

Anglès 
Mitjà-baix 

A.M.T. 

Català 

Castellà 

Anglès 

A.G.C. 

Català 

Castellà 

Anglès 

A.S.L. 

Català 

Castellà 

Anglès 

C.G.A. 

Català 

Castellà 

Anglès 

C.R.M. 

Català 

Castellà 

Anglès 
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C.A.H. 

Català 

Castellà 

Anglès 

F.M.G. 

Català 

Castellà 

Anglès 

G.O.P. 

Català 

Castellà 

Anglès 

I.G.S. 

Català 

Castellà 

Anglès 

I.B.G. 

Català 

Castellà 

Anglès 

J.C.V. 

Català 

Castellà 

Anglès 
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M.T.I. 

Català 

Castellà 

Anglès 

M.E.G. 

Català 

Castellà 

Anglès 

M.V.F. 

Català 

Castellà 

Anglès 

N.G.J. 

Català 

Castellà 

Anglès 

R.S.M. 

Català 

Castellà 

Anglès 

S.K. 

Català 

Castellà 

Anglès 
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*No hi ha resultats d’aquest alumne en les proves de 
castellà i anglès 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

S.V.G. 

Català 

Castellà 

Anglès 

S.A.V.* 

Català 

Castellà 

Anglès 

S.P.M. 

Català 

Castellà 

Anglès 

S.C.I. 

Català 

Castellà 

Anglès 

V.N.M. 

Català 

Castellà 

Anglès 
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Annex 8 

Taules amb els resultats de cada alumne dels criteris específics avaluats en les proves de 

competències bàsiques. Aquests resultats pertanyen al grup A. 

 

Grup A 

ALUMNE/A:  A.M.R. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT MITJÀ MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT MITJÀ 

 

ALUMNE/A:  A.P.T. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT BAIX 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ BAIX MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 
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ALUMNE/A:  A.P.S. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT MITJÀ MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT BAIX 

Reorganitzar la informació 
 

ALT BAIX ALT 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ ALT BAIX 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  C.S.D. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació BAIX ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 
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ALUMNE/A:  C.Z.A. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ MITJÀ ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ ALT 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  D.M.M. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT BAIX 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ MITJÀ ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ BAIX 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT BAIX BAIX 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT MITJÀ MITJÀ 
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ALUMNE/A:  D.M.T. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ BAIX  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ ALT BAIX 

 

 

 

ALUMNE/A:  E.B.S. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ BAIX BAIX 

Identificar idees rellevants MITJÀ BAIX ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

BAIX BAIX MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT BAIX BAIX 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ BAIX  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

BAIX BAIX MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

BAIX MITJÀ ALT 
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ALUMNE/A:  G.F.T. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ MITJÀ ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT MITJÀ 

 

 

 

ALUMNE/A:  I.V.P. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 
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ALUMNE/A:  I.S.B. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ MITJÀ ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  J.R.V. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT MITJÀ 
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ALUMNE/A:  J.M.R. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ BAIX ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT MITJÀ ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT BAIX MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  J.M.P. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT MITJÀ MITJÀ 
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ALUMNE/A:  Ju.M.R. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ ALT MITJÀ 

 

 

 

ALUMNE/A:  L.M.R. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT MITJÀ BAIX 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT BAIX 
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ALUMNE/A:  L.J.G. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT BAIX 

 

 

 

ALUMNE/A:  M.R.B. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 
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ALUMNE/A:  M.M.P. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita BAIX BAIX MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ BAIX MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ BAIX 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT BAIX 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT MITJÀ MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  M.C.S. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ ALT 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 
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ALUMNE/A:  O.Q.I. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT BAIX 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT MITJÀ MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT BAIX 

 

 

 

ALUMNE/A:  V.B.R. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX ALT 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

BAIX ALT MITJÀ 
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ALUMNE/A:  Y.A.E. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT BAIX 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ BAIX MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 
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Annex 9 

Taules amb els resultats de cada alumne dels criteris específics avaluats en les proves de 

competències bàsiques. Aquests resultats pertanyen al grup B. 

Grup B 

ALUMNE/A:  A.P.L. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT MITJÀ ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT MITJÀ ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ MITJÀ ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  A.M.T. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT BAIX 

Reorganitzar la informació 
 

ALT BAIX ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ BAIX  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT MITJÀ ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 
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ALUMNE/A:  A.G.C. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

BAIX BAIX BAIX 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT BAIX 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT BAIX 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ ALT MITJÀ 

 

 

 

ALUMNE/A:  A.S.L. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX MITJÀ ALT 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT MITJÀ 
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ALUMNE/A:  C.G.A. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita BAIX ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

BAIX MITJÀ BAIX 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

BAIX ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  C.R.M. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT MITJÀ MITJÀ 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ MITJÀ ALT 
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ALUMNE/A:  C.A.H. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT MITJÀ MITJÀ 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT BAIX ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX MITJÀ BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ MITJÀ ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  F.M.G. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT BAIX 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ MITJÀ ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT MITJÀ ALT 
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ALUMNE/A:  G.O.P. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  I.G.S. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT MITJÀ ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT MITJÀ ALT 
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ALUMNE/A:  I.B.G. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT MITJÀ MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT BAIX  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

BAIX MITJÀ ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  J.C.V. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita BAIX MITJÀ BAIX 

Identificar idees rellevants ALT ALT BAIX 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ BAIX BAIX 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ MITJÀ ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX MITJÀ BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 
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ALUMNE/A:  M.T.I. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT MITJÀ ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT MITJÀ ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  M.E.G. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ ALT ALT 

Identificar idees rellevants MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

BAIX BAIX ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT MITJÀ ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT MITJÀ 
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ALUMNE/A:  M.V.F. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT MITJÀ MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  N.G.J. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita BAIX MITJÀ MITJÀ 

Identificar idees rellevants ALT MITJÀ ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

BAIX BAIX BAIX 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ BAIX ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ BAIX MITJÀ 
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ALUMNE/A:  R.S.M. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT BAIX 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ BAIX 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  S.K. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita BAIX ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ BAIX MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

BAIX BAIX BAIX 

Entendre el sentit global   BAIX 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ BAIX  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ MITJÀ ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ BAIX BAIX 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX BAIX BAIX 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT BAIX BAIX 
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ALUMNE/A:  S.V.G. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita ALT ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ MITJÀ ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT ALT  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

MITJÀ ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

MITJÀ ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  S.A.V. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita BAIX - - 

Identificar idees rellevants MITJÀ - - 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ - - 

Reorganitzar la informació 
 

ALT - - 

Entendre el sentit global   - 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació BAIX -  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT - - 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

BAIX - - 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX - - 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ - - 
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ALUMNE/A:  S.P.M. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ ALT MITJÀ 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

MITJÀ ALT MITJÀ 

Reorganitzar la informació 
 

ALT MITJÀ ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT BAIX MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

MITJÀ ALT ALT 

 

 

 

ALUMNE/A:  S.C.I. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ ALT ALT 

Identificar idees rellevants MITJÀ ALT MITJÀ 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT ALT ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació MITJÀ MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT ALT 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

BAIX MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 
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ALUMNE/A:  V.N.M. CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

  

LE
C

TO
R

A
 

OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 
 
 

Localitzar informació explícita MITJÀ ALT ALT 

Identificar idees rellevants ALT ALT ALT 

INTERPRETACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 
 
 

Realitzar interferències pel 
context i coneix. previs 

ALT MITJÀ ALT 

Reorganitzar la informació 
 

ALT ALT ALT 

Entendre el sentit global   MITJÀ 

REFLEXIÓ I VALORACIÓ 
 

Valorar la informació ALT MITJÀ  

EX
P

R
ES

SI
Ó

 

ES
C

R
IT

A
 

COMPETÈNCIA DISCURSIVA 
 

Fer escrit adequat, 
coherent amb frases ben 
relacionades entre si 

ALT ALT ALT 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

Utilitzar vocabulari 
apropiat  

ALT ALT MITJÀ 

Escriure frases amb 
estructura correcta 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Conèixer i aplicar normes 
ortogràfiques 

ALT ALT ALT 
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Annex 10 

Taules amb els resultats dels catalanoparlants de les diferents competències avaluades a les 

proves de competències bàsiques. 

Catalanoparlants 

 

Comprensió lectora 

O
b

te
n

ci
ó

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

 Participants Català Castellà Anglès 

 Localitzar 
informació 

explícita 

Identificar 
idees 

rellevants 

Localitzar 
informació 

explícita 

Identificar 
idees 

rellevants 

Localitzar 
informació 

explícita 

Identificar 
idees 

rellevants 

D.M.T. MITJÀ ALT ALT ALT MITJÀ ALT 

G.F.T. MITJÀ ALT MITJÀ ALT MITJÀ ALT 

L.M.R. ALT ALT ALT ALT MITJÀ MITJÀ 

Y.A.E. MITJÀ ALT ALT ALT MITJÀ ALT 

A.M.T. MITJÀ MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT 

G.O.P. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

M.V.F. ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ  ALT 

 

Comprensió lectora 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
  i

n
fo

rm
ac

ió
 Participants Català Castellà Anglès 

 Realitzar 
inferències 

Reorganitzar  
 informació 

Realitzar 
inferències 

Reorganitzar 
informació 

Realitzar 
inferències 

Reorganitzar 
informació 

Entendre 
sentit 
global 

D.M.T. MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ MITJÀ ALT MITJÀ 

G.F.T. MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ ALT ALT MITJÀ 

L.M.R. ALT ALT MITJÀ MITJÀ BAIX ALT BAIX 

Y.A.E. ALT ALT ALT MITJÀ MITJÀ ALT MITJÀ 

A.M.T. MITJÀ ALT ALT BAIX BAIX ALT MITJÀ 

G.O.P. ALT ALT ALT MITJÀ MITJÀ ALT BAIX 

M.V.F. ALT ALT ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ 

 

Comprensió lectora 

R
e

fl
e

xi
ó

 i 
va

lo
ra

ci
ó

 d
e

 la
 

in
fo

rm
ac

ió
 

Participants Català Castellà 

 Valorar la informació Valorar la informació 

D.M.T. MITJÀ BAIX 

G.F.T. ALT MITJÀ 

L.M.R. MITJÀ ALT 

Y.A.E. MITJÀ ALT 

A.M.T. MITJÀ BAIX 

G.O.P. MITJÀ ALT 

M.V.F. ALT ALT 
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Expressió escrita 

C
o

m
p

et
è

n
ci

a 
d

is
cu

rs
iv

a Participants Català Castellà Anglès 

 Escrit adequat i coherent Escrit adequat i coherent Escrit adequat i coherent 

D.M.T. MITJÀ ALT MITJÀ 

G.F.T. ALT ALT MITJÀ 

L.M.R. MITJÀ ALT MITJÀ 

Y.A.E. MITJÀ ALT ALT 

A.M.T. MITJÀ MITJÀ ALT 

G.O.P. MITJÀ ALT ALT 

M.V.F. MITJÀ ALT ALT 

 

Expressió escrita 

C
o

m
p

et
è

n
ci

a 
lin

gü
ís

ti
ca

 

Participants Català Castellà Anglès 

 Vocabulari 
apropiat 

Estructura 
correcta 

Normes 
ortrogràf. 

Vocabular
i apropiat 

Estructura 
correcta 

Normes 
ortrogràf

. 

Vocabulari 
apropiat 

Estructura 
correcta 

Normes 
ortrogràf. 

D.M.T. ALT BAIX MITJÀ ALT MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ BAIX 

G.F.T. MITJÀ BAIX ALT ALT BAIX ALT MITJÀ BAIX MITJÀ 

L.M.R. ALT BAIX ALT ALT BAIX ALT MITJÀ BAIX BAIX 

Y.A.E. ALT MITJÀ ALT ALT BAIX ALT BAIX MITJÀ ALT 

A.M.T. ALT BAIX MITJÀ MITJÀ BAIX MITJ
À 

ALT BAIX MITJÀ 

G.O.P. ALT BAIX ALT ALT BAIX ALT ALT MITJÀ ALT 

M.V.F. ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT 
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Annex 11 

Taules amb els resultats dels bilingües equilibrats de les diferents competències avaluades a les 

proves de competències bàsiques. 

 

Bilingües equilibrats 

 

Comprensió lectora 

O
b

te
n

ci
ó

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

 Participants Català Castellà Anglès 

 Localitzar 
informació 

explícita 

Identificar 
idees 

rellevants 

Localitzar 
informació 

explícita 

Identificar 
idees 

rellevants 

Localitzar 
informació 

explícita 

Identificar 
idees 

rellevants 

I.G.S. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

J.C.V. BAIX ALT MITJÀ ALT BAIX BAIX 

M.T.I. ALT MITJÀ ALT ALT ALT ALT 

S.A.V. BAIX MITJÀ - - - - 

A.M.R. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT 

Ju.M.R. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

 

Comprensió lectora 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
 in

fo
rm

ac
ió

 Participants Català Castellà Anglès 

 Realitzar 
inferències 

Reorganitzar 
la informació 

Realitzar 
inferències 

Reorganitzar la 
informació 

Realitzar 
inferències 

Reorganitzar 
la informació 

Entendre el 
sentit 
global 

I.G.S. ALT ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

J.C.V. MITJÀ ALT BAIX MITJÀ BAIX ALT BAIX 

M.T.I. MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ 

S.A.V. MITJÀ ALT - - - - - 

A.M.R. ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ ALT MITJÀ 

Ju.M.R. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT BAIX 

 

Comprensió lectora 

R
e

fl
e

xi
ó

 i 
va

lo
ra

ci
ó

 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
 

Participants Català Castellà 

 Valorar la informació Valorar la informació 

I.G.S. ALT ALT 

J.C.V. MITJÀ MITJÀ 

M.T.I. ALT ALT 

S.A.V. BAIX - 

A.M.R. ALT MITJÀ 

Ju.M.R. ALT ALT 
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Expressió escrita 
C

o
m

p
et

è
n

ci
a 

d
is

cu
rs

iv
a Participants Català Castellà Anglès 

 Escrit adequat i coherent Escrit adequat i coherent Escrit adequat i 
coherent 

I.G.S. ALT MITJÀ ALT 

J.C.V. MITJÀ ALT MITJÀ 

M.T.I. MITJÀ MITJÀ ALT 

S.A.V. ALT - - 

A.M.R. ALT ALT ALT 

Ju.M.R. MITJÀ ALT MITJÀ 

 

Expressió escrita 

C
o

m
p

e
tè

n
ci

a 
lin

gü
ís

ti
ca

 Participants Català Castellà Anglès 

 Vocabulari 
apropiat 

Estructura 
correcta 

Normes 
ortrogràfiques 

Vocabulari 
apropiat 

Estructura 
correcta 

Normes 
ortrogràfiques 

Vocabulari 
apropiat 

Estructura 
correcta 

Normes 
ortrogràfiques 

I.G.S. ALT BAIX ALT ALT BAIX MITJÀ MITJÀ MITJÀ ALT 

J.C.V. MITJÀ BAIX MITJÀ MITJÀ MITJÀ MITJÀ ALT BAIX MITJÀ 

M.T.I. ALT BAIX ALT MITJÀ BAIX MITJÀ ALT MITJÀ ALT 

S.A.V. BAIX BAIX MITJÀ - - - - - - 

A.M.R. ALT BAIX ALT ALT BAIX ALT ALT MITJÀ MITJÀ 

Ju.M.R. MITJÀ BAIX MITJÀ ALT BAIX ALT MITJÀ BAIX MITJÀ 
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Annex 12 

Taules amb els resultats dels castellanoparlants de les diferents competències avaluades a les 

proves de competències bàsiques. 

 

Castellanoparlants 

 

 

Comprensió lectora 

O
b

te
n

ci
ó

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

 

Participants Català Castellà Anglès 

 Localitzar 
informació 

explícita 

Identificar 
idees 

rellevants 

Localitzar 
informació 

explícita 

Identificar 
idees 

rellevants 

Localitzar 
informació 

explícita 

Identificar 
idees 

rellevants 

A.P.T. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT 

A.P.S. ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ 

C.S.D. ALT MITJÀ ALT ALT ALT MITJÀ 

C.Z.A. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

D.M.M. ALT ALT ALT ALT BAIX ALT 

E.B.S. MITJÀ MITJÀ BAIX BAIX BAIX ALT 

I.V.P. ALT ALT ALT ALT ALT  ALT 

I.S.B. MITJÀ ALT MITJÀ ALT ALT ALT 

J.R.V. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

Jo.M.R. MITJÀ ALT MITJÀ ALT MITJÀ ALT 

J.M.P. ALT MITJÀ ALT ALT ALT ALT 

L.J.G. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

M.R.B. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

M.M.P. BAIX ALT BAIX ALT MITJÀ MITJÀ 

M.C.S. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

O.Q.I. ALT ALT ALT ALT MITJÀ BAIX 

V.B.R. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT 

A.P.L. ALT ALT MITJÀ ALT ALT ALT 

A.G.C. MITJÀ MITJÀ ALT ALT MITJÀ MITJÀ 

A.S.L. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

C.G.A. BAIX ALT ALT ALT MITJÀ MITJÀ 

C.R.M. ALT MITJÀ MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ 

C.A.H. ALT MITJÀ MITJÀ ALT MITJÀ ALT 

F.M.G. MITJÀ ALT ALT ALT MITJÀ BAIX 

I.B.G. ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ ALT 

M.E.G. MITJÀ MITJÀ ALT MITJÀ ALT MITJÀ 

N.G.J. BAIX ALT MITJÀ MITJÀ MITJÀ ALT 

R.S.M. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

S.K. BAIX MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT 

S.V.G. ALT ALT ALT ALT ALT ALT 

S.P.M. MITJÀ MITJÀ ALT ALT ALT MITJÀ 

S.C.I. MITJÀ MITJÀ ALT ALT ALT MITJÀ 

V.N.M. MITJÀ ALT ALT ALT ALT ALT 
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Comprensió lectora 
In

te
rp

re
ta

ci
ó

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

 
Participants Català Castellà Anglès 

 Realitzar 
inferències 

Reorganitzar 
la informació 

Realitzar 
inferències 

Reorganitzar 
la informació 

Realitzar 
inferències 

Reorganitzar 
la informació 

Entendre 
el sentit 
global 

A.P.T. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ 

A.P.S. MITJÀ ALT ALT BAIX BAIX ALT BAIX 

C.S.D. ALT ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

C.Z.A. MITJÀ ALT MITJÀ ALT ALT ALT MITJÀ 

D.M.M. MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ ALT BAIX MITJÀ 

E.B.S. BAIX ALT BAIX BAIX MITJÀ BAIX MITJÀ 

I.V.P. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT BAIX 

I.S.B. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT BAIX 

J.R.V. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ 

Jo.M.R. MITJÀ ALT BAIX ALT ALT ALT MITJÀ 

J.M.P. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ 

L.J.G. ALT ALT ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ 

M.R.B. MITJÀ ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

M.M.P. MITJÀ ALT BAIX MITJÀ MITJÀ BAIX MITJÀ 

M.C.S. ALT ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

O.Q.I. MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ MITJÀ ALT MITJÀ 

V.B.R. MITJÀ ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

A.P.L. ALT ALT MITJÀ MITJÀ ALT ALT MITJÀ 

A.G.C. BAIX ALT BAIX ALT BAIX BAIX BAIX 

A.S.L. ALT ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

C.G.A. BAIX ALT MITJÀ MITJÀ BAIX ALT BAIX 

C.R.M. MITJÀ ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

C.A.H. MITJÀ ALT ALT BAIX ALT ALT MITJÀ 

F.M.G. MITJÀ ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

I.B.G. ALT ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

M.E.G. MITJÀ BAIX ALT BAIX MITJÀ ALT MITJÀ 

N.G.J. BAIX ALT BAIX MITJÀ BAIX ALT BAIX 

R.S.M. ALT ALT ALT MITJÀ BAIX BAIX BAIX 

S.K. MITJÀ BAIX BAIX BAIX MITJÀ BAIX BAIX 

S.V.G. MITJÀ ALT MITJÀ ALT ALT ALT MITJÀ 

S.P.M. MITJÀ ALT ALT MITJÀ MITJÀ ALT MITJÀ 

S.C.I. ALT ALT ALT ALT ALT ALT MITJÀ 

V.N.M. ALT ALT MITJÀ ALT ALT ALT ALT 
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Comprensió lectora 

R
e

fl
e

xi
ó

 i 
va

lo
ra

ci
ó

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

 

Participants Català Castellà 

 Valorar la informació Valorar la informació 

A.P.T. ALT ALT 

A.P.S. ALT ALT 

C.S.D. BAIX ALT 

C.Z.A. MITJÀ ALT 

D.M.M. MITJÀ MITJÀ 

E.B.S. MITJÀ BAIX 

I.V.P. MITJÀ MITJÀ 

I.S.B. MITJÀ MITJÀ 

J.R.V. MITJÀ ALT 

Jo.M.R. MITJÀ ALT 

J.M.P. MITJÀ ALT 

L.J.G. MITJÀ ALT 

M.R.B. MITJÀ ALT 

M.M.P. ALT MITJÀ 

M.C.S. ALT MITJÀ 

O.Q.I. ALT ALT 

V.B.R. ALT ALT 

A.P.L. ALT ALT 

A.G.C. MITJÀ MITJÀ 

A.S.L. MITJÀ ALT 

C.G.A. ALT MITJÀ 

C.R.M. ALT ALT 

C.A.H. MITJÀ ALT 

F.M.G. MITJÀ ALT 

I.B.G. ALT BAIX 

M.E.G. MITJÀ ALT 

N.G.J. MITJÀ MITJÀ 

R.S.M. MITJÀ ALT 

S.K. MITJÀ BAIX 

S.V.G. ALT ALT 

S.P.M. ALT MITJÀ 

S.C.I. MITJÀ MITJÀ 

V.N.M. ALT MITJÀ 
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Expressió escrita 

C
o

m
p

et
è

n
ci

a 
d

is
cu

rs
iv

a 

Participants Català Castellà Anglès 

 Escrit adequat i coherent Escrit adequat i coherent Escrit adequat i coherent 

A.P.T. ALT ALT MITJÀ 

A.P.S. ALT ALT MITJÀ 

C.S.D. ALT ALT ALT 

C.Z.A. ALT ALT ALT 

D.M.M. MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

E.B.S. MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

I.V.P. ALT ALT MITJÀ 

I.S.B. MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

J.R.V. ALT ALT ALT 

Jo.M.R. ALT MITJÀ ALT 

J.M.P. ALT ALT ALT 

L.J.G. ALT ALT MITJÀ 

M.R.B. ALT ALT ALT 

M.M.P. MITJÀ ALT BAIX 

M.C.S. ALT ALT ALT 

O.Q.I. ALT MITJÀ MITJÀ 

V.B.R. ALT ALT ALT 

A.P.L. MITJÀ ALT ALT 

A.G.C. ALT ALT ALT 

A.S.L. MITJÀ ALT ALT 

C.G.A. MITJÀ MITJÀ ALT 

C.R.M. MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

C.A.H. MITJÀ MITJÀ ALT 

F.M.G. MITJÀ ALT MITJÀ 

I.B.G. BAIX MITJÀ ALT 

M.E.G. ALT MITJÀ ALT 

N.G.J. MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

R.S.M. MITJÀ ALT ALT 

S.K. MITJÀ MITJÀ ALT 

S.V.G. MITJÀ ALT ALT 

S.P.M. ALT ALT ALT 

S.C.I. ALT ALT ALT 

V.N.M. ALT ALT ALT 
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Expressió escrita 

C
o

m
p

et
è

n
ci

a 
lin

gü
ís

ti
ca

 

Participants Català Castellà Anglès 

 Vocabulari 
apropiat 

Estructura 
correcta 

Normes 
ortrogràfiques 

Vocabulari 
apropiat 

Estructura 
correcta 

Normes 
ortrogràfiques 

Vocabulari 
apropiat 

Estructura 
correcta 

Normes 
ortrogràfiques 

A.P.T. ALT MITJÀ ALT ALT BAIX ALT BAIX MITJÀ ALT 

A.P.S. MITJÀ BAIX MITJÀ ALT BAIX ALT BAIX BAIX ALT 

C.S.D. ALT MITJÀ ALT ALT BAIX ALT MITJÀ BAIX ALT 

C.Z.A. ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ ALT ALT 

D.M.M. ALT BAIX ALT BAIX BAIX MITJÀ BAIX BAIX MITJÀ 

E.B.S. BAIX MITJÀ BAIX BAIX BAIX MITJÀ MITJÀ BAIX ALT 

I.V.P. ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ BAIX ALT 

I.S.B. ALT BAIX ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ ALT 

J.R.V. MITJÀ MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Jo.M.R. ALT BAIX ALT BAIX BAIX ALT MITJÀ MITJÀ ALT 

J.M.P. ALT BAIX ALT ALT BAIX MITJÀ MITJÀ BAIX MITJÀ 

L.J.G. ALT BAIX ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ BAIX 

M.R.B. ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT ALT BAIX ALT 

M.M.P. ALT BAIX MITJÀ MITJÀ BAIX ALT MITJÀ BAIX ALT 

M.C.S. ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT ALT ALT ALT 

O.Q.I. ALT BAIX ALT ALT BAIX ALT MITJÀ BAIX BAIX 

V.B.R. ALT BAIX BAIX ALT BAIX ALT ALT ALT MITJÀ 

A.P.L. MITJÀ MITJÀ MITJÀ MITJÀ MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT 

A.G.C. ALT BAIX MITJÀ ALT BAIX ALT BAIX MITJÀ MITJÀ 

A.S.L. ALT BAIX ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ ALT MITJÀ 

C.G.A. MITJÀ BAIX BAIX ALT BAIX ALT MITJÀ BAIX ALT 

C.R.M. MITJÀ BAIX MITJÀ ALT BAIX MITJÀ MITJÀ BAIX ALT 

C.A.H. ALT BAIX MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ MITJÀ BAIX ALT 

F.M.G. MITJÀ BAIX ALT MITJÀ BAIX MITJÀ ALT BAIX ALT 

I.B.G. ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT ALT BAIX ALT 

M.E.G. ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT ALT BAIX MITJÀ 

N.G.J. MITJÀ BAIX MITJÀ BAIX BAIX BAIX ALT MITJÀ MITJÀ 

R.S.M. MITJÀ BAIX ALT ALT BAIX ALT ALT BAIX ALT 

S.K. MITJÀ BAIX ALT BAIX BAIX BAIX BAIX BAIX BAIX 

S.V.G. MITJÀ BAIX MITJÀ ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT 

S.P.M. ALT BAIX MITJÀ BAIX MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ ALT 

S.C.I. ALT BAIX ALT ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT 

V.N.M. ALT MITJÀ ALT ALT MITJÀ ALT MITJÀ MITJÀ ALT 


