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Primera part: marc teòric 

1. Introducció 

En aquest treball s’estudiarà com es treballa la dimensió afectiva en l’ensenyament de 

segones llengües a l’aula. L’ensenyament de llengües sempre ha cercat quina és la manera 

més eficaç d’ensenyar una llengua i, per això, al llarg dels anys s’han proposat diversos 

enfocaments i mètodes d’ensenyament. Durant els anys 70, va sorgir l’enfocament 

humanístic, que va concedir a l’afectivitat un lloc central en el procés d’aprenentatge. A partir 

de llavors, la dimensió afectiva es va incloure en molts dels mètodes d’ensenyament, ja que 

es va demostrar que l’afectivitat és un factor clau perquè el procés d’aprenentatge sigui més 

eficaç. 

Durant l’última estada que vaig fer a l’estranger, vaig coincidir amb molts joves de diverses 

nacionalitats. Malauradament, els espanyols érem els qui, en general, teníem més dificultats 

per comunicar-nos, ja que el nostre nivell d’anglès era molt baix. Això va fer que em 

plantegés moltes preguntes sobre el nostre sistema educatiu quant a l’ensenyament de 

llengües estrangeres. Quan vam haver de decidir el treball acadèmic, vaig veure l’oportunitat 

de poder investigar aquest tema. Després, però, vaig adornar-me que per qüestions d’espai i 

de temps no em podia plantejar un treball de gran magnitud, així que vaig haver de limitar-lo. 

Al principi vaig orientar el treball cap a l’estudi de les metodologies d’ensenyament, però en 

llegir molt sobre el tema, vaig adonar-me que encara havia de restringir-lo més I, per això 

vaig optar per centrar-me en un sol aspecte de l’ensenyament, un aspecte que influenciés 

significativament els alumnes que vaig tenir ocasió d’observar. Va ser d’aquesta manera que 

vaig decidir dur a terme una observació etnogràfica de la dimensió afectiva en una aula de 

primària, que és una “societat” constituïda pel professor i els alumnes (Bailey, 1996: 261; 

citat a Arnold, 2000: 37). 

Abans de començar, però, es van haver d’establir uns objectius, que inevitablement van 

anar variant al llarg del treball a mesura que l’enfocament canviava. Finalment, l’objectiu que 

es va establir va ser evidenciar la dimensió afectiva a l’aula a través dels cinc aspectes que 

hi intervenen: l’ambient d’aprenentatge, l’organització de la classe, la dinàmica de la classe, 

el rol del professor i, per últim, la interacció a l’aula. 

El treball s’estructurarà en dues parts, una de teòrica i una altra de pràctica. A la part teòrica 

es presentaran els aspectes més importants per poder contextualitzar la part pràctica. Per 
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això, es definirà què és la dimensió afectiva i els estudis que s’han dut a terme sobre ella, 

recalcant alguns punts de vista dels teòrics que l’han estudiada. A continuació s’explicaran 

breument els mètodes d’ensenyament més significatius que tenen en compte l’afectivitat. 

També es descriurà l’estructura d’una classe per definir les seqüències i quina influència hi 

tenen. Després s’exposarà quina mena d’observació de classe s’ha realitzat i, per últim, es 

descriurà la metodologia que se seguirà durant tot el treball.  

La part pràctica constarà de diversos apartats en els quals s’analitzaran com es treballen 

diferents aspectes que poden influir en la dimensió afectiva de l’aprenentatge. Es tancarà 

aquest apartat amb una breu conclusió de l’observació. Per acabar, es redactaran les 

conclusions finals, on es presentarà una discussió dels resultats obtinguts després 

d’analitzar totes les dades i es validaran els objectius plantejats. 

2. La dimensió afectiva 

“L’èxit depèn menys dels materials, les tècniques i les anàlisis lingüístiques 

que del que passa a l’interior de les persones i entre elles dins de l’aula.” 

(Stevick, 1980: 4; citat a Arnold, 2000: 45) 

El paper que juguen les emocions en l’aprenentatge és fonamental. Durant anys, no s’ha 

prestat prou atenció a aquest factor, però diferents estudis experimentals han demostrat que 

l’absència d’emocions posa en risc la nostra capacitat emocional; és més, Damasio (1994, 

citat a Arnold, 2000: 19) afirma que “alguns aspectes del procés de les emocions i dels 

sentiments són indispensables per a la racionalitat”.  

Segons Arnold (2000: 20), cal comprendre la funció de la dimensió afectiva per dos motius. 

En primer lloc, prestar atenció als aspectes afectius pot fer que l’aprenentatge d’idiomes 

sigui més eficaç, ja que s’ha demostrat que si s’estimulen els factors emocionals positius 

com l’autoestima, l’empatia o la motivació, el procés d’aprenentatge resulta més fàcil i, en 

canvi, les emocions negatives com l’ansietat, la por, la tensió, la ira o la depressió, poden 

afectar les condicions neurològiques i reduir notablement la capacitat d’aprenentatge. En 

segon lloc, l’interès de l’afectivitat traspassa l’ensenyament d’idiomes i el camp acadèmic 

perquè l’alumne també forma part d’una situació sociocultural i, inevitablement, es relaciona 

amb altres persones. Malauradament, com diu Goleman (1995, citat a Arnold, 2000: 20), 

vivim en una societat en què els aspectes cognitius han anul·lat els emocionals, amb la qual 

cosa hi ha una “incultura emocional” que fomenta la violència i l’egoisme. Així doncs, 
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Goleman proposa educar globalment els alumnes, “unint ment i cor a l’aula”. Francis Bailey 

(1996: 261; citat a Arnold, 2000: 37) veu l’estructura social a l’aula com un tipus de “cultura” 

que es crea en les interaccions comunitàries entre els participants del curs i, dins d’aquesta 

“societat”, la dimensió afectiva de les relacions entre l’alumne, el professor i la resta 

d’alumnes pot tenir una influència decisiva en la direcció i el resultat de l’aprenentatge. 

Aquesta creença es fonamenta en els enfocaments humanístics, que van començar durant 

els anys 70. 

A finals dels anys 70 i durant els anys 80, diversos especialistes en l’ensenyament de 

llengües estrangeres, com Stevick, Rinvolucri, Moskowitz o Galyean, entre d’altres, van 

cercar la manera d’incloure a l’ensenyament la dimensió afectiva, i molts dels avenços dels 

últims anys s’han fet gràcies a aquesta incorporació. Això es pot detectar, per exemple, en 

els mètodes que veurem a l’apartat dos de resposta física total o al d’ensenyament 

comunicatiu, que tenen en compte els enfocaments humanístics i situen aquest aspecte en 

un lloc primordial. 

Earl W. Stevick (citat a Arnold, 2000: 66), pare de l’enfocament humanístic, explica que 

l’afectivitat és un terme que es refereix als aspectes intencionats i emocionals de les 

reaccions de les persones davant d’un esdeveniment. Afegeix que aquest factor juga un 

paper fonamental en el procés de l’aprenentatge almenys de cinc maneres. Primerament, 

les dades afectives s’emmagatzemen en les estructures de la memòria juntament amb altres 

tipus de dades, com ara les visuals o les auditives, entre d’altres. En segon lloc, les dades 

afectives poden invocar altres tipus de dades concretes pertanyents a la memòria a llarg 

termini, i aquestes dades suplementàries poden convertir-se en obstacles en el moment de 

processar la informació que ens interessa. En tercer lloc, la dimensió afectiva de la 

retroalimentació afecta la configuració i la reconfiguració de les estructures de la memòria a 

llarg termini. En quart lloc, el factor esmentat anteriorment és important en iniciar la 

reproducció voluntària de la llengua i influeix en la resposta de la reproducció involuntària. I, 

en cinquè lloc, fins i tot un cop que les dades s’hagin emmagatzemat correctament en la 

memòria a llarg termini, l’afectivitat encara por interferir en la nostra capacitat d’emprar 

aquesta memòria. 

Un altre aspecte que cal tractar dins d’aquest apartat que va molt lligat a la idea anterior és 

l’autoestima. Segons el psicòleg Nathaniel Branden (1987, citat a Arnold, 2000: 105), tots els 

problemes, a excepció dels biològics, es relacionen amb una baixa autoestima, i el vincle 

entre l’autoestima, les relacions socials i el rendiment acadèmic és patent a l’aula cada dia. 

El psicòleg infantil Stanley Coopersmith (1967; citat a Arnold, 2000: 105) exposa que 
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l’estima dels nens depèn principalment de les experiències que tenen al seu entorn, tant 

positives com negatives, de la consideració que tenen d’ells altres persones “significatives” 

(pares, professors i companys, en aquest ordre) i de la consideració que tenen de si 

mateixos. A més, afirma que tant els infants com els adults necessiten ser valorats i 

apreciats, sobretot els alumnes més petits, que encara estan construint la seva autoimatge 

segons la consideració del seu entorn, i això es fa palès en una aula d’aprenentatge. 

Verónica de Andrés (citada a Arnold 2000: 107) va realitzar dos estudis de qualitat sobre 

aquest tema durant els anys 1993 i 1996. Els projectes tenien com a objectiu observar 

l’autoestima dels infants i si hi havia alguna conseqüència en les relacions socials i el 

rendiment acadèmic. Una de les conclusions a què va arribar va ser que “les llavors de 

l’ensenyament afectiu contribueixen a fer florir l’ensenyament eficaç; amb el mateix esperit 

podem afirmar que la lliçó més valuosa que hem après és que per ensenyar a ser eficaç és 

imprescindible la preocupació per l‟afectivitat” (Andrés citada a Arnold 2000: 116).  

 En relació amb aquest aspecte, el professor juga un paper molt importat, ja que els alumnes 

poden veure l’aula com un lloc on es posen de manifest les carències o com un espai per al 

creixement i el desenvolupament personal. El professor ha d’ajudar a què els alumnes 

estiguin preparats per aconseguir paulatinament una autonomia, que es desenvolupa a 

través de les seves expectatives i necessitats. Feurestein (citat a Arnold 2000: 123) parla de 

mediació a l’aula, referint-se a la intervenció d’altres persones en el procés d’aprenentatge a 

través de la selecció d’experiències i la interacció entre els alumnes. Aquesta concepció de 

l’aprenentatge dóna un paper molt important al professor, ja que ha d’ajudar els alumnes a 

veure el significat del que fan i a què es desenvolupin a nivell global.  

La conclusió és que és imprescindible que durant el procés de l’ensenyament i de 

l’aprenentatge es tingui en compte la dimensió afectiva, ja que hi juga un paper clau. En 

aquest factor hi intervenen diversos aspectes, com ara el professor i l’entorn educatiu. Per 

treballar aquest darrer aspecte, JoAnn (Jodi) Crandall (Arnold, 2000: 243) proposa 

l’aprenentatge cooperatiu, un aprenentatge que veurem a continuació i que, segons ella, 

“requereix interacció social i negociació de significats entre membres de grups heterogenis 

implicats en tasques en què tots els components del grup tenen alguna cosa a contribuir i 

alguna altra a aprendre dels altres membres”. Crandall (idem.) esmenta diversos avantatges 

que es desprenen d’aquest aprenentatge, d’entre els quals destaquem el foment de la 

interacció, l’augment de la motivació, l’increment de la confiança i l’autoestima d’un mateix, i 

l’augment d’intervenció. 
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3. Els mètodes d’ensenyament més significatius 

Com totes les disciplines, l’ensenyament de llengües també busca maneres d’optimitzar els 

resultats, és a dir, intenta cercar les estratègies més eficaces per ensenyar. Per aquest 

motiu, amb els anys, els professionals d’aquest camp s’han plantejat diverses qüestions, 

com el paper de la gramàtica, el rol del professor, l’elecció de les activitats a classe, les 

teories de l’aprenentatge, la motivació dels estudiants, o els diferents enfocaments i mètodes 

d’ensenyament i la seva aplicació a les aules. L’ensenyament de qualsevol disciplina, en 

general, es basa en una anàlisi de la naturalesa de la pròpia matèria i de l’aplicació de 

principis d’ensenyament i aprenentatge extrets de la investigació i la teoria en el camp de la 

psicologia educativa. El resultat es denomina normalment enfocament o mètode 

d’ensenyament. Tot i que enfocament i mètode no són exactament el mateix, per motius 

pràctics i perquè el nostre objectiu no està influenciat per aquests conceptes, en aquest 

treball els englobarem dins d’una mateixa definició. Per tant, enfocament o mètode 

d’ensenyament és una expressió amb la qual ens referim a “una sèrie de principis essencials 

de l’ensenyament i l’aprenentatge, juntament amb un conjunt de pràctiques a l’aula que se’n 

deriven” (Richards i Rodgers, 2003: 7).  

Des de començaments del segle XX, el nombre de persones interessades en aprendre 

llengües ha augmentat i, conseqüentment, han anat sorgint nous enfocaments i mètodes 

d’ensenyament. Els mètodes que il·lustren més significativament els canvis metodològics 

són: el mètode gramàtica-traducció, el mètode directe, l’aprenentatge cooperatiu, 

l’enfocament oral i l‟ensenyament situacional de la llengua, el mètode audiolingüístic, 

l’ensenyament comunicatiu de la llengua i el mètode resposta física total. En aquest treball 

ens centrarem en tres d’aquests mètodes, ja que, com que ens interessa la dimensió 

afectiva, dedicarem més espai als enfocaments anomenats humanístics: l’aprenentatge 

cooperatiu, l’ensenyament comunicatiu de la llengua i el mètode resposta física total. Per a 

una explicació més extensa tant de tots aquests mètodes i enfocaments com d’altres, podem 

consultar el llibre Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas, de Richards i Rodgers 

(2003). 

Stevick va ser el pare de l’enfocament humanístic, en el qual es van basar diversos 

enfocaments i mètodes d’ensenyament que esmentarem a continuació. L’humanisme es 

caracteritza per almenys algun dels trets següents: els sentiments, ja que s’acostuma a 

rebutjar tot el que faci sentir malament a les persones; les relacions socials, encoratjant 

l’amistat i la cooperació; la responsabilitat, un aspecte que dóna importància al fet que altres 
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persones analitzin minuciosament, critiquin i corregeixin; l’intel·lecte, perquè l’humanisme 

està a favor de l’exercici lliure de la ment, i l’autoactualització, és a dir, la cerca de la 

realització personal (Stevick, 1990: 23). 

Gertrude Moskowitz (1978, citada a Stevick 1990: 24) ha dedicat gran part de la seva obra a 

explicar el concepte d’humanisme aplicat a l’ensenyament de llengües. Moskowitz comenta 

que sobretot els alumnes més petits estan en un procés de recerca de la seva identitat i 

necessiten autoacceptar-se. Afegeix que l’educació humanística es relaciona amb la 

preocupació del desenvolupament personal, de l’autoacceptació, i de l’acceptació per part 

dels altres. Moskowitz ressalta dos dels components mencionats anteriorment: 

l’autoactualització, en altres paraules, que cadascú treballi al màxim tenint en compte fins a 

on arriben les seves capacitats, i els sentiments, ja que creu que l’aprenentatge es veu 

afectat per com els estudiants se senten respecte a ells mateixos, amb la qual cosa creu que 

s’ha d’educar la persona en la seva totalitat, és a dir, tant en l’intel·lecte com en les 

dimensions emocionals. 

Aquesta última idea també la comparteix Stevick. Aquest especialista creia que a un adult se 

li ha d’ensenyar una llengua estrangera tractant-lo com a una persona en la seva totalitat, no 

només des del punt de vista cognitiu cognitiu. Així doncs, va llistar sis característiques que 

ha de tenir en compte qualsevol material o procés d’aprenentatge perquè li sigui valuós a 

l’aprenent (citat a Wajnryb, 1992: 127). En primer lloc, cal que el llenguatge que s’empri a la 

classe s’usi en un context de parlants natius. També argumenta que el material de l’aula ha 

de fer referència al coneixement que té l’alumne del món. En tercer lloc, el material, a més, 

ha de tenir algun interès intrínsec que apel·li l’afectivitat de l’aprenent. La quarta idea és que 

el material ha de tenir en compte la divergència d’opinions i deixar que l’aprenent prengui 

decisions. La cinquena característica és que hauria de permetre als alumnes poder establir 

una interacció significativa. Per últim, el disseny del material ha de contribuir a què 

l’aprenent se senti segur en el context acadèmic. 

El mètode de l‟aprenentatge cooperatiu de la llengua es basa en la idea que l’aprenentatge 

depèn de l’intercanvi d’informació socialment estructurat entre els alumnes, distribuïts en 

grups, de manera que ells són responsables del seu aprenentatge i se’ls motiva per incitar el 

de la resta (Richards i Rodgers, 2003: 189). L’aprenentatge cooperatiu es va desenvolupar 

sobretot als Estats Units durant els anys 60 i 70 a les escoles públiques, i des de llavors s’ha 

anat perfeccionant. Les idees principals d’aquest mètode són la incorporació de la 

cooperació a les aules; la participació de tots els alumnes de manera igual; l’ajuda del 

professorat a configurar unes relacions positives entre els alumnes, i la substitució de 
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l’estructura organitzada competitiva de la majoria de les aules i les escoles per una altra d’alt 

rendiment i basada en el treball en equip. Aquest mètode es veu molt influenciat pels 

enfocaments humanístics, i és a partir d’aquí que s’incorpora el concepte de la dimensió 

afectiva. 

A mitjans dels anys 60 alguns lingüistes britànics van destacar una altra dimensió 

fonamental de la llengua que en els mètodes anteriors no es tractava de manera adequada: 

el potencial funcional i comunicatiu de la llengua. Així doncs, es va començar a 

desenvolupar l’ensenyament comunicatiu de la llengua, un mètode que va tenir com a punt 

de partida la idea que la llengua és comunicació. Piepho (1981, citat a Richards i Rodgers, 

2003: 162) destaca en els objectius d’aquest mètode els nivells següents: un nivell 

d’integració i un altre de contingut, és a dir, la llengua es veu com un mitjà d’expressió; un 

nivell instrumental i lingüístic, la llengua com un sistema semiòtic i objecte d’aprenentatge; 

un nivell afectiu de relacions personals i de conducta, la llengua com a medi per expressar 

valors i opinions sobre un mateix i els altres; un nivell de necessitats individuals 

d’aprenentatge, intervenció en l’aprenentatge a partir d’una anàlisi d’errors, i un nivell 

educatiu general amb objectius extralingüístics, l’aprenentatge de la llengua dins del 

currículum escolar. 

Finalment, l’últim mètode que destacarem és el mètode de resposta física total, un mètode 

que coordina la parla amb l’acció i que pretén ensenyar la llengua a través de l’activitat física 

(Richards i Rodgers, 2003: 77). L’especialista James Asher va desenvolupar aquest mètode 

basant-se en la psicologia del desenvolupament, la teoria de l’aprenentatge i la pedagogia 

humanística, entre d’altres. Asher, així com l’escola de la psicologia humanística, pensava 

que els aspectes afectius, o emocionals, tenien un rol fonamental en l’aprenentatge d’una 

llengua. Per aquesta raó, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge, aquest especialista 

buscava crear una actitud positiva en l’alumne no essent exigent en la producció lingüística i 

a través de moviments lúdics.   

Així mateix, Asher va fonamentar la seva teoria basant-se en tres hipòtesis sobre 

l’aprenentatge. En primer lloc, que existeix un bioprograma innat específic per a 

l’aprenentatge d’idiomes, i la llengua materna i la segona llengua s’aprenen de manera 

paral·lela. En segon lloc, que la lateralitat del cervell defineix diferents funcions de 

l’aprenentatge en els hemisferis cerebrals esquerre i dret. En concret, es basa en l’obra de 

Jean Piaget i afirma que l’infant adquireix el llenguatge a través de moviments motors. Per 

tant, com a adult, la competència lingüística es desenvolupa a través d’activitats motores 

relacionades amb l’hemisferi dret, mentre que l’esquerre observa i aprèn. Un cop que 
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l’hemisferi dret s’ha treballat prou, l’esquerre s’activarà per produir llengua i per iniciar 

processos lingüístics més abstractes. En tercer i últim lloc, Asher manté que és 

imprescindible que l’aprenentatge es porti a terme sense estrès, ja que és d’aquesta manera 

com s’aprèn la llengua materna. 

Cal destacar que cap mètode es pot considerar “el millor”, ja que els professors poden 

proporcionar unes directius, unes restriccions i unes recomanacions generals, però cada 

cervell funciona d’una manera diferent. Cadascú té unes àrees i uns circuits cerebrals més 

desenvolupats que d’altres, amb la qual cosa un cervell té més facilitat, per exemple, per 

adquirir el lèxic i un altre, per percebre i produir sons. Així doncs, a un alumne se li poden 

donar millor unes destreses que no pas unes altres, i el “millor” mètode serà el que li permeti 

aprendre més eficaçment, és a dir, el mètode a què el seu cervell respon amb més facilitat, 

que pot ser diferent del d’un altre alumne (Arnold, 2000: 60). 

Els factors que influeixen en la manera d’ensenyar del professorat són nombrosos: el 

context de l’escola en què treballen, les seves creences acadèmiques, el seu bagatge 

cultural i la seva personalitat, entre d’altres. Depenent d’aquests aspectes, el professorat 

adoptarà un rol a la classe i prendrà unes decisions de les quals se’n derivaran unes 

conseqüències que determinaran la classe. Hem vist una sèrie de mètodes d’ensenyament 

que es reflecteixen en la manera d’organitzar una classe. Com podem deduir, depenent de 

cada mètode, el professor tindrà unes funcions o unes altres (Richards i Lockhart, 1998: 97). 

Tenint en compte els enfocaments o mètodes d’ensenyament que hem explicat 

anteriorment, podem destacar que en l’aprenentatge cooperatiu, per exemple, els papers del 

professorat i de l’alumnat es redistribueixen i es basen menys en l’ensenyament per part del 

professor i més en el treball en equip i en activitats per parelles. En l’ensenyament 

comunicatiu de la llengua, en canvi, un dels papers principals del professor és facilitar el 

procés de comunicació entre tots els participants de la classe i entre aquests participants i 

les diverses activitats i textos. Finalment, en el de resposta física total, el professor és qui 

dirigeix tot el comportament dels alumnes. Aquests darrers són imitadors del seu model no 

verbal i, en algun moment, alguns alumnes estan “preparats per parlar”. En aquest instant es 

produeix un canvi de papers, i llavors seran els alumnes els que dirigeixin el professor i els 

altres alumnes. 

Richards i Lockhart (1998) també classifiquen els diferents papers que els professors 

assumeixen en una classe: planificador, en què el professor considera que les claus de l’èxit 

de l’ensenyament i de l’aprenentatge són la planificació i l’estructuració de les activitats 
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acadèmiques; coordinador, el professor dirigeix l’ambient i el comportament dels alumnes; 

controlador de la qualitat, una de les tasques principals és vetllar per la correcció i el bon ús 

de la llengua; organitzador de grups, el seu paper és crear l’ambient adequat perquè els 

alumnes cooperin entre si i treballin en grups; facilitador, el professor facilita les eines 

necessàries perquè els alumnes treballin de forma independent i descobreixin els seus 

mètodes d’aprenentatge; motivador, intenta millorar la confiança i l’interès dels alumnes 

creant un ambient propici de motivació; distribuïdor de poder, el professor assumeix el mínim 

control de la classe i incita els alumnes a prendre decisions, i membre d’un equip, en què 

professor i alumnes formen un sol equip. S’ha d’esmentar que aquestes categories no es 

vinculen a un mètode en específic i es poden barrejar, encara que sempre hi haurà un rol 

que predomini. 

En el procés de l’ensenyament i l’aprenentatge, hi ha dos punts de vista: el del professor, 

com ja hem vist, i el de l’alumne. L’alumne també aporta les seves creences, objectius, 

motivacions, etcètera, i cal tenir-ho en compte. A causa del límit d’extensió del treball i del fet 

que ens centrem en un grup en concret, només destacaré un punt que s’escau per entendre 

la part pràctica del treball: els estils d’aprenentatge o cognitius. 

Els estils cognitius es poden definir com “els comportaments cognitius i psicològics que 

serveixen d’indicadors relativament estables de com els alumnes perceben, es relacionen i 

reaccionen davant d’un entorn d’aprenentatge” (Keefe, 1979; citat a Richards i Lockhart, 

1998: 60). Aquests estils dibuixen alumnes amb diferents perfils, que Knowles (1982; citat a 

Richards i Lockhart, 1998: 60) ha classificat en quatre estils d’aprenentatge: el concret, 

referent als alumnes més espontanis i curiosos, que utilitzen mètodes actius i directes per 

captar i processar informació, normalment la que els proporciona un valor immediat; 

l’analític, alumnes seriosos, constants i vulnerables al fracàs, més independents que la resta 

i que els agrada investigar pel seu compte, que se’ls presenti la informació de manera lògica 

i ordenada; el comunicatiu, alumnes que s’estimen més un enfocament social, on s’interactuï 

i es treballi en grup, ja que necessiten les aportacions dels companys, i, finalment, el basat 

en l’autoritat, alumnes responsables i fiables, que els agrada seguir instruccions i visualitzar 

l’objectiu, passant per una progressió estructurada i seqüencial. Tenint en compte tot això, i 

com hem dit en l’apartat tres, els alumnes aprendran millor amb un mètode o amb un altre 

segons les seves característiques personals. 
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4. L’estructura d’una classe 

Normalment, la classe és una activitat que es desenvolupa en un lloc concret (en general en 

una aula d’un centre educatiu), amb uns participants concrets (un professor i uns alumnes), 

en una situació concreta (el professor explica o dirigeix activitats per als alumnes). Convé 

remarcar que fem una distinció entre l’espai físic on es desenvolupa l’acivitat d’aprenentatge 

(aula) i el conjunt d’activitats que s’hi realitzen (classe). Richards i Lockhart (1998) 

anomenen estructuració al procés organitzatiu de la classe dividit en diverses seqüències i 

que mantenen un ritme. Els autors distingeixen quatre aspectes que determinen aquesta 

estructuració de la classe: el començament, la seqüència, el ritme i el tancament.  

El començament és el conjunt de procediments que empra el professor per concentrar 

l’atenció dels alumnes en els objectius d’aprenentatge de la classe. Els propòsits són 

diversos: una contribució cognitiva (ajudar els alumnes a relacionar el contingut de la classe 

nova amb les anteriors, distingir el coneixement rellevant, establir una “situació” apropiada 

per als alumnes), una contribució afectiva (crear, per exemple, un ambient relaxat o 

incrementar la confiança dels alumnes), o una contribució pragmàtica (deixar temps per 

“sintonitzar”, la qual cosa és important si els alumnes vénen d’un lloc molt diferent, o reduir 

la pertorbació causada pels alumnes que arriben tard), entre d’altres.  

La seqüència és el format de la classe que està constituït per una sèrie d’activitats que el 

professor proposa per aconseguir els objectius establerts. A partir de diverses metodologies 

de l’anglès com a llengua estrangera, s’han desenvolupat alguns princip is que determinen 

l’estructura interna de la classe, com per exemple que els alumnes han d’estudiar una regla 

gramatical abans d’emprar-la. És recomanable organitzar activitats i sub-activitats, per tal de 

controlar les transicions d’una activitat a una altra i no perdre temps ni la concentració dels 

alumnes. Un altre aspecte molt lligat a l’anterior és el ritme. És important decidir el temps 

que es dedica a cada activitat, ja que, mitjançant el ritme, la classe manté la seva fluïdesa i 

transmet un sentit de progressió. Anar massa lent o massa ràpid pot provocar avorriment o 

insatisfacció, respectivament, amb la qual cosa els alumnes no aprofiten les activitats ni 

n’extreuen el valor o sentit. 

Per acabar, el tancament. La part final d’una classe serveix per reforçar, integrar i revisar el 

contingut de la classe i per preparar els alumnes per a aprenentatges posteriors. Per tal 

d’acabar una classe de forma eficaç, es poden emprar diverses estratègies que no només 

ajuden a facilitar l’aprenentatge del contingut de la classe, sinó que també permeten 



 11 

englobar-lo en un tot integrat. Aquesta idea de conjunt permet als alumnes visualitzar els 

objectius i comprendre el propòsit de les activitats, amb la qual cosa les poden aprofitar 

millor.  

5. L’observació de classes 

L’observació de classes és un mètode molt comú en l’àmbit educatiu que consisteix a 

enregistrar el que passa en una aula per després poder analitzar-ho. Hi ha diverses maneres 

de portar a terme aquesta pràctica, com l’observació participant i la no partic ipant, és a dir, 

l’observació en què l’investigador interactua i participa en la vida del grup o organització que 

estudia, i la que l’investigador no participa en el funcionament del grup i es limita a observar 

silenciosament i sense destorbar. Dins d’aquesta última tècnica, podríem considerar dos 

tipus d’observació: la directa i la indirecta. Segons Enrique Mata (2000; citat a Díaz, 2006), 

l’observació directa es refereix a la que s’investiga sobre el terreny, en contacte immediat 

amb la realitat i que es basa en entrevistes i qüestionaris, mentre que la indirecta es basa en 

dades estadístiques i fonts documentals en les quals l’investigador no forma part de la 

recopilació. 

Les investigacions poden enfocar-se des d’un punt de vista quantitatiu i qualitatiu. Segons 

Fraenkel i Wallen (1996; citat a Díaz, 2006), l’anàlisi qualitativa es caracteritza per les 

següents afirmacions: la font primària és l’ambient natural i el context estudiat, i l’eina 

principal és l’observació de l’investigador; la recol·lecció de dades és verbal més que 

quantitativa; els investigadors posen èmfasi tant en el procés com en els resultats; l’anàlisi 

de les dades es fa de manera inductiva, i, finalment, es posa especial interès en les 

creences dels subjectes investigats. L’anàlisi quantitativa, en canvi, es fixa en el nombre i els 

índex de freqüència. Per les característiques d’aquest treball, ens basarem en una 

observació qualitativa, que detallarem en l’apartat següent. 

Per portar a terme aquest treball, ens basarem en una investigació etnogràfica. L’etnografia 

és la ciència que descriu els costums i les tradicions dels pobles (Enciclopèdia Catalana), i 

per a Getz i Le Compte (1988; citat a Díaz, 2006: 38) és la descripció o reconstrucció 

analítica d’escenaris i grups culturals intactes. Aquest mètode és rellevant perquè, com hem 

esmentat anteriorment, Bailey (1996: 261; citat a Arnold, 2000: 37) veu l’aula com un tipus 

de “societat” constituïda pel professor i els alumnes. La investigació etnogràfica comporta un 

punt de vista qualitatiu i es porta a terme a través de l’observació.  
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6. Metodologia 

En aquesta investigació qualitativa, hem de tenir clar l’objectiu: estudiar la dimensió afectiva 

a l’aula a través de diversos aspectes que hi intervenen, com són l’organització i la dinàmica 

de la classe, el rol del professor i la interacció i l’actuació dels alumnes. Per tant, partim d’un 

corpus de dades constituïda per una classe de llengua estrangera anglesa formada per vint-

i-dos alumnes de primer de primària d’entre sis i set anys, repartits en dues classes d’onze 

alumnes cadascuna, i una professora d’anglès de l’escola CEIP Alexandre Galí, de Cornellà 

de Llobregat. Vam assistir a dues sessions de cada grup, que sumen un total de quatre 

hores.  

Per tenir una idea general sobre les estratègies d’observació i els aspectes que hem de tenir 

en compte, ens hem documentat en el llibre Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de 

idiomas, de Richards i Lockhart (2003). D’aquesta manera hem pogut fer una idea de quins 

aspectes intervenen en una classe i la manera d’identificar les diverses actituds per part dels 

alumnes i de la professora. A continuació, una vegada hem decidit quins aspectes tractarem, 

hem consultat el llibre de Ruth Wajnryb, Classroom Observation Tasks: A resource book for 

language teachers and trainers. Aquest llibre consta de set capítols dividits en subapartats 

que recullen una sèrie de tasques i graelles d’observació per poder estudiar gran part dels 

factors que intervenen en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge (veure annex 1). Per a 

aquest treball hem escollit sis d’aquestes tasques que ens han permès investigar la 

dimensió afectiva a l’aula. 

Com hem dit anteriorment, analitzarem la dimensió afectiva a través de l’ambient 

d’aprenentatge, l’organització de la classe, la dinàmica de la classe, el rol del professor i la 

interacció a l’aula. L’apartat sobre l’ambient d’aprenentatge el treballarem fent servir dues 

graelles (figures 1 i 2 de l’annex 1.1). En la primera, llistarem els diversos factors afectius 

que influeixen sobre els alumnes, tant els elements externs com la professora. En la segona, 

ens centrarem en una alumna i analitzarem el seu grau de concentració durant dotze minuts, 

apuntant l’activitat que l’alumna porta a terme cada vegada que la concentració varia. Quant 

a l’organització de la classe, hem emprat una taula per recollir el llenguatge verbal i no 

verbal de la professora, així com el patró interactiu al començament i al tancament de la 

classe (figura 3 de l’annex 1.2).  

El tercer aspecte és la dinàmica de la classe, que també examinarem mitjançant una taula 

en la qual apuntarem què ha dit i què ha fet la professora per introduir i per finalitzar les 
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diverses activitats al llarg de la lliçó (figura 4 de l’annex 1.3). A més, compilarem en un 

quadre les activitats de la classe i si són dirigides per la professora o els estudiants, així com 

si es tracta més la precisió o la fluïdesa (figura 5 de l’annex 1.3). A continuació tractarem el 

rol del professor a tres taules (figures 6, 7 i 8 de l’annex 1.4). En la primera ens fixarem en 

com l’educadora es dirigeix a cadascun dels deu alumnes d’una classe durant quinze 

minuts; en la segona, en els seus desplaçaments per la classe durant aquest mateix temps, 

i, per últim, en el paper que exerceix en les diferents activitats. En la darrera graella, durant 

vint minuts observarem la interacció a l’aula entre la professora i els alumnes, i el alumnes 

entre ells (figura 9 de l’annex 1.5).  

A més, per tenir en compte en tot moment les opinions tant de la professora com dels 

alumnes, hem realitzat una sèrie d’entrevistes informals en diferents moments de la 

investigació. Així doncs, l’observació no participativa directa recopilada a les graelles, 

juntament amb les entrevistes, constitueixen els instruments de recollida de dades d’aquest 

treball. En el proper apartat, presentarem i analitzarem les diverses graelles. 
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Segona part: observació etnogràfica 

7. L’observació d’una classe 

7.1. L‟ambient d‟aprenentatge 

Un aspecte molt important de la dimensió afectiva és l’ambient d’aprenentatge. Com diu 

Wajnryb (1992), les persones aprenen millor quan estan relaxades, còmodes, 

desestressades, interessades i involucrades en el que estan fent i motivades per continuar. 

Com bé remarca l’autora, no hi ha cap guia per assegurar un ambient propici per a 

l’aprenentatge, però a través de l’observació d’una classe en concret es pot determinar quins 

són els factors afectius que l’influencien. Per això, un dels nostres objectius és determinar 

l’ambient d’aprenentatge en una classe, a través d’observar qualsevol aspecte que 

contribueix a crear-ne un d’adequat perquè els alumnes aprenguin millor. En la nostra 

observació detallem aquests aspectes a la figura 1 de l’annex 2.1. Aquesta tasca es portarà 

a terme en dues fases: en la primera comentarem els factors externs i, en la segona, ens 

centrarem en un alumne i analitzarem la seva concentració, reflectida en l’expressió facial i 

corporal, durant un període de temps de 12 minuts (veure figura 2 de l’annex 2.1).  

Quant als factors externs, alguns aspectes negatius són, d’una banda, que l’espai original de 

l’aula està dividit en dos, una part pertany a l’aula d’acollida i l’altre a la d’anglès. Aquest fet 

té dues conseqüències: en primer lloc, l’aula és petita i els alumnes no tenen gaire espai per 

bellugar-se ni per fer activitats motores i, en segon lloc, per arribar a l’aula d’acollida s’ha de 

travessar la classe d’anglès, amb la qual cosa hi ha algunes interrupcions. D’altra banda, els 

recursos són escassos, ja que de material només s’utilitza el llibre i el CD i no es disposa 

d’ordinadors. En preguntar sobre l’ambient d’aprenentatge a la professora, ens ha informat 

que l’escola és provisional, ja que comparteixen l’edifici amb una altra escola mentre en 

construeixen una de nova.  

Aquestes mancances, però, les intenten compensar guarnint l’aula de manera que sigui 

atractiva per als alumnes. Efectivament, l’acústica és bona i la classe és molt acolorida i està 

decorada amb imatges, vocabulari, l’abecedari, etc. A més, els alumnes s’asseuen formant 

un rectangle, de tal manera que tots es poden veure els uns als altres i es facilita la 

interacció. Aquesta tècnica també és intencionada, ja que, segons la professora, els 

alumnes se senten més a gust quan poden interactuar i més encara quan poden escollir 
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diàriament el lloc on seure, com és el cas. En relació amb la professora, en tot moment 

anima els alumnes, fa preguntes al grup i de forma individual, sovint felicita i gesticula. 

A continuació, quan observem la concentració d’una alumna escollida per a aquest cas, 

veiem que la seva actitud fluctua segons diversos aspectes (cfr. figura 2 de l’annex 2.1). 

Primerament, podem apreciar que tant al començament com al final de cada activitat, 

anunciada mitjançant cançons breus, la concentració de l’alumna està en el seu punt àlgid, 

probablement per l’augment de les seves expectatives. En canvi, quan té un paper passiu, la 

concentració decreix. Podem induir que el grau de participació influeix directament en la 

concentració, ja que el moment en què l’alumna es distreu més és quan la professora 

pregunta a un altre alumne. En canvi, la concentració torna a incrementar-se ràpidament 

quan la professora es dirigeix a tot el grup i directament a l’estudiant en qüestió. 

El fet que l’aula on s’imparteix la classe sigui provisional no ens permet analitzar els factors 

externs de manera precisa i, per tant, no podem treure unes conclusions completes sobre 

aquest aspecte. És interessant remarcar, però, que la concentració de l’alumna observada 

experimenta una gran quantitat de canvis en només dotze minuts, i que aquests canvis es 

deuen al grau de participació que s’espera d’ella. Podem comprovar, doncs, el paper que 

juga l’autoestima, ja que podem veure que quan l’alumna se sent valorada o considerada 

per les persones “significatives”, en aquest cas la professora i els companys, és quan està 

més atenta i intenta optimitzar les seves intervencions. Si tenim en compte que en aquesta 

etapa inicial de l’aprenentatge el professor és qui dirigeix la classe i anima a interactuar, 

llavors podem constatar la importància del rol del professor.  

7.2. Organització de la classe 

Un dels aspectes bàsics de l’ensenyament és l’estructuració de la classe. Com ja hem 

esmentat a l’apartat 4, cada classe està dividida en tres fases: el començament, el cos i el 

tancament. En aquest apartat ens centrarem en el començament i en el tancament i, en el 

proper, en el cos. En general, tant el començament com l’acabament es caracteritzen per 

seguir una rutina que serveix per complir diversos propòsits a nivell afectiu, cognitiu o 

pragmàtic, esmentats a l’apartat 4. Segons els objectius que es vulguin aconseguir, les 

activitats realitzades seran de diversa índole. 

Després d’assistir a quatre classes, hem pogut observar que es compleix una rutina 

d’obertura i de tancament. Quant al començament, els passos que se segueixen són els 

següents: 
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 Salutacions 

 Cançó d’obertura 

 Joc de repàs de vocabulari: “The word of the day” 

 Es nomena el “helper” del dia 

 Es recorda el vocabulari bàsic de la lliçó anterior 

Fent referència a Richards i Lockhart (1998) i als objectius de cada activitat, podríem establir 

que la rutina del començament té diversos propòsits. En primer lloc, les salutacions del 

principi tenen com a objectiu crear un ambient relaxat i cordial i, al mateix temps, fixar 

l’atenció dels alumnes i sintonitzar després d’entrar a la classe juntament amb la professora. 

Com podem veure al vídeo (minut 00:48 del vídeo i transcrit al fragment A de l’escena 1), la 

classe comença amb les típiques fórmules de salutació, que els alumnes entenen i 

responen. 

A continuació, s’escolta una cançó. La professora fa posar-se drets a tots els alumnes. La 

cançó, titulada Let‟s point, repassa vocabulari de la classe, mentre els alumnes han 

d’assenyalar-lo i cantar. Aquesta activitat s’identifica amb el mètode de resposta física total, 

el qual, com hem dit a l’apartat 3, busca facilitar l’aprenentatge i crear una actitud positiva en 

l’alumne, no exigint una acurada producció lingüística i a través de moviments lúdics. Podem 

observar que els alumnes segueixen el ritme i, al mateix temps, resolen l’activitat 

satisfactòriament (minut 01:12 del vídeo i transcrit al fragment B de l’escena 1). Aquesta 

tècnica per aprendre vocabulari es fa servir en diversos moments de la classe, com podem 

veure a l’activitat Houses, en què els alumnes, després d’haver repassat el vocabulari del 

material de les cases al ritme de la música, assenyalen les flashcards repartides per la 

classe amb els materials de la casa dibuixats (minut 10:52 del vídeo i transcrit al fragment E 

de l’escena 1). 

Una tercera fase de la rutina és nomenar un helper, és a dir, una persona que s’encarregui 

d’ajudar la professora durant la classe a repartir i recollir el material (minut 05:24 del vídeo i 

transcrit al fragment D de l’escena 1). Segons la professora, és una activitat que agrada molt 

als alumnes perquè és una manera de tenir un rol important durant la classe i de sentir-se 

valorats. Per tant, aquí veiem una altra manera d’estimular la confiança en ells mateixos, 

l’autoestima i la consideració davant dels altres estudiants, els quals, com ja hem esmentat, 

són una de les persones “significatives” que influeixen en l’estima dels infants i fomenten el 

sentiment de pertànyer a un grup. 



 17 

Finalment, s’organitza un joc de repàs de vocabulari titulat The word of the day, que 

consisteix a endevinar una paraula de la lliçó anterior. D’aquesta manera, s’estableix el clima 

cognitiu adequat i es recorda el vocabulari ja après. Com podem veure al vídeo (minut 03:22 

del vídeo i transcrit al fragment C de l’escena 1), els alumnes recorden gran part del 

vocabulari, ja que cada dia s’endevina un animal i, conseqüentment, cada dia els repassen. 

Respecte al tancament de la classe, se segueix el patró següent: 

 Joc de repàs de vocabulari: “The word of the day” 

 Cançó de tancament 

 Comiat mentre els estudiants es col·loquen en fila índia 

Com es pot observar al vídeo, es repeteixen els passos rutinaris del començament de 

manera inversa. Primer, es recorda la paraula del dia presentada al principi de la lliçó. 

Podem observar (minut 14:21 del vídeo i transcrit al fragment A de l’escena 2) que d’aquesta 

manera es torna a captar l’atenció dels alumnes, que a vegades estan dispersos per 

l’activitat finalitzada i/o nerviosos per acabar la classe. 

La penúltima activitat és la cançó de tancament i, finalment, acomiadar-se mentre es posen 

en fila índia. Novament, ambdues activitats serveixen perquè els alumnes prestin atenció, 

repassin vocabulari i aprenguin les fórmules de tancament i comiat. Veiem que en tot 

moment, la professora gesticula per ajudar-los a recordar el vocabulari a base d’estímul i 

resposta. Per exemple, podem observar al minut 15:26 del vídeo i transcrit al fragment B de 

l’escena 2 que per fer entendre els alumnes que la classe s’acaba, ella assenyala el rellotge 

mentre sona la cançó; per indicar que l’activitat o la classe s’ha de finalitzar, alça la mà 

ensenyant el palmell (minut 16:06 del vídeo i transcrit al fragment B de l’escena 2), i quan vol 

dir fins la propera mou el braç d’un costat a l’altre fent adéu (minut 16:12 del vídeo i transcrit 

al fragment B de l’escena 2). Alguns alumnes canten i gesticulen de la mateixa manera, amb 

la qual cosa, segons ens explica la professora, quan en un futur faci aquests gestos els 

alumnes respondran amb les fórmules lingüístiques apreses. Comprovem, novament, la 

importància de l’activitat motora en relació amb l’aprenentatge d’una llengua, com ja va dir 

Piaget (Richards i Rodgers, 2003: 79). Com hem dit anteriorment, enguany és el primer curs 

que la professora dirigeix una classe de primer de primària, i és per això que ha optat per 

seguir les instruccions de la guia del professor que ofereix el llibre de text. Per al proper 

curs, però, opina que al final de la classe s’hauria de fer una activitat de recopilació del que 

s’ha après durant aquella hora. Per abacar, acomicada els alumnes d’un en un mentre ells 
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es col·loquen en fila índia davant la porta (minut 16:37 del vídeo i transcrit al fragment C de 

l’escena 2). 

Segons la professora, les rutines que s’estableixen durant la classe són molt importants 

perquè són les fórmules que s’aprenen, s’interioritzen i es recorden a llarg termini. Així 

doncs, és important canviar el contingut de les rutines perquè ampliïn el bagatge lingüístic.   

7.3. Dinàmica de la classe 

Com hem dit a l’apartat anterior, la classe té tres parts bàsiques: el començament, el cos i el 

tancament. En aquest apartat ens fixarem en el cos, que està subdividit en seqüències, les 

quals estan formades per una sèrie d’activitats que s’escullen segons el criteri del professor. 

Els dos criteris principals es basen, d’una banda, en quin és l’objectiu de l’activitat, és a dir, 

si el propòsit és treballar la precisió o la fluïdesa en anglès i, de l’altra, en qui organitza la 

classe, o en altres paraules, si la classe la dirigeix el professor o els alumnes. Com hem 

comentat abans, el ritme i les transicions entre una activitat i una altra també són factors 

importants, així que ens fixarem en com la professora cohesiona la classe i quin llenguatge 

verbal i no verbal fa servir.  

Tal com podem observar a la figura 4 presentada a l’annex 2.3, l’hora de classe s’ha dividit 

en cinc activitats, a més de les rutines del començament i del tancament. Per cohesionar la 

classe és important que es tinguin en compte les transicions i la presentació de cada 

activitat. Abans de començar cadascuna de les activitats, la professora deixa un temps 

perquè els alumnes se situïn i puguin diferenciar el canvi d’activitats. Per marcar-ho, empra 

imperatius com “look” (mireu) o “you have to open your book at page 79” (heu d’obrir el llibre 

per la pàgina 79). Normalment, per marcar el final de les activitats la professora pica de 

mans o tanca algun dels llibres oberts dels alumnes i es col·loca davant de la classe perquè 

tothom la pugui veure mentre dóna les instruccions següents.  

Als alumnes, però, els costa parar l’activitat anterior i és difícil començar-ne una de nova, 

amb la qual cosa s’alenteix el ritme de la classe i és difícil avançar (minut 18:21 del vídeo i 

transcrit al fragment A de l’escena 3). En alguns casos, fins i tot, hem observat que la 

professora ha hagut d’aturar la classe i fer un breu exercici improvisat per poder tornar a 

obtenir l’atenció dels alumnes (minut 19:17 del vídeo i transcrit al fragment A de l’escena 4) 

fent un breu joc de picar de mans i petar els dits per tranquilitzar-los. El material que 

proporcionen els llibres de text també tenen en compte la problemàtica de les transicions i, 
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com podem veure a la programació (veure annex 4, pàg. XXXIV-XXXVI), cada activitat 

comença amb alguna cançó per captar tota l’atenció dels estudiants. 

La dificultat de concentració dels alumnes ens fa reflexionar sobre els tipus d’activitats 

adients per pal·liar la dispersió. Segons alguns dels enfocaments humanístics, els alumnes 

han de desenvolupar un paper important i el material ha de tenir en compte la divergència 

d’opinions i deixar que l’aprenent pugui parlar lliurement i prendre decisions (Stevick; citat a 

Wajnryb, 1992: 127). Aquesta concepció, aplicada a la graella per analitzar els objectius de 

l’activitat (veure figura 5 de l’annex 2.3), se situaria en el requadre comprès entre el 

concepte de fluïdesa i el de dirigit pels estudiants. No obstant això, veiem que aquesta part 

és buida i que la majoria d’activitats es troben en la part contrària, és a dir, en el requadre 

entre els conceptes precisió i dirigit pel professor. Aquesta divergència es podria explicar per 

l’edat dels alumnes. Tant pels coneixements limitats que tenen com pel grau d’atenció que 

necessiten, una activitat tan lliure no funcionaria, ja que es dispersarien molt i seria difícil 

que complissin els objectius que es persegueixen. 

En alguns casos, com en l’activitat 5, la professora explica la tasca que s’ha de portar a 

terme i ho exemplifica amb algun alumne (minut 20:10 del vídeo i transcrit al fragment A de 

l’escena 5). Llavors deixa que durant un període de temps els alumnes interactuïn entre ells i 

repeteixin l’activitat. Les estructures que els alumnes produeixen, però, s’han treballat 

prèviament i no són completament “lliures”. Així doncs, les activitats que es porten a terme a 

l’aula estan dirigides gairebé de forma exclusiva per la professora. 

Creiem interessant deixar constància que en la classe que hem observat identifiquem 

fàcilment alguns dels principis de l’ensenyament comunicatiu de la llengua esmentats per 

Piepho (1981; citat a Richards i Rodgers, 2003: 162) i explicats en l’apartat 3 d’aquest 

treball. Reconeixem de seguida que la llengua juga un paper primordial com a mitjà 

d’expressió en l’activitat del conte, que, a més, és una forma de comunicació molt propera 

als nens. El vocabulari està estretament lligat al conte; és a dir, que la llengua és objecte 

d’aprenentatge. A més, com que la mestra intervé en la correcció dels errors dels infants, 

podem afirmar que també es treballa el nivell de necessitats individuals d’aprenentatge, 

mencionat pel mateix autor. 
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7.4. El rol del professor 

Una classe es pot considerar com una comunitat formada pel professor o professora i els 

alumnes (Wajnryb, 1992). Com diu Stevick (1992), el factor humà, de caire verbal i no 

verbal, constitueix la interacció entre les persones i pot ser una de les claus que condiciona 

el procés d’aprenentatge i la seva efectivitat. Així, les teories que ressalten la psicologia 

humanística en l’ensenyament emfatitzen la importància del factor afectiu. Fins i tot alguns 

especialistes consideren que no es pot ensenyar la llengua, sinó crear les condicions 

adequades perquè els alumnes l’aprenguin. Algunes d’aquestes “condicions adequades” 

serien l’ambient que es crea a classe i el paper del professor per atendre les necessitats 

dels aprenents.  

Com que l’objectiu d’aquest treball és estudiar la dimensió afectiva i un dels factors clau és 

el professor i la seva actitud amb els alumnes, analitzarem el rol de la professora fixant-nos 

en el comportament que té quan tracta amb els alumnes. Alguns dels signes són: com i 

quan crida els nens i nenes pel nom, els gestos, com es mou per la classe, el contacte 

visual, etcètera. Així mateix, els enfocaments humanístics posen èmfasi en la producció per 

part dels alumnes, però la presentació de la classe i de les activitats continua sent un paper 

que pertany al professor. A més, hem de tenir en compte que el coneixement lingüístic i del 

món que tenen els alumnes que tractem és molt limitat a causa de l’edat, i que en aquesta 

etapa els alumnes són imitadors tant del model verbal com del no verbal. Per tant, hem de 

considerar que, com hem dit a l’apartat 2, l’impacte que la professora té en els alumnes és 

significant, i la manera com els tracta i els dirigeix és molt important. Per analitzar aquest 

aspecte, hem realitzat una graella en la qual marquem com el professor es dirigeix a 

cadascun dels alumnes d’una classe en un període de quinze minuts (veure figura 6 de 

l’annex 2.4). 

Segons la professora, l’atenció cap als alumnes és equitativa, tot i que els tracta de manera 

diferent segons l’actitud de cadascun tant en la manera de comportar-se acadèmicament 

com personalment. A la graella (figura 6 de l’annex 2.4) que hem elaborat a partir de 

Wajnryb (1992: 28), podem distingir diverses maneres de comunicar-se amb els alumnes: 

mitjançant el contacte visual, somrient, assentint amb el cap o tocant. Durant els quinze 

minuts, hem pogut veure gran quantitat d’aquestes mostres, i en cada alumne n’hi preval 

una segons la seva actitud. Observem que, en general, la professora presta més atenció als 

alumnes que esvaloten o es distreuen, i ho fa cridant-los pel nom i amb una mirada i to de 

reprensió, mentre que amb els alumnes més callats manté un contacte visual constant. Així 

mateix, hi ha altres alumnes que necessiten que la professora els vagi donant constantment 
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el seu vist-i-plau, amb la qual cosa una manera d’estimular-los perquè continuïn treballant és 

somrient-los, assentint amb el cap o tocant-los, és a dir, donar-los una palmadeta a 

l’esquena o estrenyent-los suaument una espatlla (minut 24:51 del vídeo).  

Com podem observar a la figura 7 (annex 2.4), durant aquests quinze minuts la professora 

no ha estat explicant des d’un lloc en concret, sinó que s’ha anat movent per l’aula segons 

creia convenient (els nombres indiquen, per ordre, els punts on s’aturava; els cercles 

representen els infants). Cal destacar que no s’acostava al racó inferior esquerre, però és 

perquè en aquest lloc hi havia la camera de vídeo; normalment ella acostuma a envoltar tota 

la classe. Així doncs, podem comprovar que, com ens diu la professora, intenta apropar-se a 

tots a cada alumnes i tractar-lo de manera individual, segons les seves necessitats, per 

aconseguir que col·labori i que se senti còmode a classe. 

Tal com hem esmentat a l’apartat 3, el paper del professor en cada activitat és diferent. Els 

diversos rols que assumeix el docent, classificats per Richards i Lockhart (1998), depenen 

de varis factors com el tipus d’activitat, els alumnes i la dinàmica del grup, entre d’altres. Per 

veure-ho, hem realitzat una taula en què anotem l’activitat i el paper que el professor adopta 

(veure figura 8 de l’annex 2.4). Els rols que la professora interpreta amb més freqüència són 

el de motivadora, eI de controladora de la qualitat, el de membre d’un equip i el de 

coordinadora. Així doncs, veiem que aquestes dades coincideixen amb les dels apartats 7.2 

i 7.3, ja que el que més fa la professora és dirigir l’ambient i el comportament dels alumnes 

per establir, així, un clima de motivació i confiança i crear el millor entorn educatiu possible. 

També vetlla per la correcció de la llengua, ajudant els alumnes a interpretar bé els sons o a 

emprar estructures correctes (minut 25:00 del vídeo i transcrit al fragment A de l’escena 6). 

Per últim, cal destacar que ella també forma part del grup i participa juntament amb els 

alumnes en activitats com, per exemple, cantar cançons o representar històries (minut 34:57 

i 36:00 del vídeo, respectivament). Com hem esmentat abans, tots aquests papers varien 

segons el nivell i l’edat del grup i, en aquest cas, la professora ens comenta que el que més 

valora és que els alumnes no tinguin por d’aprendre una llengua nova i gaudeixin de 

l’anglès.  

7.5. La interacció a l‟aula 

Molts especialistes creuen que l’aprenentatge de llengües és un procés altament interactiu, i 

que la interacció tant entre el professor i els alumnes com entre els propis alumnes hi té 

molta influència (Ellis, 1985; citat a Richards i Lockhart, 1998: 128). A continuació 

explorarem els tipus d’interacció que es produeixen durant un temps de 20 minuts en una de 
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les classes en què observem la participació dels alumnes, així com les oportunitats que la 

professora ofereix per animar-los a contribuir. Cal tenir en compte un dels principis del 

mètode de l‟aprenentatge cooperatiu de la llengua que exposa la participació de tots els 

alumnes de manera igual (veure apartat 3). Com veurem, però, a la pràctica aquest principi 

a vegades és difícil de dur a terme. 

A l’apartat 3 hem distingit quatre estils cognitius dels alumnes: el concret, l’analític, el 

comunicatiu i el basat en l’autoritat (Knowles, 1982; citat a Richards i Lockhart, 1998: 60). 

Segons aquests estils, la participació dels alumnes serà d’una manera concreta, amb la qual 

cosa la professora, segons el que ens comenta, intenta tenir presents aquests estils per 

crear harmonia a l’aula. Com podem veure a la figura 9 (annex 2.5), hi ha alumnes que 

intervenen sense que la professora els digui res, i d’altres que, si ella no els preguntés, no 

parlarien. La professora ens diu que intenta tenir-ho en compte i combinar les preguntes 

dirigides a tot el grup perquè els que intervenen més puguin expressar-se i les preguntes 

individuals, que les dirigeix més als alumnes que no participen tant (minut 43:24 del vídeo i 

transcrit al fragment A de l’escena 7). No obstant això, també ens comenta que les 

preguntes són un recurs molt comú per captar l’atenció dels alumnes que es distreuen més 

o parlen amb els companys, cosa que a vegades provoca un desequilibri. 

Els mètodes d’ensenyament basats en els enfocaments humanístics, com el mètode de 

l‟aprenentatge cooperatiu de la llengua i l’ensenyament comunicatiu de la llengua (veure 

apartat 3), posen molt d’èmfasi en el fet de dividir la classe en grups perquè els estudiants 

interactuïn entre ells, ja que és una manera de treballar la motivació i disminuir els efectes 

amenaçadors que suposa equivocar-se davant de tota la classe i de la persona que avalua 

(Stevick 1980: 202; citat a Wajnryb, 1992: 108-109). Durant el període d’observació de 

classes, vam poder presenciar una d’aquestes activitats titulada Hide and seek, que 

consistia a retallar una casa i dibuixar-se en una de les habitacions (minut 49:04 del vídeo i 

transcrit als fragments A i B de l’escena 8, així com de l’annex 4, l’activitat extra de la pàgina 

XL). Per parelles, intentaven esbrinar en quina de les habitacions s’havia dibuixat la seva 

parella. Com hem dit a l’apartat 3, Stevick (citat a Wajnryb, 1992: 127) argumenta que és 

important que el material tingui algun interès intrínsec que apel·li l’afectivitat de l’alumne. De 

manera inconscient, la professora ha aplicat aquest principi substituint dibuixar una creu en 

una de les habitacions, com deia l’activitat del llibre, per dibuixar-se a ells mateixos en la 

seva habitació preferida de la casa. D’aquesta manera, els alumnes aprenien alguna cosa 

dels seus companys i els motivava a preguntar. 
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Vam observar que en aquests espais de temps els alumnes interactuaven molt 

animadament amb el seu company o companya, tot i que moltes vegades barrejaven les 

llengües catalana o castellana amb l’anglesa. Va ser interessant observar com les 

estructures que la professora havia ensenyat les produïen en anglès però, en canvi, les 

interjeccions les feien en la seva llengua materna (minut 49:04 del vídeo i transcrit al 

fragment B de l’escena 8). Uns dels desavantatges que té l’activitat en grup és que els errors 

dels estudiants no es corregeixen tant (Stevick 1980: 202; citat a Wajnryb, 1992: 108-109), 

però en aquest cas la professora controlava cada grup perquè l’activitat es portés a terme de 

manera adequada i els alumnes produïssin les estructures correctament (minut 49:04 del 

vídeo i transcrit al fragment A de l’escena 8). Després d’observar l’activitat, podem copsar 

alguns dels punts de vista dels enfocaments humanístics. L’ensenyament comunicatiu de la 

llengua argumenta que la llengua s’ha de tenir en compte des d’un nivell afectiu de relacions 

personals i de conducta, és a dir, veure-la com un medi per expressar valors i opinions sobre 

un mateix i els altres.  

A més, com hem esmentat a l’apartat 2, Feurestein (citat a Arnold 2000: 123) parla de 

mediació a l’aula, referint-se a la intervenció d’altres persones en el procés d’aprenentatge a 

través de la selecció d’experiències i de la interacció entre els alumnes. Com hem 

comprovat en observar la classe i segons el que ens ha dit la professora, en aquesta edat i 

amb els coneixements lingüístics dels alumnes, ells no dominen aquest nivell de llengua i 

expliquen les seves experiències en la seva llengua materna. No obstant això, la professora 

considera important que els alumnes expressin el que senten o el que consideren important. 

Per això, a vegades dedica uns minuts al començament de la classe per deixar-los que 

comparteixin el que vulguin amb la classe i, d’aquesta manera, es treballa la dimensió 

afectiva sense que afecti les activitats de la classe. En canvi, perquè els exercicis siguin més 

productius, s’han de desenvolupar de manera molt guiada i pautada, i deixar que els 

alumnes combinin la llengua anglesa amb la catalana o castellana per aconseguir un 

equilibri entre l’aprenentatge i la dimensió afectiva. 

7.6. Conclusions de l‟observació 

L’ensenyament de segones llengües, com qualsevol altre ensenyament, s’ha de dur a terme 

tenint en compte l’edat i el nivell lingüístic dels alumnes. En aquest cas, els infants d’entre 

sis i set anys tenen un coneixement limitat, tant lingüístic com del món, amb la qual cosa no 

podem observar alguns dels principis dels enfocaments humanístics descrits per Stevick 

(1990). També s’ha de valorar que aquest treball, a causa del temps i de la limitació d’espai, 
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és una petita mostra de les tasques proposades per Wajnryb (1992), i hem escollit les que 

estan relacionades amb el tema que ens concerneix, és a dir, la dimensió afectiva. 

Dit això, hem pogut observar com en una classe es pot treballar l’afectivitat. En primer lloc, 

hem vist que l’ambient d’aprenentatge és molt important per motivar els alumnes i captar la 

seva atenció. L’organització de la classe, i en especial les rutines, també tenen un paper 

significant, ja que és una bona manera de fer que els alumnes aprenguin estructures i 

vocabulari de manera sistemàtica. És imprescindible que, per l’edat que tenen, es tingui 

present que les activitats han de ser amenes i variades per aconseguir que s’interessin i 

gaudeixin de l’anglès. Així doncs, la dinàmica és un altre factor a tenir en compte. Un altre 

aspecte imprescindible per un aprenentatge eficaç de la llengua és l’autoestima, ja que, com 

hem vist, quan l’alumne se sent valorat i respectat està més atent i optimitza les seves 

intervencions. 

Per aconseguir que tots aquests aspectes s’harmonitzin en una aula és important tenir en 

compte el rol dels participants de la classe, és a dir, la figura del professor i dels alumnes. El 

professor, o en aquest cas, professora, ha demostrat tenir molta influència sobre els 

alumnes, i totes les seves actuacions i actituds repercuteixen considerablement en els 

estudiants. Hem pogut presenciar els diversos rols que duu a terme, com el de motivadora, 

el de controladora de qualitat, el de membre d’un equip i el de coordinadora, entre d’altres. 

Tot això es pot veure recollit en la interacció que hi ha entre la professora i els estudiants.  

Segons els enfocaments humanístics, la interacció ha de ser fluïda i s’ha de deixar que els 

alumnes s’expressin lliurement, ja que d’aquesta manera se senten més a gust i 

l’aprenentatge és més eficaç. Això no obstant, hem pogut observar que a causa de les 

característiques dels nens i nenes estudiats no és possible que es puguin expressar 

lliurement en la llengua estrangera, per la qual cosa la intervenció de la figura de la 

professora és, un cop més, indispensable per poder establir un equilibri entre l’afectivitat i 

l’aprenentatge de l’anglès. 

8. Conclusions 

En començar aquest treball ens vam plantejar l’objectiu d’evidenciar la dimensió afectiva a 

l’aula a través de l’ambient d’aprenentatge, l’organització de la classe, la dinàmica de la 

classe, el rol del professor i, per últim, la interacció a l’aula. A continuació explicarem els 

objectius assolits i els que no hem assolit, proposarem millores per a recerques semblants i, 

finalment, esmentarem algunes propostes per a recerques futures. 
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L’ambient d’aprenentatge és un punt clau de la dimensió afectiva, ja que és el primer 

contacte que l’alumne estableix com a subjecte educatiu i el que l’acompanyarà durant tota 

l’escolaritat. Hem pogut observar que, tot i les dificultats d’ubicació provisional de l’escola, 

que, per tant, no compta amb els recursos òptims, la professora concedeix una importància 

rellevant a aquest aspecte i intenta que l’ambient i l’espai de l’aula siguin relaxats, còmodes i 

motivadors. Aquest ambient acollidor l’aconsegueix donant llibertat als nens per canviar de 

lloc per seure diàriament, fent-los sentir protagonistes de la classe en alguns moments, 

mostrant-se físicament i afectivament propera a ells, a més de cuidar els aspectes 

d’ambientació de l’aula. 

El segon aspecte que volíem observar era de quina manera també ajuda l’organització de la 

classe a crear un ambient ideal per l’aprenentatge. Els alumnes, especialment els més 

petits, se senten més segurs si saben què han de fer i què s’espera d’ells. Així, establir unes 

rutines ajuda a assolir aquest objectiu, a més del d’aprendre per repetició els diversos 

aspectes lingüístics, que van ampliant-se a mesura que avança el curs i s’incorporen a les 

rutines del començament i del tancament de la classe. En el cas que observem, el 

començament s’utilitza per sintonitzar, captar l’atenció dels alumnes i recordar el que s’ha 

après en lliçons anteriors. Habitualment, en el tancament es recapitula el que s’ha fet en les 

diferents activitats de la sessió corresponent. 

En tercer lloc, hem tractat el cos de la classe, en el qual s’estableix una dinàmica que depèn 

del ritme i de les transicions d’una activitat a l’altra per tal d’evitar la dispersió de l’atenció. 

En el nostre cas, com que tractem amb infants, aquestes transicions es fan de manera 

lúdica a través de cançons i d’instruccions molt clares i directes. Malgrat el constant intent de 

la professora per dinamitzar la classe, la limitada capacitat de concentració dels alumnes 

comporta que el ritme sigui lent i que no es puguin realitzar activitats poc dirigides. 

El quart aspecte estudiat és el rol del professor, que hem vist que està estretament lligat a la 

dimensió afectiva, especialment en edats tan primerenques. Els infants estan en procés de 

construir la seva autoimatge, en la qual els pares, el professor i els companys influeixen de 

manera significativa. Per tant, el rol del docent no només és el d’ensenyar una segona 

llengua, sinó el d’ajudar a desenvolupar també els aspectes personals, íntimament lligats als 

cognitius. Hem analitzat l’actuació de la professora a la classe i hem vist que exerceix el 

paper, sobretot, de coordinadora, de controladora de la qualitat, de membre d’un equip i de 

motivadora. Especialment els dos últims rols afavoreixen l’autoestima dels estudiants i 

estableixen un clima afectiu entre els participants de la classe. 
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En cinquè i últim lloc, la interacció a l’aula és un altre factor que influeix en el clima afectiu. 

S’ha de distingir entre dos tipus d’interacció: la professora amb els alumnes i els alumnes 

entre si. Quant al primer cas, hem constatat que la professora intenta que tots els alumnes 

participin de forma activa i que respectin i siguin respectats en tot moment pels companys. 

Per això té en compte la personalitat de cadascun d’ells i procura, a més, que se sentin 

còmodes. Pel que fa al segon cas, la interacció en llengua anglesa entre els alumnes és 

difícil de valorar perquè les seves competències lingüístiques no els permet expressar-se en 

anglès de manera espontània i, també, perquè en l’anàlisi que hem dut a terme no hem 

pogut copsar sempre en quins moments els alumnes es comunicaven per seguir la classe o 

ho feien com a forma d’evasió. 

En resum, com hem pogut veure al llarg d’aquesta conclusió, la dimensió afectiva es 

transmet en cadascun dels aspectes analitzats i forma part de la vida escolar. Des que els 

enfocaments i mètodes d’ensenyament van tenir en compte els enfocaments humanístics, el 

desenvolupament de l’afectivitat forma part del currículum del nostre sistema educatiu, de 

manera que també el recullen els materials didàctics i les programacions del professorat, 

com podem veure a la que presentem a l’annex 4. Així mateix, s’apliquen principis dels 

diferents mètodes d’ensenyament en el procés d’ensenyament de segones llengües perquè 

l’alumne té un paper rellevant en el seu aprenentatge i cal tenir en compte els diversos estils 

cognitius i psicològics que diferencien a cada subjecte. 

Aquest treball consta de dues parts estretament relacionades que s’enriqueixen mútuament: 

un marc teòric i un treball de camp. Aquesta última ha representat una nova experiència per 

a mi perquè abans no havia tingut ni la necessitat ni l’oportunitat d’assistir a una classe com 

a observadora. He gaudit més de l’observació que de la recerca teòrica, però reconec que el 

fet d’haver estudiat primer la teoria relacionada amb el tema que he tractat m’ha servit per 

extreure més informació i conclusions de l’observació. No obstant això, l’anàlisi que he 

realitzat és superficial i caldria aprofundir-lo assistint a classes d’altres professors, encara 

millor si són de diferents escoles, per tenir una visió més àmplia de la rellevància de 

l’afectivitat en diferents situacions. 

Durant aquest treball m’he adonat de la importància de la dimensió afectiva en qualsevol 

procés d’ensenyament-aprenentatge, tot i que m’he centrat en el d’una llengua estrangera. 

M’ha sorprès gratament comprovar la quantitat de detalls i de factors que intervenen en la 

creació d’un clima afectiu a l’aula. A part que m’agradaria aprofundir aquest tema, voldria 

descobrir la influència d’altres aspectes que puguin ser tan rellevants en l’aprenentatge com 

és l’afectivitat, i aquesta és una tasca que em queda pendent. 
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Annex 2.2: Graelles per analitzar l‟organització de la classe 

Figura 3. El començament i el tancament de les classes 
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Annex 2.3: Graelles per analitzar la dinàmica de la classe 
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have to open your book at page 79. 
Ok? What‟s this? What‟s this? Miguel 
Ángel, what‟s this? It‟s cat. <espera la 
resposta correcta> No, very well, it‟s a 
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Annex 2.4: Graelles per analitzar el rol del professor 
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Annex 2.5: Graelles per analitzar la interacció a l‟aula 
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Annex 3: Les entrevistes 

Annex 3.1. Preguntes realitzades a la professora 

1) Què creu que han après els alumnes ? 

Durant aquestes lliçons hem treballat el conte popular Els tres porquets i els nens han après 

els noms dels materials de les cases, així com el vocabulari bàsic del conte. També han 

après a identificar i anomenar les dependències d’una casa i preguntar on es troba algú. 

També hem practicat el so de la h i hem recordat vocabulari de la lliçó anterior, que tractava 

dels animals i del menjar. 

 

2) Quins aspectes de la classe li han agradat més? 

La part de la classe que m’agrada més és la de participar en la narració del conte popular, ja 

que crec que els nens gaudeixen molt amb els personatges que coneixen. 

 

3) Faria alguna cosa diferent si es fes la classe una altra vegada? 

Aquest any és la primera vegada que ensenyo als de primer i faig servir el llibre de text Find 

Out! Crec que és un llibre que està molt ben estructurat i per això el segueixo al peu de la 

lletra. Tot i així crec que dedica molt temps en activitats que es podrien resoldre ràpidament i 

que són molt repetitives. A vegades la preparació de l’activitat és més costosa per als nens 

que la seva realització. Per tant, per a l’any vinent estic preparant una planificació 

modificada i personalitzada, seguint el model del llibre. 

Crec que una de les coses que canviaré seran les activitats de tancament de la classe, en 

que dedicaré una part a revisar el que s’ha après durant la classe. També m’agradaria 

incloure més activitats de representació teatral, per exemple l’escenificació del conte de Els 

tres porquets els serviria per interioritzar millor el vocabulari mentre s’ho passen bé. 

 

4) La classe ha resultat difícil per als alumnes? 

Com he dit abans, hi ha activitats que els resulten difícils, però no per l’activitat en si, sinó 

per la preparació que comporta, a vegades manual. 

 

 

 



 

 XIV 

5) Quines activitats agraden més als alumnes? 

Crec que l’activitat amb què han gaudit més els nens ha estat el joc de retallar la casa de la 

lliçó set, enganxar-hi els adhesius de les habitacions i dibuixar-se en la seva habitació 

preferida i després preguntar-se entre ells on eren. Fa uns anys vaig descobrir que als nens 

els agradava molt la figura del helper de la classe, és a dir, la persona encarregada de 

repartir i recollir el material i ajudar-me en qualsevol activitat. 

 

6) De quina manera influeix la seva personalitat en la seva manera d’ensenyar? 

Sóc una persona molt moguda i m’agrada anar variant d’activitats. Per tant, faig les classes 

força actives i crec que els nens no s’avorreixen. 

 

7) Com veu el seu paper a classe? 

Crec que en aquesta etapa els alumnes necessiten motivació per trobar plaer d’aprendre 

una llengua nova. A primer és quan els alumnes comencen a poder interactuar en anglès, 

tot i que les estructures són molt simples i pautades. Considero, doncs, que el meu paper és 

el de dinamitzar i motivar la classe. 

 

8) Quins recursos didàctics utilitza? 

Normalment utilitzo el llibre de text, les activitats interactives del CD-rom, els ordinadors, les 

flash-cards, jocs com el bingo, Guess Who, titelles, CDs, etc. No obstant això, ara estem en 

una època de trasllat i estem ubicats en una ala d’una altra escola; per tant, no tenim ni 

l’espai ni els recursos adequats i només puc fer servir el llibre i els CDs. 

 

9) Quin hauria de ser el paper dels llibres de text i dels materials didàctics en el programa? 

Els llibres i els materials didàctics haurien de tenir un paper d’orientació i de referència, tot i 

que actualment els segueixo més del que m’agradaria. 

 

10) Com creu que és l’ambient d’aprenentatge a la seva classe? 

Com he dit anteriorment, encara no disposem d’una escola pròpia i, per tant, no tenim una 

aula amb les condicions que m’agradarien. Compartim la classe amb els alumnes de l’aula 

d’acollida, per tant, l’aula és molt petita i hi ha més interrupcions del que seria normal i no hi 

ha gaires recursos. A tall d’exemple, abans disposàvem d’ordinadors dins de la classe, 
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mentre que ara hem de compartir l’aula d’ordinador, no només entre tots els cursos, sinó 

també amb l’altra escola. 

Tot i així intento que l’aula sigui el més atractiva i agradable possible, i està decorada amb 

molts colors i guarniments. La claror que hi ha també ajuda força. Una altra manera de fer 

l’ambient agradable és que deixo que els nens escullin el lloc on seure. 

 

11) De què depèn que un alumne estigui motivat o no? 

Un dels factor que considero més importants és com vénen de casa, i també que es trobin a 

gust, que no sentin cap pressió, que les activitats que es presenten siguin atractives i que 

tinguin la confiança que es poden equivocar sense sentir-se ridiculitzats. 

 

12) Segons els enfocaments humanístics, l’autoestima juga un paper molt important en 

l’aprenentatge dels alumnes. La treballa? 

No faig cap activitat específica per treballar l’autoestima, però crec que la tracto 

implícitament quan realitzem activitats en grup, quan li crido l’atenció a algun alumne que 

s’enriu d’un altre, quan els animo a escoltar a la resta de companys, valorant la feina que 

fant i animant-los o felicitant-los pel treball ben fet. 

 

13) Creu que és important que els alumnes interactuïn entre ells i vostè ocupi un paper 

secundari? 

En aquesta edat és molt difícil que els alumnes interactuïn entre ells sense l’ajut constant 

d’un adult, ja que no tenen los capacitats lingüístiques necessàries per fer-ho. Crec que 

primer s’ha de treballar una estructura si vols que després la practiquin. Això, doncs, faig 

moltes activitats, com les flashcards o la de hide and seek, en què començo jo i després els 

deixo practicar a ells seguint el meu model. També, quan portem a terme la rutina del 

començament de la classe els deixo una mica més “lliures”. Moltes vegades, això els dóna 

peu a compartir experiències personals, però en aquests casos tendeixen a emprar la seva 

llengua materna perquè tenen més ganes de comunicar-se i volen expressar més coses del 

que lingüísticament poden en la llengua estrangera. Es per això que a vegades dedico una 

estona del començament per aquesta finalitat i així després no interrompen tant la classe. 
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14) Com són les transicions entre les activitats? 

El material didàctic inclou, generalment, una cançó per enunciar el començament d’una nova 

activitat, tot i que sempre intento donar temps perquè finalitzin el que estaven fent i prestin 

atenció a les noves instruccions. Quan presento un tema nou, deixo que els nens diguin el 

que en coneixen, ja sigui en anglès o en castellà o català.  

 

15) Com decideix quan de temps es dedica a cada activitat? 

Habitualment les lliçons del llibre estan planejades per una classe de 45 minuts, així que 

segueixo el que proposa la guia del professor. 

 

16) Quin paper tenen el començament i el tancament de la classe? 

La rutina és molt important en començar perquè els situa. Durant els meus anys de mestra 

m’he fixat en què el que es fa com a rutina és el que s’aprèn. En aquesta classe també ho 

he vist, ja que al començament del curs no sabien les fórmules de salutació i ara, gràcies a 

què les repeteixen cada dia, ja els surt automàticament. Fins i tot quan me’ls creuo pel 

passadís em saluden en anglès. Per això és important que les cançons que es posen, tant 

en començar com en finalitzar la classe, variïn, per tal de tenir un bagatge lingüístic més 

ampli. 
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Annex 3.2. Preguntes realitzades als alumnes 

1) Què has après en aquesta classe? 

P1: El conte de Els tres porquets. 

P2: Les habitacions de la casa. 

P3: Les habitacions de la casa: kitchen, bathroom, garage, bedroom. 

P4: Straw, wood, stone, brick. 

2) Què t’ha agradat més de la classe? 

P1: El conte. 

P2: L’endevinalla. 

P3: Retallar la casa. 

P4: Retallar i enganxar les fotos. 

3) Què t’ha agradat menys de la classe? 

P1: Res, tot m’agrada. 

P2: El conte. 

P3: Posar números a les cases. 

P4: Res. 
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Annex 4: Planificació de la classe 

En les pàgines següents incloem la planificació de la unitat sis extreta del quadern del 

professor que incorpora el llibre de text Find Out! Les lliçons a les quals vam assistir van ser 

la sis i la set, que estan entre les pàgines XXXIV i XL. 
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Annex 5: Gravació del vídeo i transcripció 

La transcripció del vídeo l’he realitzada basant-me en el model que proposen Helena 

Calsamiglia i Amparo Tusón (Calsamiglia i Tusón, 2007: 305). 

 

Llegenda: 
 
P Professora. 

A Alumnes, que es marcaran amb nombres segons el lloc on estiguin seguts. 

A0 Algun dels alumnes, tot i que no s’ha pogut identificar qui. 

C Classe 

L CD del llibre de text 

No s’empraran majúscules després dels signes de puntuació ni per començar les frases. 

|, || i ||| Pauses de diferent duració. 

: Allargament sil·làbic. 

- Truncament de paraula. 

==  al principi d’una presa de paraula significa que el locutor que té la paraula la manté 

tot i que un enunciat d’un altre locutor l’interrompi. 

[ ]  el que hi ha a l’interior significa que la sqüència se solapa amb les paraules d’un altre 

participant. 

< > fenòmens no lèxics, tan vocals com no vocals. En algun moment també pot indicar 

una explicació. 

(???) Paraula inintel·ligible o dubtosa 

( ) No es comprèn  molt bé la paraula, pero s’apunta els sons aproximats. 

MAJÚS. Més èmfasi 

Curs. Xiuxiueja 

? entonació interrogativa 

! Entonació exclamativa 

[…] Omissió d’un fragment 
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ESCENA 1 

Fragment A 

P Helga is staying here| and listen|| we’re going to do our class| ok? | are you ready to start? 

yes? good morning|| how are you?  

C fine| thank you [thanks] 

P Heidi| how are you? || how are you| Heidi? 

C fine| thank you|| 

P: Heidi| how are you? <es posa la mà a l’oralla com si no l’escoltés> 

H: FINE| thanks 

P: ok| and I’m fine too| I’m fine too|| <veu un glop d’aigua> ok|| Carimel| are you ready to 

start English? | yes? | are you ready?  

A1 yes. 

P yes? so: 

<nens riuen> 

Fragment B 

 

P so: stand up| come on| <pica de mans>  

 […] 

P: are you ready| Andy? | yes? <un nen interromp la classe> good morning Ismael||| wait a 

minute||| technic problems||| ok|| ok| it’s read| are you ready Aisha?| yes? 

L unit five <musiqueta> opening song units five and six let’s point 

P let’s point ok? do you remember? Carimel come on! 

<canten la cançó let’s point i assenyalen els objectes que anomena la cançó> 

L    let’s point to the window|  

let’s point to the door| 

let’s point to the board| 

let’s point to the floor! ||| 

let’s point to the window|  

let’s point to the door| 

let’s point to the board| 

let’s point to the floor! 

P very well! <pica de mans> let’s point| very well|| you can sit do:wn| thank you:| so: today 

I’ve got here: I’ve got here:  

C [(???)] 
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Fragment C 

 

P = Aisha| Aisha|| Aisha|| I’ve go:t I’ve got- 

A2 eso qué es? ah! se parece esto: germanes| you i la Aisha  

P yes? 

A3  (???) la cara y el pelo ahí (???) 

P ok| ok|| so| very well- <alumnes parlen> very well- <alumnes parlen> Andy| I’ve got here a 

pet| do you remember the pets? an animal| what pet is it?| what pet is it?|| Redouane 

A1 a cat 

P a cat? m: I don’t know- 

A4 a dog 

P a dog? m: 

A2 a tortoise: 

P a tortoise?  

A3 a tortoise: 

P a tortoise| too? what do you think is it? 

A5 a tortoise 

P a tortoise? 

A6 a rabbit 

P a rabbit? 

A7 a rabbit 

P rabbit?|| what do you think| Nora? 

A8 rabbit 

P a rabbit| too? 

A9 a tortoise 

P a tortoise?|| and Carimel? 

A10 a tor-toise 

P a tortoise too? and you say| Aisha? 

A11 cat 

P who says… a dog! 

a5 [tortoise] 

A4 ue:! <aixeca una mà i somriu> 

P very well!| <somriu> Andy| it’s a dog|| Andy| what do dogs eat? <fa el gest de portar-se 

alguna cosa a la boca amb la mà> 

A4 eh? 

P what| the dogs| eat? <torna a fer el gest de portar-se alguna cosa a la boca amb la mà> 

A1 meat 
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A4 meat 

P meat| very well| remember? <s’assenyala el cap amb amb el dit> dogs| eat| meat|| very 

well| I put the dog here|| ok? ok?| and now| <pica de mans> who is the helper|| <es posa 

les mans a la cintura> en forma who is the helper today? Andy| please|| in your pocket| 

who’s the helper today? who’s the helper? Aisha| are you the helper| today? are you the 

helper? no? no? you are sleeping? <fa un gest com si dormís> yes? I think so| today the 

helper i:s Erica! you’re the helper today| yes| you are| Erica|| ok? you’re the helper today| 

yes?  

A2 [lo sabía| lo sabía] 

A5 ok 

Fragment D 

 

P ok| very well| so| Erica is the helper for today| this is for you| ok? <li dóna a l’Erica una 

etiqueta amb una cinta perquè se la pengi al coll> next week Pol i Artem| so| do you 

remember- do you remember|| ei| <pica de mans> do you remember the houses? 

<dibuixa una casa a l’aire>  the house? yes? do you remember the house? 

C yes 

P yes? we’ve go:t a: do you remember the house? 

(???) 

P do you remember this house? ok  

A2 HOUSE! 

P house| very well|| and we speak about the house and look| this house is made of:? 

A11 de los cuatro cerditos 

A3 de los cuatro no 

P this| do you remember? thi:s 

A11 sí| es de los cuatro cerditos 

A3 cuatro no| tres 

P Andy| Artem| do you remember this house? it’s made of: what? do you remember?  

A4 briks| 

P of: <alguns alumnes aixequen la mà> 

A3 brik 

P who remembers? <dirigint-se a A8> 

A10 brik 

P very well!| Carimel!| brik!|| this house is made of brik| very well| oh! <li cau la flashcard I la 

recull> 

A2 ha mirado 

P no| no| she remembers|| <s’assenyala el cap amb el dir> brick| very well 
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A7 [porque (???)] 

P I need blue-tack| ok? blue tag| very well! 

A4 <suspira> 

P ok? so- look| <s’assenyala l’ull amb la mà> look look| now this house- <els alumnes 

parlen> THIS house- <els alumnes parlen> yes? very well| this house| look at the house| 

this house is made o:f? 

A7 i A3 (???) 

P this is very difficutl! 

A4 <aixeca la mà nerviós> cómo era? 

P a:h this is very difficult to remember|| do you remember <continua dibuixant a la pissarra> 

C (???) 

P do you remember? 

A4 e: 

P this house is made o:f? 

A2 <aixeca la mà somrient> good! 

P very we:ll! <somriu> very well| look| <ensenya la flashcard amb un dibuix de troncs de 

fusta> this house is made of wood! | very well- NOW| another house|  

A4 yo 

C <murmuren> 

P =oops! it’s upside down| ok| good| remember? bri:ik 

C br:ik 

P = a:nd <senyala l’altra casa> 

C WOO:D 

A5 good| very good 

P <somriu> yes| very similar| very good| similar|| ah! another ho:use| <dibuixa una altra casa 

a a la pissarra> 

A4 ésta ya no me la se 

P no?  

A4 <fa que no amb el cap> 

P =no? Artem| do you remember?||you don’t remember? a house is made o:f? 

A3 jo ho sé! jo ho sé! 

A11 [eso era (???)] 

P = this is very difficult 

A1 jo| jo| jo 

P =Artien| do you remember? || 

A0 [(???)] 

A4 yo yo yo 
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P <continua dibuixant a la pissarra> no? do you remember? is ma:de- this house is made 

o:f? 

A0 [yo me la sé] 

A0 dos 

P this house is made o:f? s:::  

A4 sa! 

A2 sit! 

P =s::: 

A2 sat! 

A3 sut! 

P =s::: 

A0 sot! 

A1 set! 

A10 straw! 

P <somriu i fa cara de sorpresa> very well! Carimel! straw|  

C straw 

P straw| this house is made of straw| yes? so- 

A4 ahora ya sí que me las sé todas 

P yes? ok so- this house- 

C <parlen> 

P =this house is made of? Andy?| s: 

A4 straw 

P straw| this house is made o:f? <assenyalant la casa de maons> 

C brik 

P this house is made o:f? <assenyalant la casa de fusta> 

C wood 

P wood| ah! a:nd  

A2 (betten) 

P this house- another house| this house is made o:f? 

A4 stone 

P oh! Andy has a very good memory! this house is made of- yes- is made of s: 

A0 (bottom) 

A0 (???) 

A0 (st???) 

A6 stone 

P stone! very well! stone| stone| ok? so- do you remember- do you remember? this house is 

made o:f? <assenyala la flashcard amb la casa de maons> 
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C brik! 

P this house is made o:f? <assenyala la flashcard amb la casa de palla> Mohamed| <peta 

els dits> 

C <parlen> 

P this haouse is made o:f? 

A3 straw 

P straw| straw 

A4 estraw! estraw! 

P straw| es- no| s:| s:| s:traw 

C s:traw 

P <assenyala la flashcard amb la casa de pedra> 

C stone 

P stone| very well|| <pica de mans> so| let’s remember <s’assenyala el cap amb amdós dis 

índex> let’s remember- do you remember the song? || do you remember the song? | let’s 

listen to the song about the houses- ok? I have to loo:k| it’s page 39| so look| listen| and 

point| ok? <reparteix les flashcards per la classe> 

 

Fragment E 

 

[…] <l’activitat consisteix en seguir la cançó i, cada vegada que escoltin brick, straw, stone o 

wood, han d’assenyalar la flashcard amb el dibuix corresponent> 

 

P so you have to point| rememper point? <fa el gest d’assenyalar i ho relaciona amb la 

cancó d’obertura> to the window| point to the door? yes? || point to the brick| can you pint 

to the brick? to the brick? 

C <parlen> 

P e:! <mou els braços> i’m here! <assenyala la flashcard dels maons> point to the brick| 

<assenyala la flashcard de les fustes> point to the wood| <assenyala la flashcard de les 

pedres> point to the stone point to the stone| <assenyala la flashcard de la palla> point to 

the stone point to the: s:traw| 

C [straw] 

P remember the song? >s’assenyala el cap amb el dit> yes? <posa el CD> 

L units five and six| the houses song <comença la música> 

P remember? 

<canten la cançó Houses i assenyalen les flashcards que anomena la cançó> 

L   houses| houses| 

big| and| small| 
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look at this house| it’s made of stone| 

P [STONE! <assenyala la flashcard adequada>] 

 

look at this house| it’s made of wood||| 

P [WOOD! there| <assenyala la flashcard adequada>] 

 

houses| houses| 

big| and| small| 

P [big and small <fa els gestos que representarien una cosa gran i petita>] 

 

look at this house| it’s made of brick| 

P [of BRICK! <assenyala la flashcard adequada>] 

 

look at this house| it’s made of straw| 

P [ok? STRAW <assenyala la flashcard adequada>] 

 

P ok| houses are: <fa els gestos que representarien una cosa gran> 

C small! 

P mn: small <fa els gestos que representarien una cosa petita> is here| this i:s <fa els gestos 

que representarien una cosa gran> 

C BIG 

P big <fa els gestos que representarien una cosa gran> and <fa els gestos que 

representarien una cosa petita> small 

C [small] 

P ok| repeat again? once again (???) ok? you sing with me? ok? <acaricia el cap de A1, que 

està discret i es dirigeix a ell> big| <fa els gestos que representarien una cosa gran> small| 

<fa els gestos que representarien una cosa petita> 

 

<torna a sonar la cançó Houses i tota la classe canta i assenyal les flashcards que anomena 

la cançó> 

L   houses| houses| 

big| and| small| 

look at this house| it’s made of stone| 

look at this house| it’s made of wood||| 

houses| houses| 

big| and| small| 

look at this house| it’s made of brick| 
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look at this house| it’s made of straw| 

 

 

ESCENA 2 

 

Fragment A  

P  listen! CARIME:L| ANDY:| <copeja la taula amb els artells de la mà> PLE:ASE| 

FRANCISCO: | ARTE:M| chist chist chist! le:t’s- ANDY| ANDY| AN-DY! STOP PLEASE|  

<silenci> 

P let‟s- let‟s remember- Redouane! let’s remember| Andy| Andy| think| let’s remember| 

<s’assenyala el cap amb ambdós dits índex> 

C <tots els alumnes comencen a aixecar les mans i murmuren> 

P let’s remember| tell me: || tell me:| Nora? 

A7 dog 

C dog! 

P very good! dog <somriu i ensenya la flashcard amb el dibuix d’un gos> very well| Nora has 

a very good memory| very well! 

A0 [yo la sabía] 

 

Fragment B 

P = and the:n| ss: and the:n remember- remember it’s time to-? to-? it’s time to? <assenyala 

el rellotge> 

A2 start 

A3 to begin 

P it’s time to BEGIN?||  

A0 no: 

P =or it’s time to FINISH?|| 

C to finish! it’s time to finish! 

P it’s time to sinish| so- let’s listen to the so:ng and tidy up!|| Erica| can you help me please? 

L units five and six| it’s time to stop! 

P it’s time to stop! 

<Sona la cançó de tancament. Els alumnes canten i fan adéu amb la mà> 

L it’s time to stop| 

it’s the end of the lesson| 

it’s time to stop| 
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see you next time!||| 

it’s time to stop| 

it’s the end of the lesson| 

it’s time to stop| 

see you next time!||| 

P see you next time| thank you! ok- so- it’s time to stop| Redouane| Redouane| 

 

Fragment C 

C <parlen> 

A3 (???) 

P <creua els braços> yes- <s’acosta a A3 i li xiuxeueja alguna cosa a l’oïda> yes <afirma 

amb el cap> ok| SO- Erica| Erica: chist chuist Carimel!| <s’acomiada dels alumnes d’un 

en un. Quan els infants senten el seu nom, s’aixequen de la cadira, la posen bé i es 

col·loquen en fila índia davant de la porta> good bye Erica| good bye Valeria|| see you 

tomorrow Andy: || bye bye Nora: | by:e Nora:|| bye bye:| good bye Aisha:|| […] good bye 

Carime:l| good bye Redouane| good bye Heidy| good bye: Mohamed| see: you| 

Francisco: see yo:u|| good bye Arte:m| […] say good bye to Helga: yes? can you say 

good bye to Helga? goo:d bye Helga:| See you next- Tuesday| ok? see you next 

Tuesday||  

[…] 

 

 

 

ESCENA 3 

 

Fragment A 

 

A0 podem començar? 

P are you ready? please? yes? have you got a pencil? Nora? 

A1 (???) 

P no no|  

A1 sí sí 

P <li acarícia el cap a A1> no no 

A8 yes yes YES 

P Heidi| no| 

A0 [yes yes yes] 

A0 [please please please] 



 

 LIV 

P ok| ehem| look at- chist! PLEASE| Valeria| look|| you’ve got here- Valeria| Andy| ANDY| 

Artem|| ok| very well| so- look here| <ensenya el llibre de text> Aisha| Carimel| COME on| 

look here-| look-| look and numer| we’ve go:t| one| two| three house:s| <assenyala les 

cases dibuixades al llibre de text> ok| but you have to remember […] 

 

 

ESCENA 4 

 

Fragment A 

 

A4 (???) a la Nora (???) 

A0 (???) 

C <parlen> 

P […] this is another day| ok? so- s: do you- 

C (???) go go go <estan distrets parlant entre ells> 

P ss: <peta els dits> 

C <parlen> 

P everybody click| click| click <petant els dits 3 vegades>||| everybody goes click| click| 

click<petant els dits 3 vegades>|| Miguel Ángel! 

C <paulatinament els infants comencen a callar i repeteixen les paraules click, click, click 

petnat els dits> 

A4 [a mí no me sale!] 

P Moisés! everybody clik| clik| clik <petant els dits 3 vegades>|| everybody clap| clap| clap 

<picant de mans 3 vegades >|| oh- Moisés no-| 

P everybody clik| clik| clik <petant els dits 3 vegades >|| everybody clap| clap| clap <picant de 

mans 3 vegades>|| <peta els dits 3 vegades >|| <pica de mans 3 vegades>|| everybody 

ss:::: <amb el dit davant dels llavis>||| <els infants van repetint el que fa la professora> 

[…] 

 

ESCENA 5 

 

Fragment A 

P […] <ensenya i assenyala el llibre> this is the fro:nt door| and this is the back door| look||| 

it’s a dog| can you look at the dog? this is the gara:ge| ok? this is a c:at| ok? in this house 

there is a cat| a:nd| Valeria| Valeria is here in this house|| Valeria-?| listen| chist! Katrin|  

A3 [ya lo hemos visto-] 

P = Valeria a:re you in the ha:ll?||| 



 

 LV 

A3 en el tejado 

P no: || Moisés| Moisés|| MoisE:s <copeja la taula amb els artells de les mans fins que 

Moisés li presta atenció> ask Valeria| Valeria are: yo:u? >assenteix amb el cap> Valeria 

are you in the:? 

A6 Valeria| are you in the bedroom? 

P Are you in the bedroom| Valeria? 

A1 no  

P no: 

A5 [Valeria are you in the-]  

P chist: now Moisés 

C <tots volen preguntar> 

P =a:re yo:u-? list- Rubén! it’s impossible to speak everyone speaking atthe same time! ||| 

ask| Valeria| are you in the garage? 

A10 Valeria are you in the garage? 

A1 yes 

P ye:s| ok| now you can play with Lisa| or| with Ben| or with you||| and Valeria asks me: | 

A1 are you in the kitchen? 

P no: 

A2 are you in the bedroom? 

P inthe bedroom? ye:s! very well! Fatima| I’m in the bedroom! <assesnyala dos alumnes> 

you can play together| and you with you| yes? and Rubén| yes- so- here 

 

[…] 

 

ESCENA 6 

 

Fragment A 

[…] 

P can you say-?  

A4 can you say- 

P very well| so- 

A3 lo tenemos que decir todos| y si lo decimos bien| una- una creueta 

P a tick|| we have to repeat| Henry says huff| huff| huff! hungry <es frega la panxa> Henry 

says huff| huff| huff! 

A4 yo| yo| 

C <tots parlen alhora> 

P we’re going to listen first| ok| Pol? we’re going to listen first| 



 

 LVI 

L chant Can you sa:y? <musiqueta> Can you sa:y hungry Henry says huff| huff| huff!|| huff| 

huff| huff!|||  

P [huff| huff| huff!] 

L = huff| huff| huff! 

P [huff| huff| huff!] 

C [huff| huff| huff!] 

L = Henry says huff| huff| huff!  

P [Henry says huff| huff| huff!] 

L =Henry says huff| huff| huff!||| 

P Henry says huff| huff| huff! 

A6 [huff| huff| huff!] 

P Ainara- 

A6 Henry- no- Henry says huff| huff| huff! 

P Very well Ainara| 

A9 Henry| says|| huff| huff| huff! 

P [huff| huff| huff!]|| Henry- reapeat- 

A4 hunry- 

P [no no| wait|] 

A4 =huff| huff| huff! 

P Henry says huff| huff| huff! 

C Henry says huff| huff| huff! 

P Henry says huff| huff| huff!| with rythme| Henry says huff| huff| huff! 

C [Henry says huff| huff| huff!] 

P katrin| Henry says huff| huff| huff! 

C [Henry says huff| huff| huff!] 

P Henry says huff| huff| huff! 

C [Henry says huff| huff| huff!] 

P ok| but- now <posa altra vegada el CD> 

L hungry Henry says huff| huff| huff!|| huff| hungry Henry says huff| huff| huff!|| huff| 

C [hungry Henry says huff| huff| huff!|| huff|] <alguns practiquen pel seu compte I altres 

segueixen la música> 

P so- Moisés| Canyou say-? hungry Henry says huff| huff| huff!|| huff?| 

[…] 

P Henry says huff| huff| huff! 

C [Henry says huff| huff| huff!] 

P no| perquè rasca| h: <imita el so correcte> Henry| Henry| 

C huff| huff| huff! 



 

 LVII 

[…] 

<després treu una llibreta I els fa repetir un per un, posant un tick a cadascun> 

[…] 

 

 

ESCENA 7 

 

Fragment A 

 

P so| I’m going to ask you some questions about the story| ok? 

A4 a brick| a brick 

[…] 

P who remembers? put your hands up if you remember| what’s his name <assenyala la 

figura del lloc de la flashcard> 

A0 blue? 

P what’s his name? 

A4 bick 

A0 brick 

P no| no| this one| the wolf| 

C <parlen tots alhora, alguns estan distrets> 

P hello!| what’s your name?| what’s your name? 

[…] 

P do you like the story of the Three Little Pigs? yes|  Artem? ok| let’s remember the story| 

what’s his name? 

C Henry 

P very well| and is he hungry? 

C yes! 

P ye:s| very well| a:nd| look at this| number two: ||| how many pigs can you see? 

A4 three pigs! 

P come on| Nora| how many pigs? how many pigs can you see? 

<alguns alumnes responen> 

P =no| Nora| o:r- or Redouane- o:r Valeria: 

A4 yo me la sé! 

P yes| Andy| but you talk too much|| come on| Nora| how many pigs can you see? 

A6 three 

P three| very well! || how many pigs can you see| Valeria? 

A8 (???) 



 

 LVIII 

P how many pigs? <A7 aixeca la mà> 

A8 (???) three 

P very well! 

P and you| Heidi? 

A7 three 

P three? ok| very well! a:nd- a:nd| Mohamed| how many houses can you see? how many 

houses? || one| Mohamed? 

A11 three| 

P three houses| and can you see three houses? […] ok Redouane? Aisha? three houses and 

three little pigs| Artem? 

[…] 

 

 

ESCENA 8 

 

Fragment A 

P are you in the bathroom? 

A4 no| 

P no: ask <dirigint-se a la parella> a:re yo:u 

A3 are yo:u- are you in the bedroom? 

A4 no| 

P no|| a:re yo:u in the kitchen? 

A4 no| 

P a: I know! <xiuxiueja alguna cosa a l’oïda de A3> 

A3 a:re yo:u i:n the: garage? 

A4 ye:s 

P ye:s! now Loli| 

A4 are yo:u- are you in the kitchen? 

P in the kitchen? no no: 

A3 a:re yo:u are you in the hall? 

P ye:s! I am in the ha:ll! now you play together? yes? 

 

Fragment B 

 

A3 are yo:u: kithen! 

A4 no: (???) más arriba| 

A3 are you: bedroom? 



 

 LIX 

A4 no 

A3 are you: hall? 

A4 no (???)  

A3 are you: 

A4 aquí (???) 

A3 Loli::: cómo se llama bath: qué? 

P ba:throo:m 

A3 bathroom 

A4 YE:S! || a la cuarta! 

[…] 


