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ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze the situation of teaching syntax in the Spanish 

Secondary Education (ESO), focusing on syntactic functions. The study comes as a 

result of the gap between college classes, where discussion of semantic composition is 

important, and Secondary school classes, which are based exclusively on identifying 

syntactic functions. The study begins by analyzing the role of syntax in education laws, 

and concludes that the study of syntax is not very prominent in the context of the study 

of language. A critical analysis of the study of syntax in real classrooms is carried out 

which covers the use of 10 different ESO books of "Lengua castellana" and "Llengua 

catalana". Teachers and students of three schools were also interviewed. The results 

confirm that contents are repetitive; definitions and terminology are imprecise and are 

not based on any specific theory, and exercises are mainly mechanical and taxonomic. 

Furthermore, to see if despite these data students really understand syntactic functions 

and to check the benefits of thematic relations, an experiment was carried out with 102 

students from two different schools. It was observed that students mix up syntactic 

functions, they are not used to discussions and that continuous instruction on thematic 

relations could have potential benefits. The study points to a need for change in 

classroom methodology and for a better training of teachers that would make it possible 

to abandon the traditional system based exclusively on taxonomy and to introduce some 

basic notions of syntactic argumentation.  

Key words: grammar, syntax, syntactic functions, ESO, teaching 

  



 

 

 

 

 

 

 

"La gran necesidad de la enseñanza de la gramática es [...] hacerles ver que la lengua 

les pertenece y, por lo tanto, conocerla mejor es conocerse mejor a sí mismos". 

Bosque, 2015 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'estudi de la sintaxi es remunta a l'Edat Antiga, però va ser amb l'estructuralisme i el 

generativisme quan va començar a adquirir un caràcter més teòric per tal de descriure i 

explicar les regularitats del llenguatge humà. A partir d’aquell moment van començar a 

proliferar diferents enfocaments, els quals han anat influenciant l'ensenyament de la 

sintaxi a l'aula i traient pes a l'enfocament tradicional.  

Des de mitjans del segle XX, hi ha estudis sobre si és eficaç o no l'estudi gramatical per 

a l'aprenentatge de la llengua materna i quina és la millor manera per dur-lo a terme 

(Bello, 1958; Salotti i Tobar, 1960; Castro, 1980; Lenz, 1987, citats a Mantecón, B., 

1999). Fontich (2013) afirma que la gramàtica és imprescindible per a les destreses 

d'escriptura i expressió oral en primeres llengües; per a l'adquisició de noves llengües a 

partir del contrast interlingüístic amb les llengües que ja coneixem; per a l'ortografia i 

els aspectes normatius lligats a l'oració, i per a la cultura de qualsevol ciutadà 

escolaritzat. Tanmateix, és gairebé evident que la manera com s'estudia la gramàtica (i 

en concret la sintaxi) a l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO
1
) no és la més 

adequada per assolir aquests objectius.  

A partir de les discrepàncies que existeixen entre l'àmbit de l'educació obligatòria i la 

universitat, les quals hem viscut en primera persona, ens hem plantejat a què es deu 

aquest salt tan gran i per què als instituts de Secundària no s'adopta una metodologia 

més reflexiva, tal com es fa a la universitat. Per aquest motiu, els objectius d'aquest 

treball són: 

 Analitzar com es presenta la sintaxi a les escoles catalanes i als llibres de text 

per detectar els aspectes més problemàtics. En concret, ens fixarem en el 

plantejament de les funcions sintàctiques al llarg dels quatre cursos d'ESO, ja 

que la branca de la sintaxi a les escoles queda reduïda, moltes vegades, a l'anàlisi 

morfosintàctica. 

 Verificar si els exercicis proposats als llibres de text permeten reflexionar sobre 

el mecanisme intern del llenguatge.  

 Constatar quina visió tenen els professors i els alumnes del rol de la sintaxi dins 

de les assignatures de "Llengua catalana" i "Lengua castellana". 

 Comprovar quin nivell de coneixements sintàctics té l'alumnat. 

                                                 
1
 Comprèn l'educació dels 12 als 16 anys i està dividida en quatre cursos. 
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 Suggerir idees per millorar els punts febles a partir dels resultats de l'anàlisi i 

propostes de diversos autors. 

El treball s'estructurarà en cinc grans parts. En primer lloc, s’examinaran els corrents 

lingüístics més influents en l'ensenyament de la sintaxi actual i es farà un recull 

d'estudis previs que han analitzat els punts febles de la pedagogia de la sintaxi. En segon 

lloc, s'analitzaran les lleis educatives i el currículum escolar, els quals estableixen els 

continguts mínims que s'han d'assolir a les assignatures en qüestió. En tercer lloc, es 

farà una anàlisi crítica de llibres de text d'ESO. Aquesta anàlisi es complementarà amb 

qüestionaris a professors i alumnes de Secundària per tal de corroborar els punts febles 

de l'ensenyament actual. Seguidament, es presentaran els resultats d'exercicis fets per 

alumnes de diferents instituts de Secundària. Tot seguit se suggeriran idees de millora 

(els papers temàtics i la reflexió a l'aula) a partir dels resultats extrets de l'anàlisi crítica i 

els exercicis dels alumnes. Finalment, es presentaran les conclusions, seguides de la 

bibliografia i els annexos. 

2. METODOLOGIA 

Aquest treball es basa, d'una banda, en l'anàlisi dels documents oficials que contenen els 

objectius que han d'assolir els estudiant a les classes de "Llengua i literatura". Es 

revisarà el Reial Decret 1105/2014 del Ministeri d'Ensenyament, pel qual s’estableix el 

currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat, emmarcat dins 

la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (d'ara endavant, LOMCE)
2
. 

També s'examinarà el Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual 

s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària 

obligatòria, emmarcat dins la Llei Orgànica Educativa (d'ara endavant, LOE). 

Finalment, es considerarà el currículum de la Generalitat de Catalunya de l'àmbit 

lingüístic, el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria. 

D'altra banda, per a l'anàlisi crítica, s'agafaran com a mostra significativa els llibres dels 

quatre cursos d'ESO de l'assignatura "Lengua castellana y literatura" de dues editorials 

                                                 
2
 Aquesta llei és nova des del curs 2015-2016 i reforma l'antiga Llei Orgànica d'Educació (LOE). Durant 

el curs 2015-106 només afecta els cursos de primer i tercer d'ESO. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-238
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diferents, Castellnou
3
 i Santillana

4
, que es complementaran en alguns apartats amb els 

llibres de quart d'ESO de l'editorial Cruïlla
5
 de les assignatures "Lengua castellana y 

literatura" i "Llengua catalana i literatura" i dues gramàtiques, la Gramàtica del català 

contemporani i la Gramática Descriptiva de la Lengua Española.  

A les Taules 1-3 es mostra la distribució de les unitats de cada llibre de text analitzat. 

Per al nostre estudi, basat en les funcions sintàctiques, ens centrarem només en l'apartat 

Gramática de Castellnou i Santillana i Estudi de la llengua de Cruïlla. 

Taula 1: 

Estructuració dels continguts a l'editorial Castellnou 

1r ESO 

(1-11 

unitats) 

Dimensión comunicativa 

Dimensión 

estética y 

literaria 

Dimensión 

plurilingüe 

e 

intercultural 

Funcionamiento de la lengua 

Lectur

a 

Comunicación, 

lengua y 

sociedad y 

técnicas de 

trabajo 

- - Ortografía Gramática Léxico 

2n i 3r 

ESO 

(1-11 

unitats) 

Dimensión comunicativa Funcionamiento de la lengua 
Dimensión estética y 

literatura 

Lectur

a 
Comunicación Ortografía Gramática Léxico - 

4t ESO 

(1-11 

unitats) 

Dimensión 

comunicativa 

Dimensión 

plurilingüe e 

intercultural 

Dimensión 

estética y 

literatura 

Funcionamiento de la lengua 

Lectura 

Comunica-

ción, lengua 

y sociedad y 

técnicas de 

trabajo 

- - Ortografía Gramática Léxico 

Norma 

y uso 

de la 

lengua 

                                                 
3
 Nuevo Azacán: Lengua Castellana y Literatura 1º ESO; Broquel: Lengua Castellana y Literatura 2º 

ESO; Nuevo cantel: Lengua Castellana y Literatura 3º ESO; Zorzal: Lengua Castellana y Literatura 4º 

ESO 

4
 Lengua y literatura 1 ESO: Proyecto La Casa del Saber; Lengua y literatura 2 ESO, Serie debate: 

Proyecto Los Caminos del Saber; Lengua y literatura 3 ESO, Serie debate: Proyecto Los Caminos del 

Saber; Lengua y literatura 4 ESO, Serie debate: Proyecto La Casa del Saber  

5
 Hem agafat els llibres següents de 4t d'ESO de l'editorial Cruïlla perquè no disposàvem dels llibres de 

"Llengua catalana" de les editorials analitzades en aquest treball: Llengua Catalana i Literatura 4t ESO: 

Projecte 3.16, Lengua Castellana y Literatura 4º ESO: Projecte 3.16 
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Taula 2: 

Estructuració dels continguts a l'editorial Santillana 

1r i 2n 

ESO 

(1-6 

unitats) 

Comunicación Estudio de la lengua 

Leer Aprender Leer Escribir Gramática Vocabulario Ortografía 

1r i 2n 

ESO 

(6-12 

unitats) 

Literatura Estudio de la lengua 

Leer 
Formas y 

géneros 
Leer Escribir Gramática Vocabulario Ortografía 

3r i 4t 

ESO 

(1-6 

unitats) 

Comunicación Estudio de la lengua 

Leer Aprender Leer Escribir Gramática Vocabulario Ortografía 
Norma 

culta 

3r i 4t 

ESO 

(6-12 

unitats) 

Comunicación Estudio de la lengua 

Leer Aprender Leer Escribir Gramática Vocabulario Ortografía 
Norma 

culta 

 

Taula 3: 

Estructuració dels continguts a l'editorial Cruïlla 

4t ESO 

(català) 

1-12 unitats 

Ús i 

comunicació 

Estudi de 

la llengua 
Lectura Projectes 

4t ESO 

(castellà) 

1-12 unitats 

Uso y 

comunicación 

Estudio 

de la 

lengua 

Lectura Proyectes 

 

Agafem com a mostra significativa els llibres de l'assignatura "Lengua castellana y 

literatura" per poder extrapolar les conclusions a l'ensenyament a Espanya. Cal remarcar 

que els llibres que s'analitzaran són anteriors a la nova llei educativa, però considerem 

que no afectarà el nostre estudi perquè el problema principal no rau en la nova llei, sinó 

en la metodologia. 

Per comprovar el tipus d'activitats d'aquests llibres hem analitzat les unitats indicades a 

l'Annex 2. Hem establert les categories següents per classificar els exercicis: etiquetar, 
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classificar, construir, completar, localitzar, substituir, transformar, reflexionar, veritat o 

fals
6
.  

L'anàlisi es combinarà amb qüestionaris per saber què opinen de les classes de sintaxi 

els professors i els alumnes. Han participat vuit professors de "Llengua catalana" i 

"Lengua castellana" de tres escoles diferents de Barcelona (una pública i dues 

concertades) i 38 estudiants de quart d'ESO (15-17 anys) d'una d'aquestes escoles. Les 

preguntes es poden consultar a l'Annex 5. 

Per avaluar els coneixements dels alumnes i la seva capacitat de reflexió, 102 alumnes 

de dues escoles de Barcelona de quart d'ESO (15-17 anys) i segon de Batxillerat (17-19 

anys) han realitzat un seguit d'exercicis de sintaxi en 15 minuts, els quals es poden 

consultar a l'Annex 6. Per qüestions pràctiques, l'alumnat de quart d'ESO ha realitzat els 

exercicis en català i el de segon de Batxillerat en castellà; no obstant això, els exercicis 

eren els mateixos però traduïts, per la qual cosa no considerem que influeixi en els 

resultats. Els exercicis consistien en una primera part de set exercicis tipus test, amb 

quatre opcions cada un, sobre algunes de les funcions sintàctiques que hem considerat 

més problemàtiques. La segona part consistia en set exercicis d'argumentació a partir de 

parells mínims amb les mateixes oracions de la primera part. 

Finalment, els alumnes de quart d'ESO que han realitzat aquests exercicis també han 

assistit a una classe teòrica sobre els papers temàtics per comprovar si aquest tema els 

ajudava a millorar els exercicis anteriors. La classe va consistir en 20 minuts 

d'explicació teòrica i 10 minuts d'exercicis en grup gran. Després els demanàvem que 

canviessin, amb un altre color, qualsevol resposta dels exercicis que havien realitzat que 

creguessin que fos incorrecta. 

3. QÜESTIONS TEÒRIQUES 

3.1. Gramàtica i sintaxi 

Per a Bosque i Gutiérrez-Rexach (2009) la sintaxi és una part de la gramàtica que es 

relaciona amb diferents parts d'aquesta disciplina, com ara la fonologia i la morfologia. 

A més, afirmen que la sintaxi no té com a objecte d'estudi un conjunt limitat d'elements, 

sinó que estudia les maneres d'organitzar les paraules per formar unitats superiors 

(sintagmes), que a la vegada formen unitats encara més grans (oracions). Afegeixen que 

                                                 
6
 Classificació basada en un estudi de Jiménez (2012). A l'Annex 3 es pot veure un exemple de cada tipus 

d'activitat. 
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la sintaxi estudia els significats que sorgeixen de les relacions entre les paraules, tot i 

que hi ha lingüistes que ho consideren exclusiu de la semàntica. 

Gramàtica, en canvi, pot referir-se a: 

a. El conjunt de coneixements lingüístics d'un parlant. 

b. La teoria sobre el conjunt de coneixements lingüístics, és a dir, la 

competència lingüística. 

c. El manual sobre el conjunt de coneixements lingüístics que intenta descriure 

i/o explicar el funcionament del sistema lingüístic. 

Està formada per set nivells diferents interrelacionats com es mostra a la Figura 1. La 

sintaxi, per tant, uneix el lèxic, la fonètica i la semàntica. 

 

Figura 1. Arquitectura de la gramàtica 

3.2. Teories gramaticals a les escoles espanyoles 

Fins a mitjans del segle XX, els estudis de sintaxi a Espanya es basaven en els 

enfocaments tradicionals. Entre els anys 60 i 70 van prendre importància 

l'estructuralisme i la gramàtica generativa, amb la formulació de teories molt més 

explícites, detallades i formalitzades sobre el funcionament del llenguatge. Tots aquests 

corrents es van veure aplicats a les aules d'una manera o una altra i per això és important 

veure què va aportar cadascun. 

La gramàtica tradicional es caracteritza per la seva tendència prescriptiva per tal de 

parlar i escriure correctament. Es basa en gran part en la morfologia i la sintaxi, i utilitza 

un mètode taxonòmic per definir i etiquetar les parts de l'oració. En definitiva, és un 

model de definicions, regles, llistes i paradigmes basat en la memorització. 
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Un dels seus problemes principals és la classificació de les paraules a partir de criteris 

nocionals, els quals es poden contraargumentar sovint fàcilment. Partint de la Figura 2, 

substantius com destrucció, que denoten una situació, els hauríem d'etiquetar com a 

verbs. Aquesta categoria gramatical seria millor definir-la com "paraula variable amb 

morfemes de nombre, temps i mode que es pot complementar amb un adverbi (cantaven 

avui/*cantaven gran)".  

 

Figura 2. Classes de paraules a Santillana 

La gramàtica estructuralista és l'estudi de la llengua com a sistema exacte dins del 

qual s'articulen les unitats d'aquesta. Aquest corrent de principis del segle XX, amb 

Saussure com a precursor, va marcar l’inici d’una etapa decisiva en la lingüística, ja que 

es comença a considerar una ciència moderna. Dóna importància a la llengua oral i als 

diferents nivells i registres de la llengua, exclou els aspectes contextuals i els elements 

psicosocials i se centra en l'estructura de superfície.  

Aquest corrent agafa gran importància a les escoles d'Espanya als anys 70, quan es 

comencen a presentar les unitats lingüístiques en conjunt amb la finalitat d'analitzar els 

elements per arribar als constituents mínims. Les seves traces a les escoles actuals les 

trobem en l'anàlisi sintàctica. 

La gramàtica generativa-transformacional va néixer el 1955 amb The logical 

structure of linguistic theory de Chomsky. Aquest model se centra en la formulació 

d'hipòtesis i models teòrics de la llengua per mostrar-la com a un sistema axiomàtic a 

partir de les regularitats del llenguatge.  

Les seves propostes com la recursivitat de la llengua, la creativitat verbal del parlant, les 

regles gramaticals universals o la revalorització de la semàntica per definir els conceptes 
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de la gramaticalitat van influenciar positivament la didàctica. El problema principal per 

a les escoles és que els models generativistes exigeixen una capacitat d'abstracció que 

pot superar el grau de maduresa dels estudiants. 

Finalment, les aportacions de les diferents escoles lingüístiques com ara la lingüística 

funcional britànica, la sociolingüística nord-americana i la filosofia del llenguatge van 

propiciar que els professors comencessin a donar importància a la vessant comunicativa 

del llenguatge, fet que es va veure reflectit per primera vegada a Espanya a la Llei 

Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE), de 1990. Des d'aleshores ençà les 

assignatures de llengua a Espanya prenen un enfocament comunicatiu.  

3.3. La importància de l'ensenyament de la gramàtica 

Durant el segle XX hi ha hagut diversos debats sobre la conveniència o no d'ensenyar 

gramàtica a l'escola a diversos països amb tradicions escolars diferents, com ara al 

Regne Unit, els Estats Units, Austràlia, Canadà, França i Espanya (Fontich, 2013).  

Duarte (2008, citat a Ribas, 2010) exposa tres motius per ensenyar gramàtica. En primer 

lloc, per adquirir objectius instrumentals, com ara el domini de la llengua estàndard, de 

les estructures lingüístiques de desenvolupament tardà, el perfeccionament i la 

diversificació de l'ús de la llengua, el desenvolupament de les competències d'estudi i 

l'aprenentatge de llengües estrangeres. En segon lloc, per acomplir objectius 

actitudinals, com el desenvolupament de la confiança lingüística pròpia i el 

desenvolupament de la tolerància lingüística i cultural. Per últim, per aconseguir 

objectius cognitius generals i específics, com ho són l'aprenentatge del mètode científic, 

l'entrenament del pensament analític i l'aprofundiment en el coneixement de la llengua. 

Altres investigacions (Andrews et al. 2004a, 2004b, citat a Fontich, 2013), però, neguen 

la incidència de l'ensenyament gramatical en la millora de l'ús de la llengua; 

consegüentment, proposen deixar de banda la instrucció gramatical.  

A Fontich (2013) s'explica com a Espanya s'han fet estudis sobre la construcció del 

coneixement gramatical dels estudiants a partir d'entrevistes fora de l'aula (Camps, 

2000; Notario, 2001), estudis longitudinals (Gonzalvo i Camps, 2003) i estudis centrats 

en el diàleg (Ribas et al., 2002; Milian i Camps, 2006; Fontich, 2011). Els resultats, els 

quals coincideixen amb estudis de països anglosaxons (Myhill, 2000) i francòfons 

(Kilcher-Hagedorn et al. 1987; Martin, 1999; Fisher, 1996, 2004), mostren que el 
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coneixement gramatical de l'alumnat és molt heterogeni i poc coherent, sovint a causa 

de la metodologia dels professors i els llibres de text. 

A més, hi ha estudis (Gil i Bigas, 2009; French, 2010, citats a Fontich, 2013) que 

apunten que hi ha una correlació entre l'interès dels estudiants per la gramàtica i el seu 

interès pel món en general. La gramàtica, però, es complica a mida que passen els 

cursos i, consegüentment, es necessita una observació més sofisticada i estructurada, 

que sovint les escoles no saben com fomentar. Això es deu als models lingüístics de 

referència, la metodologia de l'aula (Fontich, 2013) i, fins i tot, la formació del 

professorat. 

Consegüentment, una de les preguntes que es fan molts professors és si la gramàtica 

escolar hauria de tenir de referència els estudis lingüístics o s'hauria de crear un model 

exclusiu per a les escoles. Els autors de les investigacions anteriors opinen que els 

objectius d'una gramàtica escolar i els de les teories científiques no haurien de ser els 

mateixos, però consideren que a l'escola s'hauria de seguir una metodologia basada en la 

reflexió gramatical.  

Camps (2010), però, indica que actualment hi ha dues maneres d'abordar la pedagogia 

gramatical a l'aula, les quals no segueixen els estudis que hem exposat. La primera, i 

majoritària, consisteix en l'estudi dels elements del sistema de la llengua 

independentment de les funcions que tenen en el text i el discurs. Aquesta orientació se 

centra en els aspectes formals, obviant els aspectes semàntics i pragmàtics. La segona, 

minoritària, es basa en les formes i estructures lingüístiques a partir de les activitats de 

comprensió i, en especial, de producció de textos. Un dels seus problemes és la falta 

d'organització dels coneixements i la poca relació amb altres elements del llenguatge.  

En aquest treball considerem que és important que els alumnes aprenguin gramàtica i 

sintaxi. Creiem que han de familiaritzar-se amb una gramàtica teòrica de les seves 

llengües maternes (català i castellà, habitualment) que els permeti entendre com 

funciona el llenguatge, quins components el formen, com s'usen i per què. Aquests 

aspectes s'hauran de transmetre des d'una gramàtica pedagògica, però a la vegada 

empírica, adaptada per a estudiants preuniversitaris. Al llarg del treball, a més, es tindrà 

en compte que els parlants tenim un coneixement implícit de les regularitats que formen 

el sistema d'una llengua (Fernández, 1987) i que, per tant, tenim la capacitat de 

reflexionar explícitament sobre el seu funcionament.  
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4. ANÀLISI DELS DOCUMENTS OFICIALS D'EDUCACIÓ 

Tot i que gran part del pes de les classes recau en el professor i la metodologia, els 

objectius i els continguts estan estipulats per les lleis del Ministeri d'Ensenyament, les 

quals són la base per a l'elaboració del currículum de cada comunitat autònoma. Atès 

que aquest treball analitzarà de quina manera apareix la sintaxi a les aules d'ESO, és 

important tenir en compte quins continguts disposa la llei.  

4.1. Lleis educatives 

El punt de partida del Reial Decret 1105/2014 del Ministeri d'Ensenyament, pel qual 

s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat
7
 

(de la LOMCE) és la competència comunicativa en la llengua materna que estableix la 

Unió Europea8, la qual forma part de les vuit competències bàsiques per a l'educació 

obligatòria. S'afirma que, per poder comunicar-se en la llengua materna, una persona ha 

de "tenir coneixements del vocabulari, la gramàtica funcional i les funcions del 

llenguatge". Aquesta competència comunicativa és el centre de la formació lingüística a 

Occident des que Hymes (1972) va englobar les competències sociolingüística, 

discursiva, estratègica i lingüística dins la competència comunicativa. Ara bé, com 

assenyala Brucart (2011), l'orientació comunicativa dels currículums de l'àmbit 

lingüístic no hauria d'implicar la supressió dels plantejaments teòrics, ja que convertiria 

l'assignatura en un conjunt d'exercicis sense contingut conceptual ni fil conductor. 

Els objectius que s'han d'assolir a les classes de llengua es presenten en quatre blocs: 

"Comunicació oral: escoltar i parlar", "Comunicació escrita: llegir i escriure", 

"Coneixement de la llengua" i "Educació literària"; per a la nostra anàlisi ens interessa 

el tercer. Aquest es divideix en quatre parts: (1) l'observació reflexiva de la paraula,    

(2) les relacions gramaticals entre les paraules, (3) les relacions textuals i (4) les 

varietats lingüístiques. A més, es matisa que la reflexió metalingüística està present a 

tots els nivells i que ha de ser una eina per conèixer la llengua mitjançant l'anàlisi de les 

formes lingüístiques, fet que sembla plantejar la llengua com a objecte d'estudi, tal com 

fa la lingüística. 

                                                 
7
 La llei està vigent des del curs escolar 2015-2016 i de moment només afecta a primer i tercer d'ESO. 

8
 Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 26 de septiembre de 2006 con vistas a 

la adopción de una Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave 

para el aprendizaje permanente. 
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Respecte a la sintaxi, el bloc "Coneixement de la llengua" de la LOMCE només fa 

referència a la necessitat de conèixer les categories gramaticals i els diferents grups de 

paraules (sintagmes); de reconèixer i saber usar els elements constitutius de l’oració 

simple (subjecte i predicat); d'identificar les oracions impersonals, actives i passives, i 

de saber reflexionar i explicar els límits sintàctics i semàntics de les oracions simples i 

compostes. 

És veritat, però, que el Reial Decret de la LOE incloïa altres temes com saber identificar 

el subjecte i els complements del verb, poder distingir els complements argumentals 

dels circumstancials, conèixer els papers temàtics del subjecte (agent, causa, pacient) i 

reconèixer els complements verbals en forma oracional (subordinades substantives, 

adjectives i adverbials). A més, incidia en la importància de conèixer la terminologia 

lingüística d'aquests conceptes.  

No obstant els temes que ja no s'expliciten a la llei, veiem força positius alguns dels 

canvis de la LOMCE si s'apliquen i interpreten de manera adequada. D'una banda, no es 

fa èmfasi en la terminologia lingüística, la qual cosa pot ser el causant del tipus 

d'exercicis que analitzarem al punt 5. D'altra banda, l'ESO s'organitza en dos cicles, fet 

que deixa marge al tipus de progressió que s'ha d'establir al currículum i evita el to 

repetitiu de la LOE. Tanmateix, veurem que la supressió dels papers temàtics i la 

diferència entre complements i adjunts (circumstancials) pot afectar negativament la 

formació dels alumnes. 

Finalment, s'ha de remarcar que cap de les dues lleis explicita quins procediments s'han 

de seguir per arribar a tots aquests coneixements. De fet, s'insisteix en el reconeixement, 

la identificació i el coneixement, paraules que no impliquen la reflexió, però no es fa 

èmfasi en la capacitat d'observació, l'argumentació, la formulació d'hipòtesis o 

l'experimentació i, consegüentment, es deixa marge a l'aplicació dels mètodes 

tradicionals i mnemònics, tot i que en un principi es faci referència a "l'observació 

reflexiva de la paraula".  

4.2. Currículum de "Llengua catalana i literatura" i "Llengua castellana i 

literatura" 

El currículum fa referència als objectius, les competències bàsiques, els continguts, els 

mètodes pedagògics i els criteris d'avaluació. Aquest s'ha de basar en els continguts 

mínims que s'estableixen al decret que hem analitzat a l'apartat anterior. En el cas de 
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Catalunya, l'administració educativa estableix una sola àrea amb uns objectius i 

continguts únics per a les assignatures "Llengua catalana i literatura" i "Lengua 

castellana y literatura". 

D'una banda, el DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria (el currículum de Catalunya) disposa 12 

competències i 23 continguts clau (CC) que s'han d'adquirir de manera progressiva. De 

les 12 competències que s'han d'assolir, 8 d'elles requereixen els contingut clau agrupats 

sota l'etiqueta "CC22. Morfologia i sintaxi". Observem que totes les destreses que 

impliquen el domini de la sintaxi estan enfocades a saber escriure i parlar correctament, 

però no a saber reflexionar sobre el llenguatge, com podem veure a continuació
9
: 

a. Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i 

interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. 

b. Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i 

suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

c. Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva 

presentació formal. 

d. Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements 

prosòdics i no verbals. 

e. Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i 

no verbals pertinents. 

f. Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 

comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

g. Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 

literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris 

dels textos. 

h. Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i 

sentiments. 

D'altra banda, si ens mirem el currículum per cursos, notem que els continguts es 

presenten de manera gradual. Entre primer i segon curs han d'aparèixer les nocions de 

                                                 
9
 Presentem les competències tal com s'expliquen al currículum, sense cap modificació. 
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categoria gramatical, sintagma i funcions sintàctiques i més tard s'introdueixen altres 

temes com les oracions personals i impersonals, les oracions passives i les oracions 

compostes. Les categories gramaticals i les funcions sintàctiques, però, es repeteixen 

cada any. Això ens fa notar que, tot i que hem vist que la llei actual permet evitar 

aquesta mena de repeticions, el currículum ha mantingut l'estructura de l'antiga llei. A 

més, observem que ni el currículum de 2015 (amb la LOMCE vigent) ni el de 2007 

(anterior a la LOMCE) inclouen els papers temàtics i la dicotomia argumental-

circumstancial, fet que fa pensar que no es consideren importants per entendre el 

funcionament del llenguatge (contràriament al que demostrarem al llarg del treball). 

5. ANÀLISI CRÍTICA DEL PAPER DE LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES ALS 

LLIBRES DE TEXT DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI 

Els llibres de text han rebut moltes crítiques durant els últims anys per part de diversos 

moviments de renovació pedagògica, però tot i així continua sent una eina indispensable 

a classe. Els llibres condicionen la manera d'ensenyar del docent, la manera d'aprendre 

de l'alumne i, a la vegada, fan la seva pròpia interpretació del currículum oficial; en 

definitiva, estableixen què, quan i com i quan ensenyar.  

En aquest apartat s'analitzarà quina mena de guia formen els llibres de text per a 

l'aprenentatge de les funcions sintàctiques. A partir dels manuals de les editorials 

Castellnou i Santillana, es tractaran temes com la repartició dels continguts, la 

terminologia que s'usa, les definicions que es donen i el tipus d'activitats que es 

proposen.  

5.1. Anàlisi dels continguts 

En primer lloc, hem volgut comprovar quina distribució tenen les funcions sintàctiques 

dins dels manuals de llengua
10

.  

El primer aspecte a destacar és que les funcions sintàctiques ocupen gran part de la 

sintaxi que s'ensenya a l'ESO, a diferència del que pot semblar als decrets anteriors, en 

els quals només hi ha dos subapartats, del bloc "Coneixement de la llengua", en què s'hi 

puguin encabir. 

Pel que fa a l'editorial Santillana, veiem que a primer d'ESO només s'introdueix què és 

el subjecte i què és el predicat
11

, sense entrar en detall en aquest últim. A les unitats 3 i 

                                                 
10

 A l'Annex 2 es poden consultar les unitats que tracten les funcions sintàctiques. 
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4 de segon d'ESO es tornen a explicar aquests conceptes. En les següents unitats 

d'aquest curs, però, s'introdueixen progressivament tots els tipus de complements que es 

tracten a Secundària. No és fins l'última unitat d'aquest curs que s'introdueix l'anàlisi 

sintàctica, la qual agrupa tots els continguts apresos fins aleshores. A tercer d'ESO es 

tornen a repassar totes les funcions sintàctiques, però aquesta vegada en una sola unitat. 

Finalment, a quart d'ESO es dediquen dues unitats, de nou, al subjecte, el predicat i les 

funcions sintàctiques.  

Veiem, doncs, que els contingut són repetitius, ja que es parteix de zero cada any. A 

més notem que la progressió dels continguts és aleatòria i no augmenta la complexitat. 

Per exemple, es presenten l'objecte directe i el complement preposicional en una 

mateixa unitat, com si es poguessin contrastar, o cap al final del llibre apareix un tema 

anomenat Complementos del verbo y del sustantivo, com si l'objecte directe o indirecte, 

presentats anteriorment, no ho fossin.  

Pel que fa a l'editorial Castellnou, observem que al primer curs només es tracta la 

distinció entre el sintagma i el predicat, com a Santillana. A segon veiem que, de la 

mateixa manera que a Santillana, s'introdueixen totes les funcions sintàctiques. També 

podem afirmar que l'ordre és arbitrari i, de fet, poc lògic, perquè l'última unitat que 

tracta les funcions sintàctiques és gairebé igual que la primera. També veiem que, com 

succeeix a Santillana, a tercer i quart d'ESO es tornen a repetir els continguts de segon. 

Una diferència que cal destacar és que en aquesta editorial no es presenta l'anàlisi 

sintàctica fins a quart, mentre que Santillana ho fa a segon. 

Així doncs, podem afirmar que els continguts d'ambdues editorials es presenten de 

manera aleatòria i repetitiva. Segurament podem atribuir aquest fet a la manera 

d'ensenyar els continguts: etiquetant sense entendre què és cada cosa i sense tenir una 

teoria en la qual basar-se. Aquest ensenyament dificulta que l'alumnat pugui memoritzar 

els tipus de funcions sintàctiques perquè no assimila quines propietats posseeixen i els 

manuals, consegüentment, necessiten repetir els continguts cada any perquè els alumnes 

no se n'oblidin. Tanmateix, si les classes de llengua tinguessin una teoria gramatical de 

base, encara que fos descontextualitzada (com la teoria que s'ensenya a "Matemàtiques" 

o "Física"), s'evitaria la instrucció aleatòria, repetitiva i amb absències que les impregna.  

                                                                                                                                               
11

 Notem que a l'aula es parteix erròniament de la pressuposició que un predicat és només un sintagma 

verbal o un sintagma adjectival. 
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A més a més, hem corroborat que els continguts de "Lengua castellana", pel que fa a la 

sintaxi, es tracten de manera paral·lela a l'assignatura "Llengua catalana" (vegeu Taula 7 

de l'Annex 2). Per tant, les funcions sintàctiques es tracten cada any de manera 

repetitiva a totes dues assignatures, fet que possiblement provoca que els alumnes 

s'avorreixin
12

. 

No obstant això, la bibliografia sobre l'adquisició de llengües ens mostra que els 

coneixements lingüístics plurilingües no tenen compartiments separats a la ment, sinó 

que estan estretament relacionats (Guasch, citat a Ribas, 2010). Aquest fet es podria 

aprofitar a l'hora de planificar els continguts metalingüístics de les assignatures 

"Llengua catalana" i "Lengua castellana" per evitar les redundàncies que hem vist, ja 

que allò que els estudiants aprenguessin en català ho podrien aplicar al castellà i 

viceversa. 

5.2. Anàlisi de la terminologia 

No hi ha ciència sense terminologia i en el cas de la gramàtica existeix una terminologia 

que es remunta a les anàlisis grecollatines, abans que la lingüística es considerés una 

ciència. Els diferents punts de vista, les controvèrsies i la constant evolució des que la 

lingüística és concebuda com a ciència, però, han anat creant teories amb els seus propis 

termes. Així doncs, en lingüística se'ns plantegen dues qüestions: la diversitat de termes, 

noms i denominacions (Garcia, 2000) i la imperfecció d'aquests (Rey, 1992, citat a 

Macià i Solà, 2000).  

Per comprovar fins a quin punt de divergència arriba la terminologia de les funcions 

sintàctiques, hem creat una taula comparativa que inclou els termes de les dues 

editorials analitzades i aquells que s'usen a dues obres de referència del català i del 

castellà, la Gramàtica del català contemporani i la Gramática Descriptiva de la Lengua 

Española, la qual es pot consultar a la Taula 4 de l'Annex 1. 

Notem que, en una mateixa gramàtica, moltes de les funcions tenen diversos sinònims, 

segons l'autor del capítol. Observem, però, que hi ha alguns termes que no en tenen, fet 

que es veu reflectit als llibres escolars. És el cas de subjecte, aposició, atribut, 

complement predicatiu i complement agent.  

                                                 
12

 Hem consultat l'organització d'alguns instituts i, efectivament, els professors de català i castellà ens han 

confirmat que no es reparteixen els temes, sinó que intenten fer-los coincidir. 
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D'altra banda, les dues gramàtiques opten per fer servir tant els termes complement 

directe/indirecte com objecte directe/indirecte. Alguns llibres de text, com l'editorial 

Castellnou, es decanten per unificar els noms dels complements i anomenar-los 

complement directe/indirecte. De fet, a la LOE i al currículum de la Generalitat s'hi fa 

referència com a complement. 

Un altre terme conflictiu és el que alguns autors anomenen complement de règim verbal, 

també anomenat en els llibres de text complement preposicional o complement regit. 

Nosaltres considerem que s'hauria d'anomenar complement de règim (verbal), tal com 

s'indica a les lleis educatives, perquè complement preposicional es pot relacionar 

erròniament amb tots aquells complements introduïts per una preposició, com a (1). 

(1) a. Bo en llengües (complement adjectival) 

      b. Entregar un paquet a aquesta persona (complement indirecte) 

      c. Un pastís de xocolata (complement del nom) 

També és destacable el mal ús del terme complement als llibres de text. En lingüística 

no totes les paraules que acompanyen al nucli sintàctic són complements, sinó que es fa 

una distinció entre complements i adjunts (circumstancials). Es consideren 

complements aquells constituents sintàctics requerits obligatòriament pel nucli. Els 

adjunts, en canvi, són els constituents opcionals, és a dir, no seleccionats pel nucli, però 

compatibles amb les característiques semàntiques. Aquesta distinció no l'hem trobat als 

llibres analitzats (creats per als cursos que seguien la LOE, la qual encara incloïa 

aquesta dicotomia), possiblement pel fet de no tenir una teoria que indiqui el tipus de 

relacions abstractes que poden establir-se entre els constituents. Ara bé, d'una manera o 

altra expliquen que hi ha complements que no són obligatoris: 

"Algunos verbos exigen uno o más complementos y otros, en cambio, no necesitan 

ninguno, aunque pueden llevarlo." (Santillana) 

"El núcleo del sintagma verbal puede recibir complementos que amplíen o modifiquen 

su significado, pero que con frecuencia el verbo no tiene complementos." (Castellnou) 

Aquest punt és especialment important en relació a allò que els llibres de text anomenen 

complements circumstancials
13

. Sabem que aquests se solen classificar en molts tipus: 

                                                 
13

 Nosaltres els anomenarem circumstancials perquè complement fa referència a l'obligatorietat que 

precisament no compleixen. 
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de temps, de lloc, de manera o mode, d'instrument, de companyia, de mitjà o matèria, de 

quantitat, de dubte, de finalitat, de causa, de destinació, de condició, de conseqüència, 

de concessió, etc. Creiem, però, que en comptes d’entrar en una classificació tan 

exhaustiva, seria més necessari que els alumnes entenguessin que aquests sintagmes no 

són necessaris per completar el significat del verb (com a 2b) i que, per tant, no 

s'haurien d'anomenar complements.  

(2) a. María trabaja en Barcelona 

      b. María trabaja 

A banda de la pluralitat de termes en lingüística, a l'apartat 4.1 hem observat que a la 

LOE es feia referència diverses vegades a la necessitat de dominar la terminologia 

lingüística. Amb indicacions com "conèixer la terminologia lingüística necessària per a 

la reflexió sobre l’ús" sembla més important saber posar una etiqueta als fenòmens que 

entendre per què funcionen d'aquella manera. Això es veu reflectit en la gran insistència 

per part dels professors a saber fer anàlisis sintàctiques correctament i en el tipus 

d'exercicis dels manuals escolars, que analitzarem més endavant. És veritat, però, que a 

la nova llei LOMCE ja no s'indica que s'hagi de dominar aquesta terminologia, tot i que 

els professors amb qui hem contactat no han canviat la seva metodologia.  

Així doncs, d'una banda, hem pogut constatar que no hi ha consens terminològic entre 

els professionals. Creiem que cal posar remei a aquesta situació proposant, per exemple, 

una llista de termes de referència per a les escoles amb l’ajuda de lingüistes i professors. 

De fet, la Real Academia Española ja està redactant el Glosario de Términos 

Gramaticales (Gil, Gutiérrez, 2015) per al castellà. Per al català, en canvi, encara no ha 

cap iniciativa similar. Sigui quin sigui el glossari de referència, considerem que la 

terminologia que s'hi inclogui hauria de seguir els suggeriments de Macià (2000): 

 Ser unívoca. 

 Tenir una base científica, però a la vegada no perdre l'operativitat a l'aula. 

 Ser suficientment clara. 

 No hauria de tenir sinònims (o no gaires). 

 Restar en un punt intermedi entre la tradició i els corrents més nous. 

 Tenir en compte les particularitats de cada llengua i la necessitat d'universalitat. 

D'altra banda, també ens hem adonat que hi ha un gran interès per part dels manuals, el 

professorat i la llei a saber com s'anomena cada funció, però no a entendre quins criteris 
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determinen les seves etiquetes. Sembla, doncs, que la disciplina lingüística acabi quan 

donem nom a l'objecte, a diferència d'altres disciplines científiques, en les quals donar 

nom als fenòmens és només el primer pas. 

5.3. Anàlisi de les definicions i les proves d'identificació 

En aquest apartat volem comprovar de quina manera es presenten les definicions i si són 

prou clares perquè l’estudiant entengui per què cada constituent té una funció diferent. 

Per motius d'espai, ens centrarem en el subjecte, el complement directe i els 

"complements" circumstancials. 

Abans de tot, cal remarcar que hem trobat que les proves de detecció estan repartides al 

llarg dels quatre cursos de l'ESO. Per tant, l'alumnat no té des d'un primer moment totes 

les pistes que el poden ajudar a identificar cada funció. A més, d'aquesta manera es 

prioritza la identificació de les funcions, però no es fa èmfasi a saber utilitzar els criteris 

formals que les caracteritzen. 

Respecte al subjecte, podem afirmar que ambdós manuals inclouen la prova formal per 

identificar-lo: sempre concorda amb el verb. Tanmateix, les definicions són poc 

precises, per exemple, Castellnou indica que el subjecte: 

"Es la función principal del sintagma nominal; constituye la oración, junto con el 

predicado [...] puede estar elíptico (sobreentendido), pues el verbo indica la persona y el 

número de quien realiza la acción".  

Aquesta definició es contradiu amb les oracions que no tenen subjecte, les quals el 

mateix llibre té en compte unes unitats més endavant. En casos com el de (3), l'estudiant 

podria pensar que el subjecte és ell/ella. Així doncs, seria convenient avisar des de 

l'inici que existeixen oracions impersonals. 

(3) Llueve 

La definició de Santillana és la més habitual a les escoles:  

"Sintagma nominal que nombra a la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la 

oración".  

Consegüentment, es podria considerar que en oracions com (4), el subjecte és me o que 

en exemples com (5) el subjecte és por los bomberos. 

(4) Me gusta el pan con tomate 

(5) El fuego fue apagado por los bomberos 
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Alternativament, seria més efectiu definir el subjecte com aquell constituent que sempre 

concorda en nombre amb el verb (6b), el qual li assigna sempre cas nominatiu (6c). 

(6) a. Yo vi a Juan 

     b. *Yo vieron a Juan 

     c. *Me vi a Juan 

Pel que fa al complement directe, totes dues editorials el defineixen com aquell que 

"nombra al ser u objeto sobre el que recae la acción verbal". Aquesta definició no és del 

tot encertada, ja que hi ha complements directes que no són ni un ésser ni un objecte, 

com a (7). 

(7) El nen volia menjar 

També s'ha d'anar amb compte amb les proves de detecció que es proposen per 

identificar-lo. Creiem que a Catalunya, per exemple, la prova de substitució d'un 

complement directe per lo, la, los, las no és gaire eficient, a causa del leísme
14

, com a 

podem comprovar a (8c). 

(8) a. Vi a Messi 

 b. Lo vi 

 c. ?Le vi 

Tampoc funciona sempre la transformació de l'oració en passiva perquè el complement 

directe es converteixi en el subjecte, com veiem a (9b). 

(9) a. Él tiene muchos amigos 

      b. *Muchos amigos son tenidos por él 

Ara bé, si es recorda als alumnes que les proves no sempre funcionen, considerem que 

s'han de prioritzar aquestes (ja que, en definitiva, són les que caracteritzen un objecte 

directe) i eliminar d'altres fàcilment contraargumentables o confusibles com les 

següents: 

"Suele aparecer en predicados que también tienen un complemento indirecto" 

(Castellnou) 

"Se presenta como un sintagma nominal, como un sintagma preposicional introducido 

por la preposición a o como un pronombre" (Santillana) 

Amb aquestes afirmacions, d'una banda, podríem pensar que a (10) hi ha un 

complement directe perquè està introduït per la preposició a. D'altra banda, precisament 
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són els complements indirectes els que solen aparèixer amb complements directes 

perquè apareixen amb verbs ditransitius, com a (11), però no a l'inrevés, com veiem a 

(12). 

(10) He escrito a María 

(11) a. Juan vendió el último ejemplar a María 

       b. Juan vendió el último ejemplar 

       c. ?Juan vendió a María 

(12) a. Recogió los exámenes 

       b. Pintó la pared 

       c. Recogió los exámenes 

Finalment, considerem que les definicions i proves per detectar els "complements" 

circumstancials són poc precises i influeixen en els errors que comentarem a l'apartat 

6. El problema principal és que es guien per característiques semàntiques i, 

consegüentment, agrupen sintagmes molt variats i amb continguts molt diversos (lloc, 

temps, mode, finalitat...), com veiem a continuació: 

"Expresa las circunstancias de la acción verbal; un mismo verbo puede llevar varios 

complementos circunstanciales" (Santillana) 

"Expresa las circunstancias en que se desarrolla la acción verbal" (Castellnou) 

Tant la definició de Santillana com la de Castellnou ens fan pensar que els constituents 

de (13) i (14) són circumstancials. Concretament, Santillana especifica que: 

"El verbo estar funciona como núcleo de un predicado verbal en construcciones como 

María está en la piscina, en las que no hay atributo".  

És a dir, es considera un circumstancial tot allò que indiqui una circumstancia 

semàntica. Evidentment, en Barcelona (14) indica un lloc, però no per això la funció 

sintàctica és circumstancial de lloc. 

(13) a. La fiesta duró mucho 

       b. *La fiesta duró 

(14) a. Está en Barcelona 

       b. *Está en 
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Una bona definició d'un constituent circumstancial hauria d'incloure que tots són 

omissibles
15

 i que, per aquest motiu, un verb en pot tenir diversos amb gran mobilitat 

dins de l'oració, com a (15). De fet, Castellnou erròniament indica que "su supresión no 

suele afectar a la estructura del predicado". 

 (15) a. Hice los ejercicios el martes 

       b. El martes hice los ejercicios con Pedro 

       c. *Los ejercicios hice el martes 

La definició també hauria d'explicar que el verb i els complements (argumentals) es 

poden substituir per hacerlo, proforma que no inclou els circumstancials (16). 

(16) a. Luis preparó el café con leche de vaca y María lo hizo con leche de soja 

 b. *Su profesor puso un examen el lunes y el mío lo hizo un dictado el 

martes 

A mode de conclusió, podríem dir que s'haurien de revisar les definicions de les 

funcions sintàctiques per assegurar-nos que es basen en proves formals, com ara de 

passivització, pronominalització, commutació, substitució, ordre o marques de cas, per 

tal que no es fonamentin en criteris semàntics o pragmàtics, els quals es poden refutar 

fàcilment. 

5.4. Anàlisi sintàctica 

L'anàlisi sintàctica es pot abordar des de diverses maneres. A Secundària acostuma a ser 

aquella que analitza les funcions sintàctiques o les relacions de concordança i jerarquia 

que hi ha establertes entre les paraules. Ara bé, les anàlisis sintàctiques també serveixen 

per analitzar els papers temàtics, les estructures de constituents i les transformacions 

que pateixen les oracions. Així doncs, com afirma Bosque (2014):  

"Abans de debatre com s'analitza sintàcticament, potser hauríem de consensuar què és 

exactament analitzar sintàcticament". 

Tot i que hem observat que als llibres de text no s'en fa gran èmfasi, sabem, per la 

pròpia experiència i pel professorat que ha respost el qüestionari en aquest treball, que 

moltes classes de sintaxi queden reduïdes a les anàlisis morfosintàctiques. Aquestes 

consisteixen en exercicis pràctics d'identificació d'unitats i relacions, deslligats de la 

reflexió, fet que provoca que l'estudiant cregui que el més important és etiquetar 
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paraules i no pas entendre els seus principis. Nosaltres no creiem que la finalitat de les 

classes de sintaxi hagi de ser aquesta mena d'exercici mecànic i restrictiu, però això ho 

veurem al punt 7.2. 

A les aules normalment es comença per una anàlisi en què és subratlla la funció de cada 

constituent, però en què no s'indica la relació entre cada grup de paraules. De fet, a la 

Figura 3 veiem com aquest és el tipus d'anàlisi més complex que proposa Santillana. 

 

Figura 3. Anàlisi sintàctica a Santillana 

Aquesta representació gràfica, però, no mostra la relació de dependència entre els 

constituents, fet que hauria de ser, en realitat, la finalitat de les anàlisis de funcions 

sintàctiques. A més, en aquesta editorial en concret només s'indica el tipus de sintagma 

al subjecte i al predicat, però no a la resta de constituents. Per exemple, a la Figura 3 no 

s'indica que en su error és un sintagma preposicional.  

Un altre model present als instituts és l’anàlisi de caixes (Figura 4), que possiblement 

és una adaptació del model de les caixes de Hockett (Figura 5). Aquesta anàlisi 

consisteix a segmentar gradualment els grups de paraules complexos amb "caixes" per 

representar l'ordre jeràrquic que formen els constituents immediats (subjecte i predicat) 

i, en última instància, les oracions. Cal destacar que, en general, els professors de 

Secundària que han respost el qüestionari creuen que és l’anàlisi més entenedora per als 

estudiants, tot i que als manuals no n'hem trobat cap mostra. 

 

Figura 4. Model de "caixes" a les escoles  
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Figura 5. Model de Hockett (Font: Cassany et al., 1994) 

El problema d'aquesta anàlisi és que es basa més en la inclusió de les paraules que en la 

relació entre els constituents. Segons la Figura 4, molts estaria relacionat de la mateixa 

manera amb alumnes que amb despistats. A més, no ens ajuda a veure a quin nivell està 

cada constituent per veure la relació entre ells.  

Alternativament a l’anàlisi anterior, també s’utilitza sovint (segons el professor, el 

manual o l’escola) l’anàlisi d’arbres “al dret”. L'objectiu és indicar amb fletxes les 

relacions entre els sintagmes (quin "complementa" a quin). L’avantatge d’aquest tipus 

d’estructura és que es pot introduir més o menys informació segons el nivell de 

complexitat que es vulgui acomplir. Veiem com Castellnou es decanta per aquest tipus 

d'anàlisi (Figura 6). 

 

Figura 6. Anàlisi d'arbres "al dret" a Castellnou 

Aquestes tres anàlisis, totes elles presents a les aules de Secundària, tenen un tret en 

comú que difereix de la lingüística del món professional. En totes s'acostuma a indicar 

la funció de totes les paraules (per exemple, un adjectiu que funciona com a 

complement del nom, un adverbi que funciona com un circumstancial, etc.). És curiós, 

però, que als determinants no se n'atribueix cap (com veiem a la Figura 4) o, si més no, 

no queda clar si determinant (o article) fa referència a la funció, a la categoria 

gramatical o a tots dos. En lingüística, contràriament, és habitual indicar amb la posició 

a l'anàlisi que funcionen com a especificadors, com veiem a la Figura 7. 
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D'altra banda, hem observat que l'anàlisi sintagmàtica generativista, la qual segueix 

les pautes dels constituents immediats i que s’utilitza al món científic, no s’usa a l'àmbit 

escolar. Aquest model parteix de l’oració per arribar a les paraules en si. Un dels seus 

avantatges és que ens pot ajudar a resoldre exemples d'ambigüitat com el de la Figura 7. 

No obstant això, aquest tret no és exclusiu d'aquest enfocament, ja que qualsevol anàlisi 

que faci servir la X-barra o una variant pot reflectir ambigüitats. Per exemple, a l'anàlisi 

d'arbres al "dret" una fletxa podria indicar a què fa referència amb el telescopi.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ambigüitat sintàctica a El noi va veure l'home amb el telescopi 

Anàlisis com aquestes (amb o sense X-barra) permetrien als estudiants entendre millor 

la relació entre les estructures que formen una oració i la jerarquia entre els constituents. 

De fet, creiem que l'anàlisi de la Figura 7 no és més complicada que les que s'apliquen a 

les escoles, sinó que està formada per unes regularitats que la simplifiquen: a l'esquerra 

de la X' hi ha els especificadors, a la dreta els complements (obligatoris) i dels XP 

surten els adjunts (opcionals).  

Vistos els tipus d'anàlisi, considerem que el model mostrat a la Figura 3 només hauria 

de ser una etapa prèvia a aquesta pràctica. Les anàlisis reals haurien de tenir una teoria 

de fons, una vegada més, amb les seves proves formals i les seves convencions, la qual 

ajudés a observar i tractar els fenòmens a partir d'uns principis concrets per tal de 

comprendre la complexitat del llenguatge. Una opció seria aplicar una anàlisi com la de 

la Figura 7 per poder establir la diferència entre complements i adjunts. 

Alternativament, el model de la Figura 6 no és del tot inadequat, tot i que no mostri 

totes les funcions dels constituents. Per poder ensenyar als estudiants a fer anàlisis 

d'aquestes característiques, però, necessitem, primer de tot, una bona formació del 

professorat.  
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5.5. Anàlisi de les activitats 

La docència de la sintaxi està sotmesa a unes pautes metodològiques molt tradicionals: 

el professor comença amb l'explicació d'algun concepte amb exemples 

descontextualitzats i després els estudiants han de fer exercicis en els quals s'aplica la 

teoria. Les activitats del llibre, consegüentment, es troben després de l'explicació i es 

presenten sense cap ordre lògic aparent. En aquest apartat hem volgut comprovar quina 

mena d'exercicis apareixen als llibres de text. 

Els gràfics següents contenen les dades quantitatives obtingudes en percentatges a partir 

dels exercicis que inclou cada editorial
16

. La Figura 8 mostra els resultats en conjunt i la 

Figura 9 els resultats segons l'editorial (vegeu Annex 4 per veure els resultats amb més 

detall).  

 

Figura 8. Anàlisi de les activitats: Tipus d'exercicis en conjunt 

 

Figura 9. Anàlisi de les activitats: Tipus d'exercicis a Castellnou i a Santillana 
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La classificació que hem establert dels exercicis ens permet agrupar-los en dos grans 

grups: aquells que impliquen reflexionar (construir, substituir, transformar, reflexionar, 

completar) i aquells que són mecànics (classificar, etiquetar, localitzar, veritat o fals)
17

. 

Els exercicis del primer grup ocupen el 40% del total, mentre que més de la meitat, un 

60%, són exercicis taxonòmics sense cap mena de reflexió explícita. De fet, els 

exercicis amb l'etiqueta reflexionar només ocupen un 8% del total, mentre que el 40% 

són els que hem anomenat d'etiquetar.  

Després dels exercicis d'etiquetatge (40%), els més habituals són els de construcció 

(16%), localització (14%) i compleció (12%). Els exercicis de localització són 

taxonòmics i no impliquen reflexió, i per als exercicis de construcció i compleció els 

estudiants tan sols necessiten fer ús de la seva competència lingüística interna, la qual 

els permet crear oracions gramaticals sense saber el per què. La resta d'exercicis 

(classificació, substitució, transformació, veritat o fals) no arriben al 5% cadascun i, per 

tant, considerem que són força puntuals. 

Cal destacar que els exercicis que propicien l'ús de proves formals de detecció de 

funcions sintàctiques, com ara els de substitució i transformació, són gairebé 

inexistents: de substitució n'hem trobat 9 (4%), i de transformació només n'apareix un 

de sol a l'editorial Santillana. 

Si ens mirem amb detall el tipus d'exercici segons l'editorial, observem que els més 

habituals a l'editorial Castellnou són els de localització (34%), etiquetatge (26%) i 

compleció (18%). La resta d'exercicis no arriben al 10% cada un. Entre les activitats de 

Santillana, en canvi, destaquen aquelles d'etiquetatge (50%) i construcció (22%). La 

resta d'activitats tampoc arriba al 10%. Considerem que la diferència entre el nombre 

d'activitats d'etiquetatge entre les dues editorials (50% a Santillana i 26% a Castellnou) 

es deu al fet que a Castellnou apareix una gran quantitat d'exercicis de localització que, 

en definitiva, tenen el mateix objectiu que els primers i serien una mena de "substituts". 

També és notable la diferència entre les activitats de construcció de Santillana (22%) i 

Castellnou (8%). En contraposició, a Castellnou apareixen més activitats de compleció 

(18%) que a Santillana (8%). Finalment, totes dues editorials tenen alguns exercicis de 

classificació (4% a Castellnou i 3% a Santillana) en què, en el fons, l'objectiu és 
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etiquetar el constituent amb una funció sintàctica, però el format de l'exercici canvia per 

no ser "tan repetitiu". 

D'altra banda, veiem que a les dues editorials gairebé tots els exercicis són de resposta 

ràpida, excepte els d'anàlisis sintàctiques
18

, transformació, construcció i reflexió, els 

quals no arriben al 30% en total. Així doncs, gairebé mai es demana als alumnes que 

justifiquin per què aquell constituent té aquella funció i, consegüentment, no 

desenvolupen la capacitat argumentativa (Bosque i Gallego, 2016). 

En matèries com "Matemàtiques", els exercicis d'operacions es combinen amb 

problemes i es fomenta el pensament analític. Contràriament, els resultats ens han 

mostrat que la major part d'activitats de les classes de llengua es basen en exercicis 

repetitius, taxonòmics i de resposta ràpida, els quals no deixen lloc a la discussió ni al 

contrast entre l'experiència i la teoria. Podríem atribuir aquest fet, entre d'altres motius, 

a la importància que es donava a la terminologia, fins aquest curs, a la llei educativa, ja 

que els exercicis estan enfocats a dominar-la. 

A més, els exercicis analitzats, basats en els models d'exercici de la gramàtica 

tradicional, presenten els conceptes com a unitats tancades i sense connexió entre ells. 

Presentar els exercicis de sintaxi aïlladament i diferenciats d'altres disciplines 

lingüístiques provoca que l'estudiant no sigui conscient de l'arquitectura de la gramàtica, 

reprenent la Figura 1 de l'apartat 3.1. És a dir, l'alumnat no copsa la relació entre els 

temes que es tracten a les assignatures de llengua, els quals formen un conjunt anomenat 

gramàtica i no és conscient, per exemple, de la relació entre la sintaxi i la semàntica. 

Així mateix, hi ha un problema que afecta la matèria en conjunt: les activitats de sintaxi 

apareixen separades de les activitats de producció o comprensió, on la sintaxi adquireix 

sentit. És a dir, es fomenta la sintaxi com una llista d'elements que aparentment no té 

cap funció i no pas com a eina per millorar la interpretació i l'elaboració de textos, tot i 

que hi ha estudis que apunten que sí ho fa (Raga, 2014). A més, aquesta separació no és 

coherent amb l'enfocament comunicatiu que disposa el currículum, ja que els 

coneixements gramaticals basats en la taxonomia i la terminologia aparentment no 

serveixen per comunicar-se millor. Per tant, caldria que els objectius de les activitats 

fossin la comprensió i el domini de l'estructura sintàctica de les seves llengües maternes 
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per millorar les seves destreses de comprensió i producció, ja que un bon domini de la 

sintaxi els permetria estructurar millor les oracions i entendre l'estructura d'aquelles més 

complexes.  

Finalment, creiem que aquestes dades haurien de canviar durant els pròxims anys i 

s'hauria de fomentar una altra mena d'exercicis més semblant al d'assignatures de 

ciències, ja que tot i que l'adquisició de les destreses discursives no implica 

necessàriament l'ús reflexiu sobre la llengua, la reflexió sobre aquesta ajuda a utilitzar-

les millor (Ruiz Bikandi, 2010).  

5.6. Percepció de la sintaxi entre els professors i els alumnes 

5.6.1. L'opinió dels professors 

Per tancar l'anàlisi, hem volgut fer una sèrie de preguntes
19

 tant a estudiants com a 

professors per saber què pensen de les classes de sintaxi i corroborar les conclusions 

extretes fins ara.  

Pel que fa als professors, podem destacar que la majoria extreu els exercicis dels llibres 

de text, tot i que les explicacions les treuen del seu coneixement perquè consideren que 

les explicacions dels llibres no són suficient o prou adequades. A més, solen utilitzar 

materials complementaris extrets d'Internet o d'altres llibres especialitzats. Només una 

persona, però, ha contestat que busca exercicis orientats a la reflexió, ja que considera 

que els dels llibres de text són repetitius i mecànics.  

Cada professor ens ha explicat com aborda l'anàlisi sintàctica i sembla ser que els 

models de les escoles són o bé amb fletxes o bé amb caixes. Sobtadament, però, 

diversos docents indiquen que barregen ambdós models. A més, tots ells han coincidit 

en què l'anàlisi és útil per saber estructurar el llenguatge. Aquesta resposta es veu 

relacionada amb la seva finalitat a l'hora d'ensenyar sintaxi, que afirmen que és la 

d'estructurar el llenguatge i millorar la producció i comprensió. Tanmateix, ningun 

docent ens ha explicat que faci les activitats de sintaxi lligades a les tasques de 

producció i comprensió o mitjançant la manipulació de dades de la pròpia experiència. 

De fet, hem comprovat que l'èmfasi que es fa en la sintaxi depèn del professor 

(aproximadament s'hi dedica una tercera part del curs, més del que pot semblar amb els 
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índexs dels llibres), però normalment s'aborda totalment desvinculada de la resta de 

disciplines lingüístiques.  

Els professors també coincideixen en què existeixen massa termes per a un sol concepte. 

El terme que trien, però, es regeix per diversos criteris: apareix al llibre, als exàmens de 

selectivitat... Fins i tot un dels docents ens ha explicat que intenta donar tots els 

sinònims possibles. 

També és interessant què pensen sobre la repartició del temari entre l'assignatura de 

"Llengua catalana" i "Lengua castellana". És evident que la sintaxi d'aquestes dues 

llengües és diferent, però la manera d'abordar-la a les aules de Secundària (repetint els 

continguts, fent-los coincidir i sense comparar-los) provoca que els alumnes no vegin 

els contrastos entre ambdues llengües, segons els professors. Coincideixen, a més, en 

què aquest fet fa les classes avorrides. 

També els hem preguntat si canviarien alguna cosa de l'ensenyament de la sintaxi i, 

casualment o no, les seves respostes han coincidit amb els punts dèbils detectats durant 

l'anàlisi: cada any es repeteixen els continguts (fet que dificulta avançar), la 

terminologia és massa complexa i pren un rol massa important, s'hauria de mostrar una 

relació entre les funcions sintàctiques i no instruir-les aïlladament, hi ha massa exercicis 

repetitius i poca reflexió sobre el funcionament intern de la llengua i no hi ha prou 

relació entre la sintaxi i els textos escrits i orals. Sembla, però, que no intenten canviar 

aquesta situació i es conformen amb el que s'ha acostumat a fer tradicionalment. 

Finalment, caldria tenir en compte que els estudis dels professors que han realitzat el 

qüestionari no sempre corresponen a Filologia Catalana o Filologia Hispànica, cosa que 

considerem poc adequada a l'hora de formar els estudiants. Aquest fet pot estar lligat al 

poc interès dels professors, en general, per les novetats en l'àmbit lingüístic (només una 

persona ha afirmat llegir articles de lingüística). Aquestes dades ens corroboren el que 

afirmàvem al principi d'aquest treball: la mala formació del professorat és una de les 

causes de la situació de l'ensenyament de la sintaxi, ja que no es pot ensenyar allò que 

no es domina. 

Ens agradaria destacar que l'actitud d'alguns d'aquests professors ens ha fet veure per 

què costa tant canviar la pedagogia de la sintaxi a les aules. Alguns ens han fet saber 

que per a ells la sintaxi és un tema senzill al qual no cal donar-hi tantes voltes com fan 

molts lingüistes actualment i que, a més, no hi ha res a canviar, ja que consideren que 
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els exercicis són mecànics però és l'única manera d'aprendre. D'altres ens han respost 

que "si sabéssim que al batxillerat i a la selectivitat no se'ls examinarà de sintaxi, no 

insistiríem tant en aquest aspecte de la llengua". Així doncs, per molt que canviïn els 

manuals, si hi ha professors amb aquesta mentalitat, serà difícil progressar en l'àmbit de 

l'ensenyament de la sintaxi. 

5.6.2. L'opinió dels alumnes 

Pel que fa als estudiants, cal destacar que gairebé tots han respost que troben les classes 

de sintaxi avorrides i repetitives. Molts d'ells culpen el tipus d'exercicis i la dificultat 

d'entendre els conceptes. Fins i tot una persona ha respost que "algú hauria de trobar una 

manera més divertida per fer les classes de sintaxi". D'altra banda, la majoria creu que la 

sintaxi serveix per aprendre a escriure i parlar millor, tot i que alguns estudiants no 

veuen necessari estudiar aquesta disciplina. 

Possiblement aquesta opinió dels estudiants es deu als exercicis centrats en la 

l'etiquetatge i l'anàlisi morfosintàctica, la qual cosa impedeix el desenvolupament de 

l'expressió, la comprensió i l'argumentació i els fa veure la gramàtica com una cosa 

inútil, avorrida i complicada (Bosque i Gallego, 2016). 

6. EXPERIMENT AMB ALUMNES DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

OBLIGATÒRIA I DE BATXILLERAT 

6.1. Exercicis realitzats pels alumnes 

Després de l'anàlisi crítica, hem volgut posar en pràctica els coneixements dels 

estudiants que haurien d'haver adquirit durant l'ESO, tenint en compte els continguts 

que hem trobat al currículum i als llibres de text. Per això, alumnes de quart d'ESO i 

segon de Batxillerat de dues escoles han realitzat catorze exercicis dividits en dues 

parts: set exercicis tipus test (els quals hem avaluat de manera quantitativa) i set 

exercicis de reflexió (els quals hem avaluat de manera qualitativa). 

En primer lloc, els resultats
20

 dels exercicis tipus test (és a dir, els d'identificació) 

semblen indicar que els estudiants de Batxillerat tenen més clares les funcions 

sintàctiques, sobretot les més complicades (complement predicatiu i complement de 

règim verbal). Ens sembla que aquest fet és lògic, ja que són estudiants a punt de 

realitzar les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i, teòricament, haurien de dominar 

                                                 
20

 Es poden consultar amb detall a l'Annex 7. 
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tots aquests conceptes. Tanmateix, aquests alumnes s'equivoquen més que els estudiants 

d'ESO a l'hora d'identificar un atribut i un complement indirecte, funcions força 

bàsiques.  

Globalment, hem pogut constatar que les dues úniques funcions sintàctiques que ha 

encertat més d'un 50% dels alumnes d'ambdós cursos són el subjecte i el complement 

indirecte. En canvi, les funcions que més estudiants identifiquen erròniament són 

aquelles que poden respondre a "Com?" o "On?", és a dir, el complement predicatiu, el 

complement de règim verbal i l'atribut. A les Figures 10 i 11 podem veure alguns 

d'aquests errors. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resposta d'un alumne al model B 

 

 

 

 

Figura 11. Resposta d'un alumne al model A 

Aquests resultats són alarmants, ja que sembla ser que l'alumnat no té clar que no s'han 

de confondre les nocions semàntiques amb les sintàctiques i que els complements 

circumstancials sempre són opcionals. Aquest fet el podríem relacionar amb les 

definicions dels llibres guiades per nocions semàntiques, analitzades anteriorment.  

D'altra banda, podem afirmar que els exercicis dels llibres no els permeten desenvolupar 

el pensament analític. Això ho podem demostrar amb les respostes del model B, en què 

els alumnes havien d'argumentar l'agramaticalitat d'una de les oracions d'un parell 

mínim. Els estudiants han demostrat que no saben relacionar les nocions teòriques 

apreses a classe amb els exemples agramaticals, ja que les seves respostes, 

majoritàriament, s'han limitat a descriure els fenòmens. Les Figures 12-15 en són alguns 

exemples. 
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Figura 12. Resposta d'un alumne al model B 

 

 

Figura 13. Resposta d'un alumne al model B 

 

 

 

 

 

Figura 14. Resposta d'un alumne al model B  

 

Figura 15. Resposta d'un alumne al model B 

Ara bé, alguns estudiants sí que han sabut relacionar els conceptes teòrics, com podem 

veure a les Figures 16-18. Aquest fet ens demostra que tenen prou capacitat per 

observar dades i extreure'n conclusions, però no hi estan habituats. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resposta d'un alumne al model B 
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Figura 17. Resposta d'un alumne al model B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Resposta d'un alumne al model B 

També hem pogut comprovar que la major part d'alumnes són capaços d'observar les 

característiques formals de les funcions sintàctiques, però no saben relacionar-les amb 

l'etiqueta en si. A les Figures 19-21 podem veure les respostes incoherents que provoca 

aquest fet. 

 

 

Figura 19. Resposta d'un alumne al model A i al model B 
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Figura 20. Resposta d'un alumne al model A i al model B 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Resposta d'un alumne al model A i al model B 

En definitiva, les respostes ens han permès veure que la metodologia actual no ajuda ni 

a entendre les funcions sintàctiques ni a promoure la capacitat argumentativa dels 

estudiants, els quals en realitat tenen la capacitat per anar més enllà de l'etiqueta de les 

funcions. Per tant, seria convenient aprofitar la seva maduresa intel·lectual i la seva 

competència lingüística innata per canviar aquests resultats amb l'ajuda d'exercicis de 

reflexió, problemes i manipulació de dades. 

6.2. Classe teòrica sobre els papers temàtics 

Als mateixos estudiants de quart d'ESO que van realitzar els exercicis que acabem de 

comentar, els vam fer una classe teòrica sobre els papers temàtics. Posteriorment, els 

vam demanar que corregissin les respostes dels exercicis anteriors per comprovar si els 

papers temàtics podien ajudar a entendre millor les funcions sintàctiques.  

Quan vam decidir fer aquesta classe creiem que explicar els papers temàtics permetria 

als estudiants veure la importància de l'opcionalitat a l'hora d'identificar les funcions 

sintàctiques, com veiem al punt 5.3. El resultat, però, no va ser l'esperat, ja que la major 

part dels estudiants no va corregir els exercicis. Tot i així, sembla lògic que en mitja 

hora no acabessin d'assimilar tots els conceptes nous. Val a dir, però, que a l'hora de fer 

la correcció tots junts i explicant la relació entre els papers temàtics i les funcions 

sintàctiques detalladament, els estudiants van demostrar que ho estaven entenent.  
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A més, algunes de les correccions sí que semblen mostrar els beneficis que pot 

comportar incloure els papers temàtics a les aules de Secundària. A les Figures 22-26 

podem veure com alguns alumnes van canviar correctament algunes de les seves 

respostes.  

 

Figura 22. Resposta d'un alumne al model A 

Figura 23. Resposta d'un alumne al model A 

 

 

Figura 24. Resposta d'un alumne al model A 

 

Figura 25. Resposta d'un alumne al model A 

Resposta corregida  

 

Resposta corregida  

 

Resposta NO corregida  

 

Resposta corregida  

 

Resposta corregida  

 

Correcció entre tota 

la classe 

Resposta corregida 

Resposta NO corregida  

 

Correcció entre tota 

la classe 
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Figura 26. Resposta d'un alumne al model A 

Així doncs, creiem que hem aconseguit indicis per defensar la introducció dels papers 

temàtics a les aules de Secundària, ja que els estudiants han entès el tema fàcilment i 

alguns d'ells han canviat les seves respostes inicials fruït tant de les preguntes "On?", 

"Quan?" i "Com?" (Figures 23-27) com de la seva capacitat innata per detectar els 

papers temàtics (Figura 27). Som conscients, però, que seria necessari realitzar altres 

classes teòriques i proves control durant un període més llarg de temps per comprovar si 

els alumnes milloren els resultats a la llarga. 

7. PROPOSTES DE MILLORA  

Amb l'anàlisi dels llibres de text hem comprovat que l'ensenyament de la sintaxi en 

castellà a Espanya (i també en català a Catalunya) té aspectes millorables (repeticions, 

males definicions, exercicis mecànics, èmfasi en la terminologia i l'etiquetatge, etc.), fet 

que es veu reflectit als mals resultats dels alumnes, comentats a l'apartat 6.  

En aquest apartat volem suggerir dues propostes per tal de centrar la instrucció de la 

sintaxi (i en general, de la gramàtica) en el que Costa (2016) anomena consciència 

lingüística, que és l'estadi entre el coneixement implícit i explícit dels fenòmens 

gramaticals. El mateix lingüista explica que la finalitat és que els estudiants entenguin, 

coneguin i puguin fer generalitzacions sobre fenòmens lingüístics i millorar les seves 

competències escrites i orals. Així doncs, proposem introduir els papers temàtics, per 

una banda, i crear activitats de reflexió, per l'altra, per utilitzar la capacitat de reflexió i 

la competència lingüística dels estudiants i poder-ho emmarcar dins l'enfocament 

comunicatiu del currículum. 

Resposta corregida  

 

Resposta NO corregida  

Resposta canviada 

erròniament 

Resposta corregida  
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7.1. La introducció dels papers temàtics a Secundària 

S'anomena restriccions de selecció a les relacions semàntiques que imposa un element 

sobre els altres amb els quals es combina; és el cas de les restriccions entre predicats i 

arguments. Els predicats són elements que seleccionen arguments per formar 

predicacions i els arguments són els participants essencials per a la interpretació dels 

predicats. Els predicats tenen una estructura argumental que mostra el nombre 

d'arguments i les relacions semàntiques entre l'argument i el predicat, anomenades 

papers temàtics. A més, restringeixen la posició dels arguments i els imposen un seguit 

de restriccions semàntiques. No existeix un acord generalitzat, però entre les principals 

funcions semàntiques (Bel, 2002) podem distingir: 

 Agent: entitat animada que instiga una acció o esdeveniment. 

 Causa: entitat que provoca una acció. 

 Tema: entitat que pateix un desplaçament o canvi de lloc. 

 Pacient: entitat afectada per l'estat o acció descrits pel predicat, que n'és el 

resultat o que pateix un canvi d'estat. 

 Meta: entitat animada que rep alguna cosa. 

 Benefactiu: entitat animada que obté el benefici de l'acció. 

 Experimentador: entitat animada que és afectada per estats psicològics, 

sensacions, emocions, etc. 

 Instrument: entitat, normalment inanimada, que es fa servir per dur a terme una 

acció. 

 Origen (o font): entitat des d'on es desplaça l'objecte afectat pel predicat. 

 Locatiu: lloc on s'esdevé l'estat o l'esdeveniment. 

 Destinació: lloc cap al qual es produeix un desplaçament. 

Cada argument rebrà tan sols un d'aquests papers temàtics i només podrà haver un 

d'aquell tipus a l'estructura argumental. La gramàtica tradicional va exagerar, 

erròniament, la relació que existia entre la funció sintàctica i aquests papers temàtics, 

fins al punt d'utilitzar aquests últims per definir les primeres, fet que hem vist reflectit al 

punt 5.3. 

Les oracions, a banda d'arguments i predicats, també poden tenir adjunts, els quals 

completen la informació. El seu tret distintiu és que no són requerits semànticament pel 

nucli verbal (17, 18). A diferència dels arguments, es poden inserir amb llibertat en una 



Rut Benito 

38 

oració sense gaires restriccions ni de nombre, ni de tipus, ni de posició, sempre i quan 

no hi hagi incompatibilitat semàntica. 

(17) *Certament, això és.  

Això és veritat 

Certament, això és veritat. 

  ADJUNT            ARGUMENT   

(18) * La ciutat ha experimentat aquest any. 

La ciutat ha experimentat un creixement. 

La ciutat ha experimentat un creixement aquest any. 

                                            ARGUMENT      ADJUNT 

La competència que tenim els parlants ens permet identificar els papers temàtics 

fàcilment i ens permet relacionar la sintaxi, el lèxic i el discurs. Per això considerem que 

és un tema que es podria introduir a les aules de Secundària sense que comportés 

dificultats de comprensió, tal com proposen Zayas (2006, citat a Ribas, 2010), Fontich 

(2006, citat a Ribas, 2010) i Brucart (2011).  

Els papers temàtics poden ajudar a comprendre l'organització jeràrquica dels 

components de l'oració i donar sentit a les funcions sintàctiques que s'hi manifesten. A 

més, relacionar lèxic i sintaxi millora la competència lingüística i gramatical dels 

estudiants, facilita l'aprenentatge de llengües de casos, i afavoreix l'aprenentatge de 

llengües estrangeres, ja que cada llengua requereix arguments diferents per a cada verb 

(Béguelin, 2000, citat a Ribas, 2010). També poden afavorir la reflexió sobre els 

elements lingüístics a partir de la supressió, l'addició, la paràfrasi o la transformació. A 

banda, els alumnes relacionarien dues disciplines lingüístiques (sintaxi i semàntica), les 

quals, habitualment, no s'instrueixen com a part d'un mateix conjunt. Aquest tema, per 

tant, afavoriria l'observació i el contrast de la competència gramatical i donaria sentit a 

l'arquitectura de la gramàtica mostrada al punt 3.1. 

D’altra banda, podrien evitar confusions com ara que el subjecte de (19) és jo (subjecte 

el·líptic) o m'
21

, ja que els alumnes serien conscients que les funcions sintàctiques i els 

papers temàtics no sempre coincideixen. A (19), les pomes té la funció sintàctica de 

subjecte (concorda amb el predicat verbal) i la funció semàntica de tema (rep l'acció) i 

                                                 
21

 Aquest és un dels errors que sovint cometen els estudiants, com hem vist a l'apartat 6, perquè la intuïció 

com a parlants els porta a identificar els papers temàtics i no les funcions sintàctiques. 
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m' té la funció sintàctica d'objecte indirecte (pronom amb marca de datiu) i la funció 

semàntica d'experimentador (experimenta un estat psicològic). 

(19) M'agraden les pomes 

També permetria evitar errors com ara que a (20) hi ha un circumstancial de lloc (a 

Barcelona) o que a (21) hi ha un complement circumstancial de mode (contenta)
22

, ja 

que l'alumnat veuria clarament que hi ha un constituent requerit pel verb, requisit que no 

correspon als circumstancials. 

(20) La Maria resideix a Barcelona 

      *La Maria resideix 

(21) Rosa es troba contenta 

       *Rosa es troba    

Tot i els avantatges d'introduir aquest tema i que a la LOE s'indiqués que calia conèixer 

què és l'agent, la causa i el pacient
23

, hem observat que aquests conceptes no apareixen 

als llibres analitzats, excepte el subjecte pacient, el qual apareix en ambdues editorials 

per referir-se al subjecte d'una oració passiva, tot i que no es dóna cap altra explicació.  

Vistos els beneficis que proporcionaria explicar els papers temàtics als alumnes de 

Secundària i tenint en compte que podrien entendre-ho fàcilment, com hem comprovat a 

l'apartat 6.2, considerem que la llei hauria de tornar a incorporar-los i els manuals 

haurien d'afegir exercicis com els que proposem a continuació
24

. 

Exemples d'exercicis sobre els papers temàtics: 

Ex. 1. Representa l'estructura argumental dels predicats verbals de les oracions següents: 

a) M'he tornat a adormir aquest matí. 

b) El noi no es mereixia tanta atenció. 

c) Messi va fer un hat-trick al Camp Nou. 

d) La reina Targaryen va alliberar tots els esclaus. 

Ex. 2. Indica si els constituents subratllats són arguments o adjunts. 

a) Anirem a Barcelona en avió demà passat. 

b) Viuen a València des de fa tres anys. 

                                                 
22

 Aquests són uns altres errors molt habituals, com hem observat a l'apartat 6. 

23
 Recordem que a la LOMCE ja no apareixen, però els llibres analitzats són anteriors a aquesta llei. 

24
 Els exercicis estan basats en exemples de Cánovas (2015). 
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c) Alguns alumnes no volen visitar cap museu durant el viatge. 

d) El Barney Stinson és el millor personatge de la sèrie. 

 Ex. 3. Determina els papers temàtics (i el seu tipus) dels arguments de les oracions 

següents: 

a) Sempre confio en els meus amics. 

b) Va tirar el got a terra. 

c) Es va enfadar molt amb els seus companys de feina. 

d) El viatge va durar dues hores. 

Ex. 4. Representa en forma d'arbre l'estructura argumental dels verbs següents i indica els 

papers temàtics que assigna el verb a cada argument: obtenir, comprendre, contenir, tenir, 

entendre, retenir 

Ex. 5. Determina quins papers temàtics i quines restriccions semàntiques imposen els 

predicats verbals següents als seus arguments: estimar, escórrer , aprovar, escatimar, 

agradar, descórrer. 

7.2. L'aplicació d'activitats de reflexió 

Les respostes dels exercicis de l'apartat 6 ens han mostrat que els estudiants, d'una 

banda, no tenen clars molts dels conceptes principals que s'ensenyen durant l'ESO i, 

d'altra banda, no saben aplicar la capacitat de reflexió al llenguatge, tot i saber-la aplicar 

a altres matèries.  

Aquesta situació es pot relacionar amb el que ens fa notar Bosque (2014): els professors 

d'assignatures com "Matemàtiques" o "Ciències naturals" no donen importància a la 

memorització de termes, sinó a la comprensió de les teories i, per tant, en aquestes 

assignatures s'analitzen variables a partir de recursos experimentals. A les classes de 

llengua, en canvi, es presenta l'objecte d'estudi des d'un punt de vista artístic, 

comunicatiu o taxonòmic que no afavoreix l'aproximació científica a la lingüística, com 

hem vist al llarg del treball.  

Després de l'anàlisi crítica i els resultats descoratjadors dels estudiants, considerem que 

seria més profitós que la llengua s'abordés mitjançant l'observació de mecanismes 

lingüístics i estratègies experimentals. Els exercicis enfocats de manera científica a les 

classes de llengua propiciarien el desenvolupament i l'estructuració del pensament 

(Fernández, 1987; Jiménez, 2012). De fet, hi ha estudis que apunten que un 
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ensenyament gramatical més coherent i reflexiu sobre les formes lingüístiques permetria 

que la reflexió es convertís en un instrument per a la millora de la comunicació (Camps, 

2011).  

A més, creiem que la millor manera d'entendre un sistema complex on intervenen 

diverses variables, com succeeix en el llenguatge, és a partir de problemes que s'han de 

resoldre reflexionant, argumentant i buscant patrons regulars, actitud que no es fomenta 

actualment a les classes de llengua. Nosaltres creiem que els estudiants d'ESO ja 

posseeixen una maduresa mental plena per poder dur a terme aquest tipus d'activitats
25

. 

A més, com afirma Bosque (1994), l'argumentació sobre la gramàtica deixa de banda 

l'opinió, fet que aproparia l’ensenyament gramatical al tipus d'ensenyament de les 

matemàtiques. 

D'altra banda, diversos estudis (Méndez, 2011; Milian i Camps, 2006; Fontich, 2006; 

Fontich, 2011, citats a Fontich, 2013) han mostrat que dialogar amb el professor facilita 

que l'estudiant verbalitzi la seva reflexió metalingüística. Per tant, seria convenient que 

algunes de les activitats de reflexió s'orientessin a la interacció. 

A continuació presentem una sèrie de models d'exercicis, proposats per Bosque i 

Gallego (2016), els quals s'adiuen a totes aquestes necessitats. Tots ells es poden adaptar 

al nivell, a l'edat dels estudiants i als continguts del curs. 

 Anàlisi directa: aquests exercicis permeten percebre aspectes de l'anàlisi que no són 

evidents a simple vista mitjançant seqüències breus. 

Exemple: Observa la relació entre els components per analitzar la seqüència Van deixar al 

lladre sense roba. 

 Anàlisi inversa: l'objectiu d'aquestes activitats és desenvolupar la capacitat 

d'abstracció mitjançant exemples que han de complir unes propietats específiques. 

Exemple: Escriu una oració amb un subjecte agent i un subjecte pacient. 

 Anàlisi de seqüències agramaticals: la finalitat és desenvolupar la capacitat 

d'observació de les dades i el raonament gramatical amb la formulació de principis 

generals a partir de seqüències agramaticals. 

Exemple: L’oració Neymar han marcat molts gols és impossible en català. Formula una 

regla que expliqui el perquè. 

                                                 
25

 De fet, la reflexió podria introduir-se des de l'inici de l'ensenyament, a l'Educació Primària. 
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 Parells mínims: aquests exercicis estan enfocats a desenvolupar la capacitat basada 

en el coneixement intern de la llengua materna dels estudiants a partir de parells 

mínims, els quals centren l'atenció en un fenomen concret. 

Exemple: La oració Neymar han marcat molts gols és impossible en català. Formula una 

regla que expliqui el perquè. 

 Dobles parells mínims: l'objectiu d'aquestes activitats és el mateix que l'anterior 

però es basen en dos parells mínims. El fet de poder aplicar el procés gramatical 

objecte d'estudi només a un d'ells afavoreix la comparació de dades.  

Exemple: Explica per què una de les oracions següents és agramatical amb 40-60 paraules: 

a. El cotxe és arreglat per la mecànica  

b. S'arregla el cotxe per la mecànica 

 Doble anàlisi: aquestes activitats se centren a afavorir la capacitat d'argumentació 

basada en arguments empírics a partir de dues anàlisis per a una mateixa oració.  

Exemple: Considera l'asimetria següent: En Pere beu un got d'aigua / En Pere beu. 

Compara-la amb la següent: El nen va trencar un gerro / *El nen va trencar. Explica a què 

es deu el problema de la segona asimetria utilitzant entre 40 i 60 paraules. 

 Anàlisi de seqüències ambigües: amb aquests exercicis l'estudiant aprèn a "llegir 

semànticament" a partir d'oracions que poden tenir dos significats segons l'anàlisi 

sintàctica. 

Exemple: Explica de quines dues maneres es pot entendre l'oració següent tenint en compte 

les relacions entre els constituents: El peix està llest per menjar. 

 Selecció d'anàlisi: la finalitat és que l'alumne argumenti per què tria una de les 

opcions que es presenten i per què descarta les altres. 

Exemple: Considera les anàlisis que s'ofereixen a continuació per al sintagma a París: En 

Joan resideix [a París]CCLloc / En Joan resideix [a París]C.Règim Verbal. Justifica quina és 

la més adequada. 

Aquests exercicis es poden complementar amb d'altres com els que proposa Di Tullio 

(1997), com ara exercicis de paràfrasis que afecten l'estructura sintàctica o la recollida 

de dades amb judicis dels parlants sobre un fenomen concret. A continuació presentem 

alguns exemples. 
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Exemples d'exercicis de manipulació de dades: 

Ex. 1. Les oracions següents signifiquen el mateix, però... tenen la mateixa estructura 

sintàctica? Argumenta-ho:  

a. Vam fer aquest ambient confortable 

b. Vam fer d'aquest ambient un lloc confortable 

Ex. 2. El mes que ve es farà un congrés sobre les funcions sintàctiques. La directora us 

ha demanat que entre tots els companys dissenyeu una conferència en què expliqueu l'ús 

del pronom li entre els parlants barcelonins. La teva tasca d'aquesta setmana serà 

preguntar a persones properes si els sembla "correcte" (gramatical) o "incorrecte" 

(agramatical) un seguit d'oracions que hauràs de pensar primer. Quan tinguis les dades, 

intenta extreure'n generalitzacions. 

En definitiva, considerem que la gramàtica pedagògica mecànica, rutinària i 

simplificadora que tan sols afavoreix les estratègies identificatives i els recursos 

mnemònics, s'hauria de complementar amb una gramàtica que proporcionés hàbits 

reflexius (Bosque, 1994) centrats en la manipulació i l'observació de dades per donar 

protagonisme a la pròpia experiència. Aquest tipus d'activitats despertaria la curiositat 

que els estudiants perden amb els anys, els suggeriria preguntes sobre el comportament 

del llenguatge i reduiria la instrucció directa que tant els avorreix. D'aquesta manera, els 

estudiants s'adonarien que les classes de sintaxi en realitat tracten temes que els 

pertanyen (Bosque, 1994) i, a la vegada, avançarien cap a la consciència lingüística que 

proposa Costa (2016). El nostre suggeriment és complementar els exercicis inductius 

(d'una oració se'n fa l'anàlisi) amb exercicis deductius (construir una oració que 

acompleixi certes condicions, explicar el motiu de l'agramaticalitat de l'estructura, etc.) 

per potenciar la capacitat d'observació, abstracció i argumentació. 

8. CONCLUSIONS 

Aquest estudi va començar amb la sospita que la metodologia que se segueix a les aules 

de Secundària és poc adequada perquè els alumnes entenguin el funcionament intern del 

llenguatge. L'objectiu era analitzar el panorama de la didàctica de la sintaxi de primer 

llengües a les aules de Secundària, basant-nos en el cas concret de les funcions 

sintàctiques, per tal de detectar els aspectes millorables.  
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L'estudi dels decrets educatius oficials, l'anàlisi de llibres de text i les dades extretes 

d'exercicis fets per estudiants d'entre 15 i 19 anys ens han mostrat que la metodologia 

dels llibres i del professorat a les classes de sintaxi no ajuda a formar estudiants capaços 

de reflexionar sobre les regles sintàctiques que regeixen les seves llengües. 

En primer lloc, hem vist que, tot i l'enfocament comunicatiu del currículum, la sintaxi a 

les aules queda majoritàriament desvinculada de la comprensió lectora i la producció 

escrita i es veu arraconada a un apartat exclusiu per a aquesta. Consegüentment, els 

estudiants difícilment comprenen l'arquitectura de la gramàtica, ja que no observen la 

relació entre les disciplines lingüístiques.  

També hem comprovat que els continguts de les assignatures de "Lengua castellana" als 

instituts són repetitius i a Catalunya es veuen duplicats a "Llengua catalana". Aquesta 

programació redundant i sense progressió ha de canviar per evitar la desmotivació dels 

alumnes. De fet, les respostes dels exercicis ens han mostrat que, encara que cada any es 

repassi el mateix contingut, l'alumnat, en general, no sap identificar correctament les 

funcions sintàctiques i les confon inconscientment amb els papers temàtics. A més, en el 

cas de Catalunya, s'hauria d'aprofitar el bilingüisme dels estudiants per fer-los 

conscients dels contrastos entre ambdues llengües.  

D'altra banda, hem observat que les explicacions s'apliquen de manera poc precisa i 

manquen d'un ordre lògic aparent. Això es deu al fet que no hi ha una teoria sintàctica 

de la qual es parteixi. Hem vist que aquest fet també té conseqüències directes en la 

terminologia, en la qual no hi ha consens i, a més, pren un rol massa important a les 

aules. També afecta en el tipus d'anàlisi morfosintàctiques, que són diferents segons el 

llibre i l'escola. 

D'altra banda, el tipus d'exercicis dels llibres de text, mecànics i centrats en la 

taxonomia i la terminologia, provoca la desmotivació dels estudiants, els quals admeten 

avorrir-se en aquestes classes. Hem vist que per despertar la curiositat dels alumnes 

seria convenient fomentar el desenvolupament de la reflexió i la capacitat argumentativa 

a partir d'exercicis en què calgui formular hipòtesis o generalitzacions a partir de la 

manipulació de dades. A més, si els estudiants entenguessin realment les regles 

sintàctiques de les seves llengües, millorarien les destreses de comprensió i producció.   

Finalment, el petit experiment amb els alumnes de quart d'ESO ens ha portat a pensar 

que la instrucció contínua sobre els papers temàtics tindria beneficis sobre els alumnes, 
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els quals entendrien millor algunes funcions sintàctiques perquè separarien les nocions 

semàntiques de les sintàctiques i podrien fer ús de la dicotomia entre argument i adjunt. 

Tanmateix, caldrà investigar més sobre aquest tema.  

Totes aquestes observacions semblen apuntar cap a la necessitat de canviar el 

funcionament de les classes de sintaxi a l'ESO. No pretenem canviar els continguts 

gramaticals ni aplicar els nous corrents lingüístics de l'àmbit científic, però considerem 

oportú introduir temes nous com els papers temàtics, amb els qual es té en compte la 

competència lingüística interna dels parlants, i crear materials que tinguin en compte la 

maduresa dels estudiants i proposin activitats en què calgui reflexionar.  

Per poder assolir aquests objectius caldrà establir una teoria pedagògica de fons que, 

d'una banda, estipuli una terminologia coherent i unes definicions basades en trets 

formals i que, d'altra banda, permeti establir una progressió de dificultat en els 

continguts. També serà necessari que els professors tinguin una bona formació en 

lingüística perquè siguin capaços de transmetre els coneixements i puguin mantenir 

discussions lingüístiques a classe. A més, el professorat haurà de deixar de conformar-

se amb la metodologia actual, si realment vol millorar els aspectes que critica. Fins i tot 

seria convenient, en una educació ideal, que les classes de lingüística i literatura 

formessin part de dues assignatures diferents, per així poder aprofundir en els continguts 

d'ambdues matèries i tenir un professorat ben format en cada especialitat. 

Alguns professionals, conscients dels problemes detectats en aquest treball, fa anys que 

proposen deixar de banda les classes de sintaxi actuals, mecàniques i poc estimulants 

per als alumnes. Per exemple, Camps i Zayas (2006), a Secuencias didácticas para 

aprender gramática, proposen la docència gramatical basada en l'ús real de la llengua. 

Altres iniciatives, com l'associació GrOC (Gramàtica Orientada a les Competències), 

duu a terme jornades i activitats per reflexionar sobre com s’orienta l’ensenyament de la 

gramàtica a Secundària, proposa eines per millorar-ne la docència i l’aprenentatge a les 

aules, organitza classes de recolzament i reflexió lingüística tant per a estudiants com 

per a professorat, i treballa en la creació de materials i projectes didàctics per a la 

pedagogia gramatical a les escoles. 

En definitiva, l'estudi ha posat de manifest l'urgent necessitat de fer més conegudes 

aquestes propostes i promoure'n d'altres semblants per tal de superar tots els aspectes 

millorables que hem constatat al llarg d'aquest treball. 

Recompte de paraules: 14133 
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ANNEXOS 

Annex 1: Anàlisi de la terminologia 

Taula 4:  

Els termes per a les funcions sintàctiques als llibres escolars i les gramàtiques de referència 

Editorial Santillana Editorial Castellnou 
Gramàtica del català 

contemporani 

Gramática Descriptiva 

de la Lengua Española 

Sujeto Sujeto Subjecte Sujeto 

- Vocativo 

Vocatiu 

Formes apel·latives 

Formes de crida 

Vocativo 

Expresión vocativa 

Aposición Aposición Aposició Aposición 

Objeto directo (OD) 

Complemento directo 

(CD) 

 

Complement directe 

Complement acusatiu 

Complemento directo 

Objeto directo 

Objeto indirecto (OI) 
Complemento 

indirecto (CI) 

Complement indirecte 

(benefactiu vs. de 

datiu) 

Complemento indirecto 

Objeto indirecto 

Complemento 

preposicional (C.Prep) 

Complemento de 

régimen 

Complemento de 

régimen verbal (CRV) 

Complemento regido 

Complemento 

preposicional 

Complement de règim 

Complement verbal de 

règim preposicional 

Complemento de 

régimen verbal 

Atributo (Atrib.) Atributo Atribut Atributo 

Complemento 

predicativo (C.Predic.) 

Complemento 

predicativo 

Complement 

predicatiu 

Complemento 

predicativo 

Complemento 

circunstancial (CC) 

Complemento 

circunstancial 

Adjunt vs. 

Complement 

circumstancial 

Modificador adjunto 

(Adjunto/No 

seleccionado/ vs. 

Complemento/ 

Seleccionado) 
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Complemento oracional - 

Complement apositiu 

de caràcter oracional  

Adjunt oracional 

Modificador oracional 

Marcador del discurso 

Complemento agente 

(C.Agente) 
Complemento agente Complement agent Complemento agente 

Complemento de un 

sustantivo 

Complemento del 

nombre (CN) 

Complemento del 

nombre 

 

Complement del nom 

(adjunt vs. argumental) 

Complemento del 

nombre 

Complemento de un 

adjetivo 

Complemento del 

adjetivo 

Complement de 

l'adjectiu 

Modificador vs. 

Complemento del 

adjetivo 

 

Complemento de un 

adverbio 

Complemento del 

adverbio 

Complement de 

l'adverbi 

Complemento del 

adverbio 
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Annex 2: Repartició dels continguts a les editorials 

Taula 5: 

La sintaxi als índexs de l'editorial Santillana 

1r d'ESO El sujeto y el predicado (4)
26

 

2n d'ESO 

El sujeto. Oraciones impersonales (3). El predicado (4). Los complementos y 

sus clases (5). El objeto directo y el complemento preposicional (6). El objeto 

indirecto y el complemento circunstancial (7). Complementos del verbo y del 

sustantivo (8). Análisis de la oración simple (12). 

3r d'ESO Los complementos del verbo (9).  

4t d'ESO La oración. Sujeto y predicado (1). Los complementos verbales (3).  

 

Taula 6: 

La sintaxi als índexs de l'editorial Castellnou 

1r d'ESO Los sintagmas. El sintagma nominal y el sintagma verbal (7). 

2n d'ESO 

Categorías y funciones sintácticas (4). El sintagma nominal. El sujeto. Los 

complementos del nombre (5). El sintagma verbal. El predicado (6). Los 

complementos del verbo I (7). Los complementos del verbo II (8). La oración. 

Sujeto y predicado (9). 

3r d'ESO 
El sustantivo. el sintagma nominal (1). Sintagma verbal atributivo (7). Los 

complementos del verbo (8). 

4t d'ESO 
Sujeto y predicado. Los complementos del verbo I (1). Complementos del verbo 

II (2). Complementos del verbo III (3). 

 

 

 

 

                                                 
26

 Entre parèntesi s'indica el número de la unitat. 
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Taula 7: 

La sintaxi als índexs de l'editorial Cruïlla 

4t d'ESO 

(Català) 

Nom, verb, adjectiu i adverbi (3). Determinant, pronoms i relacionants (4). 

L'oració. Subjecte i predicat (5). El complement directe (6). El complement 

indirecte (7). El complement de règim verbal (8). L'atribut. El complement 

predicatiu (9). Els complements circumstancials. Altres complements (10). 

Funcions sintàctiques i pronoms febles (11). 

4t d'ESO 

(Castellà) 

Las categorías gramaticales (4). Los complementos verbales I (6). Los 

complementos verbales II (7) 
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Annex 3: Exemples del tipus d'exercicis dels llibres de text 

 

 

 

 

 

Figura 27. Exercici d'etiquetatge a Castellnou 

 

Figura 28. Exercici d'etiquetatge (anàlisi sintàctica) a 

Santillana 

 

 

Figura 29. Exercici de compleció a Castellnou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Exercici de classificació a Castellnou 
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Figura 31. Exercici de construcció a Castellnou 

 

 

Figura 32. Exercici de localització a Castellnou 

 

 

 

 

 

Figura 33. Exercici de substitució a Santillana 

 

Figura 35. Exercici de transformació a Santillana 

 

Figura 34. Exercici de reflexió a Santillana 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Exercici de veritat o fals a Santillana 
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Annex 4: Resultats del tipus d'activitats als llibres de text 

Taula 8: 

Nombre d'activitats segons el tipus a l'editorial Santillana 

Tipus d'activitat 1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO TOTAL 

Classificar 1 2 0 1 4 

Completar 0 8 1 1 10 

Construir 6 10 1 11 28 

Etiquetar 2 35 9 17 63 

Localitzar 0 0 0 0 0 

Reflexionar 0 7 1 3 11 

Substitució 0 5 1 0 6 

Transformar 0 1 0 0 1 

Veritat o fals 1 2 0 0 3 

TOTAL 10 70 13 33 126 

 

Taula 9: 

Nombre d'activitats segons el tipus a l'editorial Castellnou 

Tipus d'activitat 1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO TOTAL 

Classificar 2 1 0 1 4 

Completar 1 9 3 3 16 

Construir 1 3 2 1 7 

Etiquetar 0 16 3 4 23 

Localitzar 5 7 8 10 30 

Reflexionar 1 3 1 1 6 

Substitució 0 2 1 0 3 

Transformar 0 0 0 0 0 

Veritat o fals 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 41 18 20 89 
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Taula 10: 

Nombre d'activitats segons el tipus en total 

Tipus d'activitat Castellnou Santillana TOTAL TOTAL % 

Classificar 4 4 8 4% 

Completar 16 10 26 12% 

Construir 7 28 35 16% 

Etiquetar 23 63 86 40% 

Localitzar 30 0 30 14% 

Reflexionar 6 11 17 8% 

Substitució 3 6 9 4% 

Transformar 0 1 1 0% 

Veritat o fals 0 3 3 1% 

TOTAL 89 126 215 100% 
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Annex 5: Qüestionaris 

QÜESTIONARI PER ALS PROFESSORS 

DADES PERSONALS 

Nom: 

Estudis: 

Escoles on has impartit classe: 

Assignatures i cursos: 

 

1. Per decidir els temes que explicaràs, ho fas a partir del llibre? Si no, d'on treus els 

continguts que expliques? 

2. Fins a quin punt segueixes la teoria del llibre? 

3. A classe es fan els exercicis del llibre o els proposes tu (amb fotocòpies, etc.)? Per 

què? 

4. Creus que els temes que es tracten a l'ESO són els necessaris o s'haurien de tractar 

d'altres? 

5. A les escoles és habitual fer anàlisis sintàctiques. Quin model segueixes? (caixes o 

fletxes, terminologia, etc.) Per què? (surt al llibre, els professors de l'escola s'han posat 

d'acord, etc.)  

6. Fins a quin punt creus que és important que l'alumne sàpiga fer aquestes anàlisis? 

7. La terminologia lingüística és molt variada. Has optat per algun model en concret? 

Quin i per què? (surt al llibre, els professors de l'escola s'han posat d'acord, etc.) 

8. Quina proporció, aproximadament, dediques a la sintaxi a les classes de llengua? 

9. Creus que el temari és massa fàcil o difícil per als alumnes o ja està bé? 

10. Canviaries alguna cosa de l'ensenyament de la sintaxi a l'ESO (organització, temes, 

teoria lingüística, etc.) 

11. En el cas que imparteixis o hagis impartit classes de català i castellà, creus que es 

repeteixen els temes? Faries algun canvi? 

12. Quina és la teva finalitat a l'hora d'ensenyar sintaxi als alumnes? 
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13. En el cas que hagis treballat en diferents escoles, has notat algun canvi respecte a 

l'ensenyament de la sintaxi? (alguna iniciativa alternativa, etc.) Si és així, com ha anat 

l'experiència? 

14. Estàs al corrent del que es fa a la disciplina de la lingüística en general i en el camp 

de la sintaxi en particular al marge del que és estrictament necessari per impartir 

l’assignatura? Quins són els teus coneixements sobre les diferents teories sintàctiques 

existents? 

 

QÜESTIONARI PER ALS ALUMNES 

1. Què penses de les classes de sintaxi? 

2. Per què creus que cal estudiar sintaxi? 
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Annex 6: Model dels exercicis realitzats pels alumnes 

 

FUNCIONS SINTÀCTIQUES (MODEL A) 

 

1. Digues quina és la funció sintàctica del constituent subratllat: 

 

(1) M’agrada molt el Neymar  ⃞ Objecte Indirecte 

      ⃞ Objecte Directe 

      ⃞ Subjecte 

      ⃞ Atribut 

 

(2) He trucat a la Maria   ⃞ Objecte Indirecte 

      ⃞ Objecte Directe 

      ⃞ Subjecte 

      ⃞ C Règim Verbal / C Règim Preposicional 

 

(3) Vaig deixar en Pere sense roba ⃞ C Règim Verbal / C Règim Preposicional 

      ⃞ Complement Predicatiu 

                  ⃞ Atribut 

      ⃞ CC Mode / Manera 

 

(4) El teu germà va arribar trist  ⃞ Complement de Nom 

      ⃞ Complement Predicatiu 

                  ⃞ Atribut 

      ⃞ CC Mode / Manera 

 

(5)  En Joan resideix a Barcelona  ⃞ Objecte Indirecte 

      ⃞ CC Lloc 

      ⃞ C Règim Verbal / C Règim Preposicional 
      ⃞ Complement de Nom 

 

(6) La meva mare és a París  ⃞ CC Lloc 

      ⃞ C Règim Verbal / C Règim Preposicional 

                        ⃞ Atribut 

      ⃞ CC Mode / Manera 

 

(7) El vaig trobar perfectament  ⃞ CC Mode 

      ⃞ C Règim Verbal / C Règim Preposicional 

                            ⃞ Atribut 

      ⃞ Complement Predicatiu 
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FUNCIONS SINTÀCTIQUES (MODEL B) 

Considera els parells mínims següents. Digues quina seqüència és agramatical 

(impossible en català) i explica per què fent servir entre 40 i 60 paraules. 

 

(1)  a. M’agrada molt el Neymar 

 b. M’agraden molt el Neymar 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(2)  a. He trucat a la Maria 

 b. Li he trucat a la Maria 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(3)  a. Vaig deixar en Pere sense roba 

 b. Vaig deixar en Pere (deixar ≠ abandonar) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(4)  a. El teu germà va arribar trist 

 b. El teu germà va arribar trista 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

(5)  a. En Joan resideix 

 b. En Joan resideix a Barcelona 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(6)  a. La meva mare és a París 

 b. La meva mare és 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(7)  a. El vaig trobar perfectament 

 b. El vaig trobar ràpidament 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Annex 7: Resultats dels exercicis tipus test realitzats pels alumnes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Percentatge de respostes en total per a M'agrada 

molt el Neymar 

Figura 38. Percentatge de respostes per cursos per a M'agrada 

molt el Neymar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Percentatge de respostes en total per a He trucat a 

la Maria 

Figura 40. Percentatge de respostes per cursos per a He trucat a 

la Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Percentatge de respostes en total per a Vaig deixar 

en Pere sense roba 
Figura 42. Percentatge de respostes per cursos per a Vaig deixar 

en Pere sense roba 
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Figura 43. Percentatge de respostes en total per a El teu germà 

va arribar trist 
Figura 44. Percentatge de respostes per cursos per a El teu germà 

va arribar trist 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Percentatge de respostes en total per a En Joan 

resideix a Barcelona 

Figura 46. Percentatge de respostes per cursos per a En Joan 

resideix a Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Percentatge de respostes en total per a La meva 

mare és a París 

Figura 48. Percentatge de respostes per cursos per a La meva 

mare és a París 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Percentatge de respostes en total per a El vaig 

trobar perfectament 

 

Figura 50. Percentatge de respostes per cursos per a El vaig 

trobar perfectament 


