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Resum 

Aquest estudi investiga l’ensenyament-aprenentatge de la formació de paraules entre els 

alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Escola Marta Mata de Torelló, a través del treball per 

projectes. Els objectius d’aquest article són comprovar si aquesta metodologia és 

significativa per a l’aprenentatge gramatical, observar els criteris lingüístics que utilitzen 

els alumnes i conèixer les creences de l’alumat sobre el treball per projectes. Per obtenir 

les dades s’han utilitzat quatre instruments: un qüestionari i una prova escrita dirigida als 

alumnes de 1r d’ESO, una entrevista semiestructurada adreçada a quatre parelles 

d’alumnes i una entrevista a la coordinadora de projectes. Els resultats demostren que el 

treball per projectes és significatiu, ja que permet que els alumnes interactuïn entre ells i 

facin explícita la reflexió metalingüística.  

Paraules clau: aprenentatge de la gramàtica, treball per projectes, reflexió 

metalingüística, formació de paraules, educació secundària 

 

Abstract 

This article investigates the word formation teaching-learning process through project-

based learning among first year high school students from Institut Escola Marta Mata in 

Torelló. The objectives of this article are to check if this methodology is effective for 

grammar learning, to observe the linguistic criteria used by students and to find out the 

student’s beliefs about project-based learning. Four instruments were used to obtain the 

data: a questionnaire and a written test aimed at first year high school students, a semi-

structured interview addressed to four pairs of students and an interview with the project 

coordinator. The results show that project-based learning is effective as it allows students 

to interact with each other and make metalinguistic reflection explicit. 

Key words: grammar learning, project based learning, metalinguistic reflection, word 

formation, high school  
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1. Introducció 

Aquest article pretén exposar l’ensenyament-aprenentatge de la gramàtica a partir de l’ús 

i de la reflexió, mitjançant el treball per projectes. En concret, se centra en l’aprenentatge 

de la formació de paraules –la derivació de les paraules cultes– entre l’alumnat de 1r 

d’ESO de l’Institut Escola Marta Mata de Torelló, durant la realització d’un projecte 

global anomenat The Olympic Games, aprofitant la relació entre Grècia i els morfemes 

grecs que s’utilitzen en català.  

Després de la lectura del capítol Didáctica de la Lengua y de la Literatura: aspectos 

epistemológicos, una cita em va quedar gravada a la ment: “el objetivo no es formar 

lingüistas sino hablantes” (Mendonza i Cantero, 2003, p. 7). Aquesta frase, conjuntament 

amb tot el contingut del capítol, em va recordar la importància d’enfocar les classes de 

llengua des de l’ús i donar protagonisme a l’alumne, el qual ha d’aprendre a utilitzar la 

llengua de manera pràctica a través de metodologies innovadores, com el treball per 

projectes. Així doncs, quan em van assignar l’Institut Escola Marta Mata com a centre de 

pràctiques del màster, vaig creure interessant centrar la meva recerca en l’anàlisi 

d’aquesta metodologia, ja que tal com s’exposa en el seu Projecte Educatiu de Centre 

(2020), el treball globalitzat i per projectes és un dels seus valors principals.  

Pel que fa a la didàctica de la gramàtica, tot i existir un debat entre els ensenyants de 

llengua sobre com abordar-la l’aula, diversos estudis demostren que la reflexió gramatical 

plantejada des de l’ús és eficaç per a la sistematització dels conceptes i les estructures 

lingüístiques. A més, segons el Currículum d’Educació Secundària Obligatòria 

(Departament d’Educació, 2019, p.73-75), els alumnes han d’assolir la capacitat d’emprar 

la reflexió gramatical per poder resoldre problemes relacionats amb la comprensió o 

producció de textos de diversos textos.  

Així doncs, els objectius d’aquest article són comprovar si el treball per projectes és 

significatiu per a l’aprenentatge gramatical, descobrir els criteris que els alumnes utilitzen 

per a la reflexió metalingüística sobre gramàtica i conèixer les creences de l’alumnat 

sobre el treball per projectes. Per assolir aquests objectius, s’han dissenyat quatre 

instruments de recollida de dades i s’ha comptat amb la participació de dos grups de 1r 

d’ESO i la coordinadora de projectes d’aquest mateix curs.  
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2. Marc teòric 

A continuació, es presenta la fonamentació teòrica dels temes principals que exposa 

l’article a través de diversos estudis sobre la formació de paraules, la reflexió gramatical, 

les seqüències didàctiques i el treball per projectes.  

2.1. La formació de paraules 

La formació de paraules és un recurs lèxic bàsic que és present en els currículums i 

programes d’ensenyament tant de primària, secundària, com de batxillerat. Si ens fixem 

en l’etapa de secundària, segons el Decret 187/2015, els continguts sobre els mecanismes 

per formar paraules estan inclosos en el bloc transversal de coneixement de la llengua de 

tots els cursos, i es troben dins del contingut clau vint-i-u (CC21), anomenat “Lèxic i 

semàntica”. Estan repartits gradualment de la següent manera: al primer curs es treballa 

la derivació i la composició; al segon s’afegeixen les sigles, els acrònims i els manlleus; 

al tercer s’incorpora la parasíntesi; i al quart es repassen tots els mecanismes treballats 

durant l’etapa.  

Tanmateix, segons Bernal (2020), des dels llibres de text i els manuals referents per 

treballar el lèxic a l’aula es proposen activitats relacionades amb la forma ortogràfica o 

l’adequació a la norma, mitjançant el treball memorístic, sense establir relacions amb l’ús 

de la llengua, fet que dificulta que els alumnes aprenguin de manera significativa. Per 

trencar amb aquesta visió tan rígida i començar a reconstruir una metodologia adient 

sobre la formació del lèxic, l’autora recorda el treball de Richards (1985):  

a) Conèixer una paraula significa conèixer-ne el valor semàntic bàsic, les accepcions i 

les extensions metafòriques possibles.  

b) Conèixer una paraula significa conèixer el grau de probabilitat que aquella paraula 

aparegui en el llenguatge oral i en l’escrit, i la seva combinatòria.  

c) Conèixer una paraula significa saber quines limitacions en regeixen l’ús segons la 

funció i la situació.  

d) Conèixer una paraula significa conèixer les estructures sintàctiques en què 

s’emmarca.  

e) Conèixer una paraula significa conèixer-ne l’arrel, així com les derivacions i les 

paraules compostes que genera. 
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f) Conèixer una paraula significa saber quina posició ocupa en una xarxa d’associacions 

amb altres paraules de la llengua (sinonímia, antonímia, hiperonímia, etc.).  

(pp. 100-101) 

Pel que fa a la formació de mots, el cinquè punt és el que constata que per entendre una 

paraula que no s’ha entès o no s’ha llegit mai, és útil desenvolupar l’habilitat de 

“descomposició” i identificar les parts que la formen. Tot citant Tschihold i Hacken 

(2015), l’autora afirma que reconèixer les parts d’una paraula, és a dir, els morfemes, “és 

determinant i influencia l’estructura del lexicó mental d’un parlant” (p. 101), i a més, 

potencia l’activitat analítica i hipoteticodeductiva dels alumnes.  

Per treballar aquesta consciència d’identificació dels morfemes, a l’hora de programar les 

activitats que es volen dur a terme a l’aula, Bernal recomana anar més enllà de les 

activitats tradicionals i plantejar activitats més obertes, que donin peu a la reflexió 

metalingüística, tant individual com col·lectiva, ja que coincidint amb altres autors com 

Gil Laforga (2019) i  Serrano-Dolader (2020), la reflexió gramatical és un dels recursos 

més efectius per a l’aprenentatge del lèxic.   

2.2. La reflexió gramatical  

Segons Durán i Ribas (2019), l’ensenyament de la gramàtica ha anat canviant al llarg dels 

últims cinquanta anys. La gramàtica ha passat de considerar-se el centre d’aprenentatge 

de les classes de llengua mitjançant metodologies memorístiques, a convertir-se en un 

aspecte secundari, o fins i tot oblidat, en alguns països. Actualment, però, les darreres 

investigacions corroboren que l’ensenyament de la gramàtica és essencial perquè els 

alumnes esdevinguin competents en la comunicació, sobretot a l’hora d’utilitzar registres 

formals, tal com exposen les autores tot citant Camps (2000), Myhill et al. (2011) i Zayas 

(2011). Així doncs, amb aquest canvi de perspectiva i tenint com a objectiu l’assoliment 

de les competències relacionades amb la comunicació, es pretén que els alumnes utilitzin 

la gramàtica com a eina de reflexió sobre l’ús que fan de la llengua. Coincidint amb aquest 

objectiu, en el Currículum d’educació secundària obligatòria (Departament d’Educació, 

2019, p. 73-75) hi consten tres criteris d’avaluació que tenen en compte si l’alumne pot 

emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió de textos escrits i audiovisuals, de comprensió i expressió de textos orals i 

multimèdia, i de comprensió i expressió de textos literaris, i per a compondre i revisar 
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progressivament autònoma els textos propis i aliens. Dins del currículum, aquests criteris 

es troben relacionats amb les dimensions de comprensió lectora, comunicació oral i 

literària. 

Així doncs, és important que els alumnes rebin una educació on la reflexió gramatical hi 

tingui lloc de manera explícita, es familiaritzin amb la verbalització sobre qüestions 

lingüístiques i puguin relacionar-ho en altres àmbits o situacions i puguin resoldre 

problemes vinculats amb la comunicació, des del rol de receptor com d’emissor. 

Per tal de fer conscient i explícita la capacitat d’utilitzar la llengua per parlar sobre la 

llengua –la capacitat innata que Chomsky defensa a través del generativisme (Bartra, 

2000)–, Camps (2005) proposa partir “principalment de l’ús i el domini de les estructures 

lingüístiques i, progressivament, avançar en l’observació de les relacions i en la 

sistematització d’aquestes relacions” (p. 21). L’autora recomana treballar textos i frases 

mitjançant comparacions d’elements, relacions per criteris, insercions de frases, 

reconeixement d’elements, classificacions, composicions de textos i frases, substitucions, 

canvis d’ordre, etc. Pel que fa a l’organització de l’aula, suggereix realitzar aquestes 

accions en petit grup o grups homogenis i potenciar la cooperació i la comunicació entre 

els alumnes per tal que discuteixin i busquin solucions tot fent ús de l’activitat 

metalingüística. També és important que els alumnes es comuniquin amb el professor. El 

docent cal que tingui coneixement sobre les estructures lingüístiques que domina 

l’alumnat, vagi introduint usos complexos que es puguin relacionar amb estructures 

lingüístiques cada vegada més dificultoses i els alumnes vagin sistematitzant els 

conceptes a través de la verbalització mentre es manipulen textos i frases. Els alumnes 

construeixen les reflexions gramaticals a partir dels “sabers específics escolars, sabers 

fruit de la seva reflexió, sabers elaborats per ells a partir d’inferències més o menys 

fonamentades” (Camps, 2000, p. 102). Així doncs, les explicacions teòriques que el 

docent pot transmetre s’acaben influenciant pels procediments propis que duen a terme 

els alumnes, tal com demostra l’estudi de Kilcher-Hagedorn et al. (1987), el qual fa 

referència l’autora. 

Per poder ensenyar la gramàtica des d’aquesta nova perspectiva, Camps i Milian (2017) 

proposen que es recullin les estratègies i els recursos en una gramàtica pedagògica, una 

eina que principalment ha d’ajudar el professorat a “fer accessibles aquests coneixements 

als aprenents amb l’objectiu que desenvolupin les seves capacitats verbals” (p. 221) i 
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puguin dur a terme la reflexió gramatical. La gramàtica pedagògica hauria “d’abordar 

l’estudi de les formes lingüisticodiscursives des dels diferents punts de vista pragmàtic, 

semàntic i formal” (p. 221), “oferir eines per treballar progressivament el coneixement de 

la gramàtica” (p. 224), “facilitar el coneixement sistemàtic dels conceptes gramaticals” 

(p.228), “facilitar l’enllaç entre els coneixements sistemàtics i l’ús de la llengua” (p. 230) 

i “facilitar criteris per a la seqüenciació al llarg de l’ensenyament primari i secundari” (p. 

232). Així doncs, no es tractaria d’un manual que ensenyés explícitament com ensenyar 

la gramàtica, sinó que hauria de mostrar els procediments adequats a adoptar pel 

professorat per tal d’acompanyar els infants i adolescents a construir les reflexions 

desitjades, tenint sempre en compte les seves capacitats cognitives i desenvolupar uns 

objectius lingüístics adequats a cada etapa.   

2.3. Les seqüències didàctiques 

Camps, Guasch, Milian i Ribas (2005) defensen que les seqüències didàctiques són una 

metodologia que permet abordar la gramàtica als centres educatius i on l’alumne pot ser 

el protagonista. Els tres objectius principals que permeten treballar són els següents: 

1. Tenir en compte els coneixements implícits dels escolars i afavorir-ne l’explicitació 

2. Desenvolupar les capacitats dels escolars per reflexionar sobre el llenguatge 

3. Donar accés a uns coneixements que puguin ser operatius per aprendre i millorar els 

usos més formals i més complexos de la llengua dels mateixos escolars  

Les seqüències didàctiques han de partir d’un objecte que interessi i motivi els alumnes i 

que aquests es creïn interrogants que hagin de solucionar a través de la recerca, l’ús de 

diferents habilitats i la comunicació entre iguals. El rol dels alumnes i del professor canvia 

per tal que els estudiants s’impliquin i se situïn al centre de l’aprenentatge, i el professor 

esdevingui un acompanyant o un guia, que porti a terme una avaluació formativa que 

ajudi a la construcció del coneixement i proporcioni informació al llarg de tot el procés. 

Dolz (1994) defensa aquesta metodologia, que es distancia de les propostes que assignen 

a la llengua un paper instrumental i que no asseguren cap aprenentatge lingüístic: 

Les seqüències tracten d'articular de manera explícita els objectius, els continguts i les 

activitats en un projecte de treball. Aquest plantejament trenca amb la tradició que separa 

les activitats d'estructuració i d'alliberament de l'expressió. Per poder anomenar seqüència 
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didàctica un conjunt de mòduls d'activitat, la seqüència ha de correspondre a un projecte 

de lectura o de producció verbal en relació amb una acció que es pensa dur a terme. (p.26) 

Segons els Camps, Guasch, Milian i Ribas, hi ha tres objectius lingüístics diferents per 

construir el saber gramatical: comunicar-se, analitzar els usos lingüístics i conèixer el 

sistema. Per poder assolir cada un d’aquests objectius, es proposen tres camins: la 

producció i comprensió d’un text, les activitats de reflexió i raonament gramatical, i la 

formulació de preguntes o hipòtesis. Camps i Milian (2006) destaquen que el procés de 

l’ensenyament gramatical ha de seguir tres etapes: primer de tot,  partir del que saben els 

alumnes, posar en comú el coneixement previ que dominen i els problemes que no els 

han deixat prosseguir; a continuació, crear situacions on els alumnes manipulin la llengua 

a partir de l’ús, fent tasques d’experimentació, observació, exemplificació i consulta 

mentre es verbalitzen les observacions; i finalment, plasmar el que han après en un 

producte final que faci significativa l’activitat, que pot tenir un caràcter pràctic o de 

dossier de consulta. Les autores també esmenten que al llarg de la realització de la 

seqüència didàctica, cal que les diferents activitats vagin lligades per un eix temàtic. 

Abans de començar, la seqüència didàctica s’ha de presentar als alumnes per establir, 

conjuntament amb el professor, les tasques i els objectius que s’assoliran. Segons Durán 

(2010a), es tracten de “propostes basades en el paper actiu dels estudiants, en les quals 

s’enfoca l‘ensenyament gramatical com un procés d’investigació on el professor passa a 

tenir un paper de guia d’aquest procés” (p.46).  

En aquesta línia, el Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües 

(GREAL), de la Universitat Autònoma de Barcelona, porta a terme un treball 

d’investigació sobre les capacitats verbals i les formacions lingüístiques que construeixen 

els alumnes a través del disseny de les seqüències didàctiques d’ensenyament de la 

reflexió gramatical, d’entre altres objectius relacionats amb l’educació de llengües 

(GREAL, 2016). A grans trets, alguns treballs que s’han elaborat en els últims anys són 

les recerques presentades per Casas, Durán i Fontich (2017), centrades en tres nocions 

diferents del verb: el temps verbal, destinat a infants d’entre 11 i 12 anys; el mode verbal, 

fet a adolescents d’entre 12 i 16 anys; i la complementació, realitzat a joves d’entre 13 i 

16 anys. També, Rodríguez Gonzalo (2014) va publicar una investigació sobre la 

conceptualització dels temps verbals entre joves de 15 i 16 anys. Fontich i Giralt (2014) 

van dur a terme una recerca sobre el complement del nom a 6è de primària, i Durán 

(2010b) va investigar sobre els coneixements de l’adverbi entre alumnes de quart d’ESO. 
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En aquests estudis s’observa la interacció que produeixen els alumnes en el moment de 

posar en pràctica l’activitat metalingüística per parlar sobre l’aspecte lingüístic plantejat 

i s’analitzen els diversos recursos que utilitzen. 

2.4. El treball per projectes 

Una altra proposta pedagògica que permet activar la consciència metalingüística dels 

alumnes i ajudar-los a ser uns bons usuaris de la gramàtica és la metodologia del treball 

per projectes. Segons Camps (1996), aquesta metodologia neix de les propostes de 

l’Escola Nova que se centraven a potenciar l’activitat de l’alumne com a focus de l’acció 

didàctica, tal com descrivien les teories del filòsof americà John Dewey, qui volia oferir 

significació als aprenentatges mitjançant la globalització. El seu seguidor, Kilpatrick, a 

través de la seva obra, va definir el mètode de projectes, un mètode que proposava que 

l’alumne tingués llibertat per escollir allò que volia aprendre o allò que volia fer. Així 

doncs, l’alumne adquiria protagonisme en el procés d’ensenyament-aprenentatge, 

convertint-se en una figura activa, i els continguts es presentaven en context i de forma 

globalitzada. 

Pel que fa als projectes de llengua, Camps esmenta les propostes de Freinet, que 

mitjançant activitats d’expressió i comunicació i el treball cooperatiu treballava el 

desenvolupament personal i social dels infants, a més d’incrementar la motivació del grup 

per a realitzar els projectes escollits. Alguns exemples indicats són la revista escolar o la 

correspondència entre escoles. La mateixa autora defineix els projectes de la següent 

manera:  

Els projectes de llengua es formulen com una proposta de producció global (oral o escrita) 

que té una intenció comunicativa, per la qual cosa s'hauran de tenir en compte i formular 

els paràmetres de la situació discursiva en què s'insereixen, i alhora com una proposta 

d'aprenentatge amb uns objectius específics que han de ser explicitats i que poden ser els 

criteris de producció i d'avaluació dels textos que s'escriuen. (Camps, 1994, p. 12) 

Així doncs, la llengua no s’utilitza com a vehicle per a l’elaboració de tasques d’altres 

matèries, sinó que es transforma en l’objecte d’aprenentatge i pren intenció a través de 

les activitats discursives. Gràcies a aquest plantejament, l’objecte d’aprenentatge són “els 

fenòmens lingüístics relacionats amb la producció i la interpretació del significat” 

(Camps, 1996, p. 45), i l’ús lingüístic succeeix a través de la interacció entre l’alumnat, 
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els quals estan motivats per una intenció. Aquesta interacció és essencial per prendre 

consciència del funcionament de la llengua i reflexionar sobre el seu ús. Camps al·ludeix 

a Vygotski (1977, 1979), qui assenyala que el “pensament verbal té els seus orígens en la 

interacció social” (p.45). Tot citant Schneuwly (1985), Camps explica:  

La interacció oral durant el procés permet que la llengua funcioni com a metallengua. 

Permet també que el professor actuï com a model de les operacions de gestió d’un procés 

complex d’interpretació o de producció de textos o que els companys interactuïn 

realitzant entre tots tasques més complexes que les que serien possibles en el treball 

individual. (Camps, 1996, p. 46) 

Per tant, coincidint amb Hernández (2017),  en el treball per projectes, el docent no 

“mana” sinó que acompanya, interroga, problematitza, assenyala possibilitats i obre 

camins, per tal que l’alumne col·labori amb la resta de companys i investigui a partir de 

les seves històries i les seves inquietuds, implicant la recerca amb la vida. El docent té 

poder de decisió, però els alumnes han de poder negociar i sentir-se autors del projecte. 

3. Metodologia 

Per poder assolir els objectius d’aquest treball s’ha investigat a través d’una metodologia 

mixta, qualitativa i quantitativa. Per una banda, la metodologia qualitativa, segons Blaxter 

et al. (2008), permet recollir dades més profundes a través de l’estudi de pocs casos, ja 

que en tractar-se de dades no numèriques, es poden tenir en compte aspectes més 

subjectius que ajuden a comprendre el comportament del participant, explorant diferents 

significats i alternatives. Com que l’interès d’aquest treball és analitzar la reflexió 

gramatical que és capaç de realitzar l’alumnat de primer d’ESO després de l’aprenentatge 

a partir de projectes, es pretén crear una situació social el més natural possible entre els 

participants i l’experimentador per obtenir dades més reals i ajustades al context educatiu 

en qüestió. Per altra banda, la metodologia quantitativa, segons els autors esmentats, 

presenta una sèrie d’avantatges relacionats amb l’objectivitat, la replicació i la gestió de 

les dades, ja que per obtenir els resultats es realitzen experiments i enquestes que són 

fàcils d’administrar. En aquest cas, gràcies a una enquesta es van poder obtenir dades 

d’una gran part dels alumnes de 1r d’ESO en molt poc temps.  
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3.1. Participants 

Per a l’obtenció de les dades d’aquest treball es va comptar amb la participació de 35 

alumnes i una professora de l’Institut Escola Marta Mata. En aquest centre, tal com 

s’exposa en el seu Projecte Educatiu de Centre (PEC) (2020), s’aposta per aplicar la 

metodologia del treball per projectes que permet que l’alumnat sigui el subjecte principal 

de l’aprenentatge tot personalitzant els continguts i el procés, es fomenti el treball 

cooperatiu i les interaccions entre iguals, i es potenciï l’emotivitat i la motivació. Per tal 

de treballar la globalització dels continguts, es procura que cada professor imparteixi més 

d’una matèria (del mateix àmbit) afavorint així el treball per projectes. És per això que la 

figura del coordinador de projectes esdevé molt necessària per a aglutinar el treball dels 

diferents especialistes d’àmbit.  

Així doncs, la professora que va participar en la recollida de dades, a part de formar part 

de l’àmbit social i impartir les matèries de Socials, Ètica i Projectes, també és la 

coordinadora de Projectes de 1r d’ESO, que engloba les matèries de Llengua i Literatura 

Catalana i Castellana, Anglès, Ciències Socials, Matemàtiques, Ciències Naturals i 

Tecnologia. Pel que fa a la seva experiència, fa nou anys que es dedica al món de 

l’educació, dels quals en fa tres que és professora de Projectes. Aquest és el primer curs 

que ocupa el càrrec de coordinadora.  

Pel que fa als alumnes, hi van participar els grups A i C de 1r d’ESO. Des d’un primer 

moment es tenia previst que les tres classes del curs participessin en les enquestes i en la 

prova. Tanmateix, durant els dies de recollida de dades, el grup B va estar confinat a causa 

d’un cas positiu de COVID-19 entre l’alumnat. Així doncs, en concret, van participar-hi 

17 alumnes de 1r A i 18 alumnes de 1r C. La classe A és un grup amb una mitjana de 

notes més alta i les tasques de treball individual són les més motivadores pels alumnes. 

En canvi, la classe C és un grup més fluix, amb una diversitat més gran d’alumnes 

(alumnes amb necessitats educatives especials o amb contextos socioculturals i 

econòmics diferents), i el treball en equip i la cooperació són els punts forts. En els dos 

grups, els alumnes majoritàriament utilitzen la llengua catalana per comunicar-se entre 

ells i amb el professorat, a excepció dels dos alumnes nouvinguts.  

D’entre aquests alumnes, es van escollir dues parelles de cada grup per poder realitzar 

una entrevista semiestructurada semblant a una prova oral. Les parelles es van formar de 
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manera homogènia segons les respostes que els alumnes havien produït en les enquestes 

fetes prèviament (vegeu Annex 1). Així doncs, es van formar dues parelles (una de cada 

grup) que haguessin contestat la primera pregunta i dues (també una de l’A i una del C) 

que no, però que haguessin respost el segon exercici. Per tal que hi hagués paritat de 

gènere, les parelles es van formar per un noi i una noia.  

3.2. Eines de recollida de dades  

Per a la recollida de dades es van dissenyar quatre instruments:   

En primer lloc, es va dissenyar una activitat escrita adreçada als estudiants de 1r d’ESO 

amb l’objectiu de recollir els coneixements previs de l’alumnat, comparar-los amb els 

coneixements adquirits durant el projecte i comprovar si el treball per projectes és 

significatiu per a l’aprenentatge gramatical. El projecte en qüestió, anomenat The 

Olympic Games, formava part de la matèria de Projectes, on es treballaven dimensions 

de l’àmbit social, del lingüístic (anglès i català) i del personal i social. Durant deu sessions 

d’una hora i mitja cada una, l’objectiu era estudiar la civilització grega i el seu llegat 

tenint els jocs olímpics com a fil conductor. Al llarg d’aquestes sessions, a través de 

missatges penjats al Google Classroom –la plataforma que utilitza el centre per gestionar 

les activitats i tasques– es va presentar l’estructura d’algunes paraules formades per 

morfemes cultes grecs que els alumnes utilitzaven amb freqüència a les seves tasques, 

com ‘triatleta’, ‘pentatló’, ‘decatló’, ‘amfiteatre’ i ‘pandèmia’. També, a través de grups 

formats per quatre persones amb nivells homogenis, es va haver de realitzar un producte 

final en forma de tríptic turístic on s’havia d’incorporar una paraula amb un morfema 

culte grec. A partir d’aquí, l’activitat escrita per comparar els coneixements previs amb 

els obtinguts contenia tres preguntes: la primera sobre la definició dels morfemes, la 

segona sobre la recerca d’altres paraules formades amb morfemes cultes grecs i l’última 

sobre la identificació de paraules amb les mateixes característiques (vegeu Annex 1). Un 

cop finalitzat el projecte, aquesta activitat es va tornar a repetir seguint la mateixa 

estructura. 

En segon lloc, es va dissenyar una entrevista semiestructurada a quatre parelles d’alumnes 

de 1r d’ESO per descobrir les estratègies lingüístiques que els alumnes utilitzen per a les 

reflexions gramaticals, a través d’interaccions entre ells i entre els alumnes i la 

investigadora. Per plantejar les preguntes que conduirien l’entrevista, es va seguir 
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l’exemple de la investigació de Durán (2010b) sobre els adverbis i de Casas-Deseures 

(2015) sobre el present històric. Així doncs, es van formular sis preguntes principals 

relacionades amb els mots ‘triatló’ i ‘antropònim’ (paraula treballada a la matèria de 

Llengua i Literatura Catalana) sobre la seva formació, identificació de les parts, la seva 

definició, la creació d’altres paraules amb els mateixos morfemes i les diferències entre 

la parella de paraules ‘rentaplats’ i ‘filferro’.  

En tercer lloc, es va dissenyar una enquesta per conèixer les creences de l’alumnat sobre 

el treball per projectes, tot seguint les recomanacions d’Hernández-Sampieri (2014a) 

sobre l’elaboració de qüestionaris. Així doncs, es va seguir l’estructura proposada per 

l’autor, presentant el qüestionari amb una portada, introducció i agraïments finals, amb 

preguntes breus, referint-se a un sol aspecte i amb vocabulari simple i directe. El 

qüestionari estava format per onze preguntes sobre l’interès, la motivació i la utilitat sobre 

la matèria de Projectes i de Llengua i Literatura Catalana, tot destacant la relació entre les 

dues matèries. El qüestionari contenia preguntes d’opció afirmativa o negativa, opció 

múltiple, i d’opcions a través l’escala de Likert. 

Per últim, l’entrevista estructurada a la coordinadora de projectes de 1r d’ESO també es 

va dissenyar seguint el model d’Hernández-Sampieri (2014b) sobre les entrevistes, sense 

plantejar cap pregunta de forma tendenciosa i sense fer servir qualificatius. També es van 

formular les preguntes d’una en una i de manera ordenada, seguint un fil conductor, 

començant per l’opinió general i acabant amb una pregunta on l’entrevistada tingués 

l’oportunitat d’afegir alguna idea. També es va tenir en compte la confidencialitat i es va 

agrair la participació, aconseguint que l’entrevistada se sentís acollida i respectada. 

L’entrevista estava formada per catorze preguntes sobre el treball per projectes; 

l’organització, l’aplicació i l’avaluació de la matèria dins del centre; i la relació de la 

matèria amb el treball de llengua catalana i la reflexió gramatical. Al llarg de l’entrevista 

es van anar alternant preguntes d’opinió, de contrast, d’exemplificació i sobretot de 

coneixement.  

3.3. Procés de recollida de dades  

La recollida de dades es va dur a terme a les dues últimes setmanes del segon trimestre 

del curs 2020-2021. Prèviament es va demanar permís a través d’una autorització a 

l’equip directiu de l’IE Marta Mata i es va demanar permís a tot el professorat implicat 
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que estava fent classe en el moment de l’obtenció de dades. En totes les situacions es va 

demanar la participació de forma voluntària a totes les persones que van formar part de 

la recerca.  

Pel que fa a l’activitat escrita, primer de tot es va pilotar gràcies a dues alumnes 

voluntàries, amb la intenció de millorar els aspectes poc entenedors. Llavors, es va 

repartir en format imprès a tots els alumnes per tal que les respostes no poguessin ser 

extretes d’Internet. Abans de començar la tasca, es va demanar que apuntessin les inicials 

del seu nom i cognoms per tal de poder comparar les respostes posteriorment. Aquesta 

activitat es va realitzar abans de començar el projecte, el 15 de març, i tal com s’ha 

esmentat anteriorment, es va repetir un cop finalitzat, el 26 de març, per tal de poder 

comparar els resultats. Durant la primera ronda, també es va aprofitar per repartir 

l’enquesta sobre el treball per projectes, la qual també es va lliurar en paper.  

Quant a l’entrevista semiestructurada als alumnes, els participants van realitzar la prova 

en una classe buida per tal de poder enregistrar les seves reflexions adequadament. El fet 

de realitzar les entrevistes dins del centre va permetre que l’ambient acadèmic es 

conservés. Cada conversa es va enregistrar en un arxiu d’àudio diferent a través de 

l’aplicació de la gravadora del mòbil. Durant l’activitat es van oferir targetes amb les 

paraules que s’havien de comentar per tal que les parelles les poguessin visualitzar 

correctament, manipular i assenyalar. Aquestes entrevistes es van dur a terme la setmana 

següent d’haver acabat el projecte, entre els dies 6 i 9 d’abril. 

Sobre l’entrevista a la coordinadora de projectes de 1r d’ESO, estava plantejada per 

realitzar-se a través d’una aplicació de videotrucades. Tanmateix, la poca disponibilitat 

de l’entrevistada va suposar que les respostes s’acabessin entregant de manera escrita. El 

document va ser entregat el 3 de maig. 

3.4. Anàlisi de dades  

Tal com s’ha comentat a l’inici de l’apartat de sobre la metodologia del treball, per 

analitzar les dades es va seguir una investigació mixta, aprofitant els avantatges tant dels 

mètodes quantitatius com qualitatius.  

Un cop recollides les dues versions de l’activitat escrita (la d’abans i la de després del 

projecte), els resultats es van traspassar a un full de càlcul per poder analitzar 
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quantitativament la diferència entre les respostes de les dues versions i, a part, analitzar 

qualitativament les respostes sobre la definició dels morfemes. 

Pel que fa a les entrevistes semiestructurades als alumnes, es va dur a terme una 

transcripció ortotipogràfica de les converses enregistrades, tot etiquetant cada participant 

amb un codi per tal de conservar el seu anonimat i marcant cada canvi de torn de paraula 

amb un número. Així doncs el codi es va crear a través de dos caràcters: el primer indica 

el grup (A o C) del qual forma part el participant i el segon indica el número adjudicat a 

la persona. Els números imparells estan designats a les noies i els parells als nois. A la 

investigadora que dirigia l’entrevista se li va designar el caràcter I. Pel que fa a les 

respostes es va fer un buidatge posant atenció a les estratègies que les parelles van utilitzar 

per descriure el mecanisme de formació de les paraules i en com van diferenciar les 

paraules compostes de dos mots catalans amb les paraules compostes per morfemes cultes 

grecs.   

Els resultats dels qüestionaris també es van traspassar a un full de càlcul per poder tractar 

les dates de forma quantitativa, poder crear gràfics visuals i poder analitzar les dades que 

els alumnes van donar sobre el treball per projectes a través de percentatges.  

Quant a l’entrevista a la coordinadora de projectes, les respostes es van rebre escrites en 

un document. Per tal de marcar les preguntes i les respostes, es va crear un codi amb els 

caràcters P i R i també es van enumerar els torns. El buidatge es va realitzar prenent com 

a unitat d’anàlisi cadascuna de les preguntes, subratllant el contingut més rellevant de les 

respostes per tal de poder extreure la informació subjectiva més important i poder-la 

relacionar amb les altres dades de la investigació. 

4. Resultats de l’estudi 

4.1. Resultats de l’activitat escrita 

L’activitat escrita es va repetir en dues fases: abans i després del projecte. Abans de 

començar, la van contestar 17 alumnes de l’A i 17 del C, i un cop acabat, van participar-

hi 18 alumnes de l’A i 19 del C.  

En el primer exercici de l’activitat (vegeu Annex 1) on es preguntava la definició dels 

morfemes, del grup A només van respondre quatre alumnes, els quals els van definir com 
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“una part de la paraula que s’afegeix al lexema” (repetit dos cops), “paraules derivades 

del llatí” i “on s’afegeix l’accent”. Un cop acabat el projecte, van contestar dotze alumnes, 

entre ells els quatre que havien contestat el primer cop. Les respostes que descrivien els 

morfemes com “parts d’una paraula” es van repetir pels mateixos alumnes, i aquest criteri 

es va utilitzar per tres alumnes més, un d’ells, el que ja havia definit els morfemes com la 

síl·laba tònica “on s’afegeix l’accent”. Cinc alumnes nous van respondre que els 

morfemes eren “una paraula composta per altres paraules” i dos alumnes van respondre 

que es tractava de “paraules d’una altra llengua”, i  un d’ells precisava que provenien del 

grec.  

Al grup C, el primer cop van respondre sis alumnes, els quals van definir els morfemes 

com “parts d’una paraula” (utilitzat quatre vegades), “les parts que afegim a una paraula” 

o la síl·laba tònica que s’accentua d’una paraula. El segon cop, aquests sis van tornar a 

donar una resposta, menys un, que no va poder assistir a la sessió. També van contestar 

dos estudiants més. Aquesta vegada es va tornar a repetir quatre vegades la definició 

“parts d’una paraula” pels mateixos alumnes, tot i que un alumne va afegir que són les 

parts “que provenen del grec”. També es van definir com “la part que es deriva de les 

paraules”, “les paraules que tenen més significats” o “les lletres que formen una paraula”.  

A la taula següent es poden observar els resultats de la segona vegada que es va realitzar 

l’activitat classificats segons els cinc criteris següents:  

Criteris Freqüència Exemples 

Part d’una paraula 9 

“És una unitat mínima d’una paraula” 

“És una part d’una paraula que s’afegeix al lexema” 

“És una part d’una paraula que significa algo en grec” 

Paraula composta 6 
“Dues paraules que juntes tenen un significat diferent” 

“Una paraula que a dins té dues paraules” 

Paraules d’altres llengües 2 
“Una paraula que hem apropiat del grec” 

“Una paraula que prové d’una altra llengua” 

Sinonímia 1 “Crec que són paraules que tenen més significats” 

Lletres d’una paraula 1 “Són les lletres que formen una paraula” 

Taula 1. Registre de la freqüència dels diferents criteris gramaticals de l’entrevista als alumnes 

El segon exercici (vegeu Annex 1) que demanava exemples de paraules amb morfemes 

grecs, en el primer torn, va ser contestat per set alumnes de l’A, els quals van aportar 18 
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paraules entre tots, i cinc del C, els quals van escriure 21 paraules en total. Algunes de les 

paraules més proposades van ser termes geomètrics com ‘pentàgon’ i ‘hexàgon’ o noms 

de ciències com ‘geografia’ i ‘bioquímica’. En el segon torn, van contestar quinze 

alumnes de l’A, que van llistar 50 paraules entre tots, i dotze del C, que van anomenar 28 

paraules en total. A part dels termes anteriors, les paraules més esmentades van ser 

‘pandèmia’, ‘panteó’, ‘amfiteatre’ –les quals estaven relacionades amb el projecte–, 

‘topònim’ i ‘atmosfera’. Cal destacar que tots els alumnes que van contestar abans de fer 

el projecte van tornar a contestar un cop finalitzat. 

El tercer exercici contenia una llista de sis paraules on s’havien d’identificar les que 

contenien un morfema culte grec (‘antropònim’, ‘biblioteca’ i ‘pandèmia’) (vegeu Annex 

1). Durant la primera volta, del grup A van contestar tretze alumnes, dels quals 11 van 

assenyalar ‘antropònim’, 4 ‘biblioteca i 1 pandèmia. A la segona volta van contestar els 

18 participants, que van identificar 13 vegades ‘antropònim’, 5 ‘biblioteca’ i 17 

‘pandèmia’. En total, hi va haver 35 encerts i 10 errors. Al grup C, abans de començar el 

projecte van respondre catorze alumnes, dels quals 10 van marcar ‘antropònim’, 5 

‘biblioteca’ i 6 ‘pandèmia’. Quan es va acabar el projecte, van contestar divuit alumnes, 

que van encerclar ‘antropònim’ 6 vegades, ‘biblioteca’ 7 i ‘pandèmia’ 12, amb 25 encerts 

i 10 errors. A la taula 2 es poden observar els resultats de totes les paraules de la llista:  

 A C 
 Abans Després Abans Després 

Antropònim 11 13 10 6 
Biblioteca 4 5 5 7 
Pandèmia 1 17 6 12 
Pissarra 1 4 0 3 
Espelma 2 2 0 3 
Medicina 3 4 2 4 

Taula 2. Número de paraules assenyalades abans i després del projecte, de l’exercici 3. 

4.2. Resultats de l’entrevista semiestructurada als alumnes 

Durant l’entrevista sobre la formació dels mots ‘triatló’ i ‘antropònim’, totes les parelles 

coneixien la paraula ‘triatló’ i per descriure’n la formació van ressaltar les parts de la qual 

estava composta, per exemple en el segon torn de paraula, el participant C1 va comentar: 

“triatló ve de ‘tri-’, que vol dir ‘tres’, i ‘-atló’ vol dir ‘atleta’ o alguna cosa així”. En canvi, 
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només dues parelles coneixien el significat de la paraula ‘antropònim’, però totes quatre 

van segmentar el mot a través de les parts ‘antro-’ i ‘-pònim’. El participant A4 en el quart 

torn de paraula va deduir el següent: “antropònim, doncs ‘antro’, volia dir ‘persona’ o 

‘humà’ i ‘-pònim’, no ho sé, ‘paraula’ o ‘nom’”. 

En el moment de proposar altres paraules formades per alguna part de les paraules ‘triatló’ 

i ‘antropònim’ van sorgir els mots ‘tricicle’, ‘triangle’, ‘trimestre’, ‘trigonometria’, 

‘pentatló’ i ‘decatló’. El mot més repetit va ser ‘triangle’, anomenat per tres parelles.  

Finalment, les parelles van utilitzar diferents criteris per definir i diferenciar les paraules 

‘triatló’ i ‘antropònim’ entre ‘rentaplats’ i ‘filferro’. A la taula 3 es pot observar com els 

criteris més utilitzats van ser la relació amb el grec i/o el llatí i la composició per dues 

paraules. Relacionat amb les arrels lingüístiques, dues parelles va comentar que les 

paraules que formaven ‘triatló’ i ‘antropònim’ no significaven res en català.  

Criteris Freqüència Exemples 

Relació amb el grec i/o el 

llatí 
4 

#22 A1: L’únic diferent és l’idioma. Aquestes són en grec. 

#15 A4: [...] estan formades per paraules que volen dir algo 

en llatí. 

#15 C1: Aquestes venen del grec i del llatí. 

#20 C4: [...] aquestes tenen dues paraules ajuntades en grec. 

Formació per dues paraules 4 

#22 A1: [...] les quatre estan formades per dues paraules. 

#15 A4: Les quatre són paraules compostes. 

#16 C2: Hi ha dues paraules dins de cada paraula. 

#20 C4: [...] aquestes tenen dues paraules ajuntades en grec. 

Falta de significat en català 2 

#24 A1: Tipus ‘tri-’ no és res en català. 

#19 C3: Jo crec que aquestes estan formades per dues 

paraules que tenen diferents significats com fil i ferro, en 

canvi aquestes diria que no perquè ‘antro-’ no té cap 

significat en català. 

Taula 3. Registre de la freqüència dels diferents criteris gramaticals de l’entrevista als alumnes. 

4.3. Resultats de l’enquesta als alumnes 

Del total dels enquestats, vint-i-dos alumnes estan escolaritzats a l’institut escola des de 

P3 (deu anys), vuit alumnes van arribar a 1r d’ESO i tres alumnes porten entre tres i cinc 

cursos al centre. Un 91,2% dels alumnes va afirmar que està familiaritzat amb el treball 
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per projectes, una de les metodologies principals que utilitza el centre. La matèria de 

Projectes només és la preferida de dos alumnes, ja que la majoria (un 55%) prefereix 

Educació Física. Tanmateix, tal com es pot observar a la figura 1, a través de l’escala de 

Likert, un 67,6% d’alumnes afirma que els agrada la matèria i un 11,8% afirma que els 

agrada molt. D’altra banda, a la figura 2 es pot veure com un 50% d’alumnes creu que és 

una matèria útil per aprendre i un 29,4% creu que és molt útil per aprendre. Pel que fa a 

Llengua i Literatura Catalana, a un 44,1% els agrada la matèria i a un 35,3% els agrada 

molt (vegeu figura 1), mentre que un 38,2% creu que és útil per aprendre i un 55,9% creu 

que és molt útil per aprendre (vegeu figura 2). D’entre tots ells, un 91% d’alumnes creu 

que la matèria de Llengua i Literatura Catalana és útil pels projectes que es desenvolupen 

a l’altra matèria esmentada. 

 

Figura 1. Valoració de les matèries.         Figura 2. Valoració de la utilitat per aprendre de les matèries.  

Quant a la resolució de dubtes sobre el contingut de la matèria de Llengua i Literatura 

Catalana durant la realització d’un projecte, el gràfic circular de la figura 3 il·lustra que 

un 34% d’alumnes busca les respostes a Internet i un 34% ho pregunta al professor/a. Un 

19,1% interactua amb la resta de companys per solucionar els dubtes i, finalment, un 

12,8% ho resol de manera autònoma buscant als seus propis apunts.  

 

Figura 3. Percentatges de les diferents respostes sobre la resolució de dubtes. 



	
 

19 

4.4. Resultats de l’entrevista estructurada a la coordinadora de 

projectes 

Segons la coordinadora de projectes de 1r d’ESO, el treball per projectes és una 

metodologia que s’utilitza a totes les etapes escolars del centre (infantil, primària i 

secundària) i que permet investigar a partir dels interessos de l’alumnat, qui adquireix 

coneixements transferibles al món real a partir dels seus encerts i errors. Per una banda, 

va detallar onze avantatges relacionats amb el rol de l’alumnat, que està al centre de 

l’aprenentatge, el rol del professor, que fa de guia, el mètode científic, la motivació, 

l’autonomia, la significació, l’atenció a la diversitat, l’aprenentatge transversal i 

interdisciplinari, l’ús de les noves tecnologies, el treball de les habilitats socials i 

cooperatiu. Al final de l’entrevista va afegir que es tracta d’una metodologia “molt 

enriquidora tant pels alumnes com pel professorat, perquè permet conèixer quelcom nou 

cada dia”. D’altra banda, només va anomenar tres desavantatges: la poca implicació 

d’alguns alumnes, la cohibició dels alumnes més tímids i la preparació de diferents 

temàtiques per part del professorat implicat per tal d’afrontar els imprevistos.  

Pel que fa a l’organització del professorat, l’equip de Projectes de 1r d’ESO està format 

per sis docents que imparteixen les matèries de Català, Castellà, Anglès, Ciències Socials, 

Matemàtiques, Ciències Naturals i Tecnologia. Entre ells, s’organitzen a través de l’eina 

Google Drive, on comparteixen diferents arxius com la programació del projecte, les 

activitats i el calendari amb la temporització. També s’organitza una reunió d’una hora 

setmanal on es “plantegen les diferents activitats, si cal millorar-les, adaptar-les, etc. i 

entre tots es decideix”.  

Les temàtiques dels projectes es reutilitzen d’anys anteriors i cada any es fan petites 

modificacions o ampliacions. El tema principal l’escull el professorat, ja que el contingut 

forma part dels diferents àmbits i les hores de projectes es treuen de les hores de les 

matèries principals. Així doncs, els interessos de l’alumnat es tenen en compte a través 

de les subtemàtiques que pot tractar el projecte.  

Quant a l’organització dels projectes, es plantegen tasques individuals i grupals, depenent 

del producte final. Per a desenvolupar el producte, normalment s’intercalen activitats de 

diferents matèries, les quals són avaluades per cada professor especialitzat, segons els 
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criteris que hagi escollit del seu àmbit. A més, a cada projecte s’aplica una autoavaluació 

i una coavaluació de les tasques grupals. 

Cada projecte conté contingut de Llengua Catalana i Castellana. Algunes activitats o 

productes finals amb els quals es treballen aquestes matèries són les presentacions orals, 

les redaccions dels casos investigats, les gravacions de veu o gravacions de documentals. 

Finalment, la coordinadora va afirmar que mentre es preparen les tasques mencionades, 

es creen espais de reflexió o d’interacció entre l’alumnat que el porta a discutir sobre l’ús 

de la llengua, i que a través d’aquests espais sempre es treballa la gramàtica.  

5. Discussió dels resultats 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, el treball per projectes és un dels trets principals que 

defineix l’IE Marta Mata. El centre considera que aquesta metodologia aporta més 

avantatges que desavantatges (vegeu punt 4.4) i per això, als tres primers cursos d’ESO, 

es destina una hora i mitja diària exclusivament per treballar per projectes. Aquestes hores 

s’extreuen de set matèries diferents i, per tant, és necessària una comunicació eficient 

entre tots els professors que s’han de coordinar per treballar els continguts i les 

competències a assolir de cada àmbit. Això provoca que les temàtiques dels projectes ja 

estiguin escollides, sense que els alumnes puguin triar a partir dels seus interessos la 

majoria de vegades, i que les activitats estiguin molt pautades i que tots els alumnes o 

grups de treball hagin d’avançar al mateix ritme que la resta d’alumnes o de grups de les 

tres classes. Aquests dos fets divergeixen de les idees principals de Kilpatrick, citat per 

Camps (1996), que com s’ha comentat en el marc teòric, defensava que l’alumne 

desenvolupés un rol actiu i crític davant la llibertat per escollir el que volia aprendre o el 

que volia fer durant el projecte. Tanmateix, cal destacar que més de tres quartes parts de 

l’alumnat valora positivament la matèria, afirmant que els agrada o els agrada molt i, per 

tant, estan satisfets amb els projectes. 

Pel que fa al treball de Llengua Catalana dins de la matèria, la coordinadora assegura que 

es destinen activitats que es treballen continguts lingüístics a cada projecte i que, mentre 

aquestes es realitzen, es creen espais de reflexió o d’interacció entre l’alumnat sobre l’ús 

de la llengua. Tanmateix, en moltes ocasions no es fa un acompanyament del feedback 

que produeix l’alumat a les activitats de reflexió que es proposen, ja que el professor que 

imparteix la sessió no és l’especialista de llengua. Quant a les interaccions entre iguals, 
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per una banda, cal destacar que la majoria de productes finals s’elaboren en grups, on els 

alumnes acaben comunicant-se entre ells, tot complint el plantejament de Camps (1996) 

que exposa que l’aprenentatge dels fenòmens lingüístics succeeix a través de la interacció 

entre l’alumnat quan està motivat per una intenció. No obstant això, segons els alumnes, 

quan sorgeix un problema sobre la llengua, només un 19,1% interactua amb els seus 

companys per buscar una solució. Cal tenir en compte que, a vegades, les interaccions 

entre els membres d’un grup no tenen cap relació amb els continguts dels projectes.  

Dins del projecte The Olympic Games, en el qual es va introduir el tema dels morfemes 

cultes grecs, s’han obtingut resultats positius. Per començar, si es comparen el nombre de 

respostes produïdes pels dos grups durant l’activitat escrita, es pot comprovar que en els 

tres exercicis la quantitat de respostes va incrementar un cop es va finalitzar el projecte. 

A més, alguns dels alumnes que ja havien contestat abans, van tornar a contestar afegint 

més informació i millorant les seves respostes. Per exemple, un dels alumnes que primer 

va contestar que els morfemes eren “una part d'una paraula que s'afegeix al lexema”,  

llavors va afegir que servien “per donar un significat diferent”. Cal tenir en compte, però, 

que també hi va haver una gran part de l’alumnat que no va respondre, concretament un 

70% d’alumnes durant el primer cop i un 48% al segon, entre les dues classes. Segons la 

coordinadora de projectes, el treball en grup comporta que hi hagi alguns que s’impliquin 

poc o que quedin cohibits, i llavors poden quedar al marge de totes les interaccions i 

reflexions explícites i no participar activament en el procés de l’aprenentatge gramatical. 

Entre les dues classes participants, ha quedat palès que el grup A ha millorat més envers 

el grup C, que inicialment es presentava com un grup amb més diversitat i més fluix. 

Quant al contingut del primer exercici (vegeu Annex 1), sobre la definició dels morfemes, 

la majoria dels alumnes (un 47%) van utilitzar una definició emprant els mots “parts d’una 

paraula”, ajustant-se a la definició de ‘morfema’ segons el DIEC2, i un altre grup nombrós 

(un 31%) també es va referir al mecanisme de composició de formació de paraules per 

definir els morfemes, relacionat amb els coneixements de la matèria de Llengua Catalana. 

Aquestes definicions es van poder aprofundir més gràcies a les entrevistes 

semiestructurades que es van fer a les quatre parelles, ja que a través de la interacció entre 

els alumnes i el suport de la investigadora, els vuit alumnes van poder expressar com 

s’havien format les paraules mostrades i justificar-ho. Les parelles que havien contestat 

l’exercici 1 no van necessitar cap ajuda ni van preguntar cap dubte a l’hora de fer la 

justificació, en canvi, les parelles que no havien contestat es van recolzar més amb la 
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interacció amb la investigadora. Pel que fa al contingut, les respostes de les quatre parelles 

van estar relacionades amb el mecanisme de composició (vegeu taula 3, apartat 

“Formació per dues paraules”), com a la prova escrita (vegeu taula 1, apartat “Paraula 

composta”), i hi van afegir informació sobre l’origen de les llengües clàssiques (vegeu 

taula 3, apartat “Relació amb el grec i/o el llatí”). A més, dues parelles van remarcar que 

aquells morfemes mancaven de significat en català (vegeu taula 3, apartat “Falta de 

significat en català”). 

En el segon exercici, cal destacar que la segona vegada que es va realitzar es van aportar 

el doble de paraules i en van sorgir moltes més relacionades amb el vocabulari treballat 

durant el projecte, com ‘panteó’, ‘amfiteatre’, ‘democràcia’ o ‘decatló’. Per tant, els 

alumnes que van respondre van ser capaços d’establir relacions amb els mots apresos 

durant el projecte i recordar-los en aquest segon exercici. Al tercer exercici, és interessant 

veure com abans de començar, només set alumnes van identificar la paraula ‘pandèmia’, 

la qual, el segon cop, va ser identificada vint-i-nou vegades, ja que també s’hi havia fet 

referència durant projecte.  

Així doncs, al llarg del projecte, els alumnes van descobrir i van haver d’utilitzar paraules 

formades per morfemes cultes grecs dins del producte final, fet que va convidar als 

alumnes a reflexionar sobre la formació d’aquestes paraules i que la majoria resolgués els 

problemes plantejats posteriorment amb èxit. Aquests resultats que s’exposen també són 

valorats per l’alumnat, ja que més de tres quartes parts creu que Projectes és una matèria 

útil per aprendre i una gran majoria (un 91% d’alumnes) creu que el seu contingut és 

transferible.   

Segurament, aquest estudi hauria estat més significatiu si s’haguessin pogut observar les 

sessions del projecte per tal de poder analitzar les interaccions a l’aula. També s’haurien 

pogut extreure més dades si el projecte escollit hagués estat exclusivament sobre llengua 

catalana, ja que el fet de ser un projecte que englobava set matèries, els continguts 

lingüístics eren molt limitats. A més, en tractar-se d’un projecte creat i dut a terme en 

cursos anteriors, les sessions ja estaven molt pautades i no es va poder proposar un treball 

sobre els morfemes gaire més extens del que s’havia plantejat inicialment.  
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6. Conclusions 

El treball per projectes és una metodologia que proporciona un aprenentatge significatiu 

a l’alumnat, ja que a través dels problemes que sorgeixen al llarg del procés d’elaboració 

del producte final, els alumnes reflexionen sobre l’ús de la llengua i sistematitzen els 

continguts gramaticals de manera inconscient, però amb una intenció. A través de les 

interaccions, els alumnes utilitzen la mateixa llengua com una eina per aprendre, la qual 

també es converteix en objecte d’ensenyament. 

Tot i que les sessions del projecte no es van poder observar a causa de la situació 

pandèmica, el fet de treballar els projectes en grup convida a la interacció entre iguals i, 

sovint, amb el professor. Aquestes interaccions són l’eina clau per fer explícites les 

reflexions metalingüístiques i acabar de desenvolupar el coneixement gramatical. Durant 

les entrevistes semiestructurades amb els alumnes, es va fer evident que, a través de les 

converses i les reflexions compartides, tots els alumnes van ser capaços de respondre les 

preguntes plantejades.  

Mitjançant l’activitat escrita i les entrevistes als alumnes, es van poder registrar els 

coneixements que activen els alumnes de 1r d’ESO per explicar la formació de paraules 

amb morfemes cultes grecs. Entre les respostes donades, es pot observar que els 

coneixements estan vinculats amb la matèria de Llengua Catalana, tot i que també van 

sorgir coneixements d’altres matèries, com de Matemàtiques o Ciències Naturals a l’hora 

recordar mots formats amb les mateixes característiques, amb paraules com ‘pentàgon’, 

‘hexàgon’, ‘poliedre’, ‘geografia’, ‘atmosfera’, ‘exosfera’, etc. Amb l’activitat escrita, 

també es va poder comprovar a través de l’increment del nombre i de la qualitat de 

respostes i que l’aprenentatge havia estat positiu i que els alumnes havien desenvolupat 

coneixements sobre la formació de paraules. 

Pel que fa a les creences de l’alumnat sobre el treball per projectes, ha quedat palès que 

en general els alumnes valoren positivament la matèria i creuen que és útil per aprendre i 

que el contingut és transferible a altres matèries.  
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Annex I. Activitat escrita 

1. Saps què és un morfema? 

c Sí   

c No 

1.1. En cas afirmatiu, explica-ho breument:  

 

 

2. En català hi ha mots que contenen parts de paraules gregues, com biologia (‘bio’ 

significa ‘vida’ en grec). Si en saps més exemples, anota’ls: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. Quina d’aquestes paraules creus que té un morfema grec?   

Antropònim 

Pissarra 

Espelma 

Medicina 

Biblioteca 

Pandèmia 

  


