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7. ANALISI ! RESULTATS 

En aquest apartat es presenta el resultat de l'análisi realitzada per 
respondre a les preguntes que han estat formulades a l'apartat 5 amb 
relació a l'objectiu general plantejat. 

1. S'ha obtingut informació sobre la quantitat i els tipus d'error que 
s'han produít, tal com ha estat explicat al punt 6.2.2. A mes d'aquests 
aspectes, s'han analitzat l'evolució en la comissió d'errors i la de la 
Uargada deis textos. Conéixer l'augment de la llargada ha estat una 
dada important per poder establir si aquest era un factor que tenia 
alguna influencia en la comissió d'errors. 

2. S'han classificat les seqüéncies hiposegmentades, aplicant les 
categories de paraula de base léxica (LX) o paraula gramatical (PG), en 
els tres grups descrits al punt 6.2.3. La finalitat ha estat de trobar 
informació del tipus d'unitat que conforma l'estructura on se sitúen 
amb mes freqüéncia els casos d'hiposegmentació. 

3. S'han analitzat les transgressions deis límits deis sintagmes; la 
hipótesi de partida sostenía que en la majoria de casos 
d'hiposegmentació es respectaría l'estructura sintagmática i que no 
apareixerien partícules gramaticals annexades a nuclis verbals o 
nomináis que no fossin els corresponents. 

4. S'han analitzat algunes partícules gramaticals amb relació a les 
estructures en qué apareixien, per veure'n el comportament i la 
incidencia en les seqüéncies hiposegmentades. 

5. Peí que fa a la relació entre errors i llargada deis textos, han estat 
analitzats dos aspectes: a) la possíble correlació entre llargada i 
nombre d'errors, per conéixer si l'escriptura de textos llargs afavoria la 
comissió de mes errors, i b) la influencia de la llargada d'un text en la 
distribució deis errors en aquest mateix text, amb la suposició que 
l'esfort; congnitiu d'escriure textos llargs podía comportar un cert 
cansament que es traduiria en mes faltes a mesura que el text s'anava 
construint. 
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6. El fenomen de la hipersegmentació és menys significatiu peí fet que 
és molt menys freqüent que el de la hiposegmentació, pero era 
interessant d'analitzar per observar si les solucions gráfiques que els 
infants adoptaven responien a alguna idea o pensament. 

7.1. Quins problemes de segmentado son mes freqüents 
en els textos? 

La hipótesi de partida era que els problemes de segmentació es 
concentrarien en els errors d'hiposegmentació, tal com aquest 
concepte ha estat definit a l'apartat 6.2.2. La justificado de la 
hipótesi es basava en els resultats deis estudis de referencia utilitzats 
(Clemente, 1984; Gomes de Moráis, 1995; Ferreiro i al . , 1996; Cintas, 
2000). 

Els criteris per a la comptabilització deis errors apareixen explicats a 
l'apartat 6.2.2. 

7.1.1. Análisi i resultats 

Per a la recollida d'informació s'han dissenyat unes fitxes tal com es 
veu, d'exemple, a la taula següent. 

CLARA 
1 octu N°PT N°PR Hipo Hipo per Hipar Hiper per Total Total per

bre absolut centatge absolut centatge absolut centatge 

7 5 2 28.5% 0 0% 2 29% 

Aqüestes fitxes mostren el nombre d'errors de tots dos tipus per 
separat, expressats en valors absoluts (Hipo i Hiper absolut) i en 
percentatges (Hipo i Hiper percentatge), i també el nombre total 
d'errors (Total absolut i Total percentatge). 

Hi consta la referencia a la llargada deis textos mesurada en forma de 
segments entre blancs (N° PR: nombre real de paraules o de segments 
gráfics), i considerant l'escriptura convencional (N° PT: nombre teóric 
de paraules). 
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Aquests valors servirán per conéixer l'evolueió de la llargada deis 
textos, que será analitzada al punt 7.2. Ais annexos (Annex 1), hi ha 
reeollida la informaeió de les fitxes eorresponents a eada infant. 

La TAULA 1 mostra el resum d'aquestes dades: les que fan referéneia al 
pereentatge d'errors, HO i HR, de eada nen, per períodes de dos 
mesos. 

TAULA 1 

Percentatse d'errors per trimestre i infant 

1P 2P 3P 
Infants HIPO HIPER HIPO HIPER HIPO HIPER 

Clara 8% 2% 4% 1% 3% 0% 
Emma 6% 4% 4% 0% 6% 1% 
Ferran 7% 6% 1% 2% 3% 3% 
Joel 21% 4% 12% 2% 11% 5% 

Julia 3% 10% 6% 4% 5% 1% 
Paula 7% 0% 4% 0% 4% 0% 
Rubén 16% 0% 6% 2% 7% 1% 

Quique 16% 2% 10% 0% 3% 0% 
Jaume 5% 1% 9% 4% 8% 2% 

Claudia 2% 0% 3% 1% 5% 1% 

Clara Quique 
Hipo Hiper Hipo Hiper 

1P 8% 2% 1P 16% 2% 
2P 4% 1% 2P 10% 0% 
3P 3% 0% 3P 3% 0% 

Emma Claudia 
Hipo Hiper Hipo Hiper 

1P 6% 4% 1P 2% 0% 
2P 4% 0% 2P 3% 1% 
3P 6% 1% 3P 5% 1% 



Análisi i resultats 117 

Ferran Joel 
Hipo Hiper Hipo Hiper 

1P 7% 6% 1P 21% 4% 
2P 1% 2% 2P 12% 2% 
3P 3% 3% 3P 11% 5% 

Paula Julia 

Hipo Hiper Hipo Hiper 

1P 7% 0% 1P 3% 10% 

2P 4% 0% 2P 6% 4% 

3P 4% 0% 3P 5% 1% 

Rubén Jaume 

Hipo Hiper Hipo Hiper 

1P 16% 0% 1P 5% 1% 

2P 6% 2% 2P 9% 4% 

3P 7% 1% 3P 8% 2% 

La GRÁFICA 1 mostra els mateixos resultats d'una manera visualment 
mes clara. A l'eix de les ordenades, hi apareixen les dades deis errors, 
expressades en percentatges i a l'eix de les abcisses hi consta el 
nombre total de paraules per períodes. Al punt 7.2. es tractará 
l'evolució de les llargades d'una manera mes precisa, al punt 7.3. 
s'analitzará l'evolució en la comissió d'errors i al 7.4. es posaran en 
relació les dades corresponents a la llargada i ais errors. 
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GRÁFICA 1 

Representació del nombre d'errors i la llargada deis textos per 
períodes. 
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Rubén 

Paraules del text per pariodes 

1. El nombre d'EHO és superior al d'EHR. Només trobem el cas de 
Ferran, al segon periode, en qué el pereentatge d'errors 
d'hipersegmentació supera en 1 punt el d'hiposegmentació (1 EHO, 
2 EHR) i el de Julia, al primer periode, que comet 3 EHO i 10 EHR. 
En tots els altres casos, el pereentatge d'errors d'HO supera el 
d'HR. 

2. La mitjana d'EHO se sitúa, per periodes: 

1P: 9% 2P: 5'9% 3P: 5,5% 

En aqüestes dades cal teñir en compte que hi ha tres casos que 
s'aparten molt del comportament mig, sobretot al 1P: 

Joel: 21% Rubén: 16% Quique: 16% 

Si féssim el cálcul sense teñir en compte les dades d'aquests 
subjectes corresponents al 1P, el pereentatge baixaria de 8'8% a 5. 
L'evolueió d'aquests nens en la comissió d'errors será objecte 
d'análisi mes endavant. 
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En tot cas, i considerant tots els subjectes, el nombre d'errors 
d'hiposegmentació és baix. 

3. El percentatge d'EHR és molt baix, fins i tot en els textos 
corresponents al 1P. 

4. Hi ha alguns casos destacables, com ara el de Paula, que no comet 
cap error d'HR al llarg deis sis mesos analitzats; el de Quique, que 
no en comet cap els dos últims períodes. 

5. No es pot afirmar que els infants que cometen mes errors d'HO 
siguin també els qui en cometen mes d'HR. 

Aquests resultats concorden amb els obtinguts en els estudis anteriors 
que ja han estat citats. 

7.2. Com progressa la llargada deis textos deis infants? 

Hem justificat, en la formulació de les preguntes, l'interés de conéixer 
la dada de l'increment del nombre de paraules en els textos, al llarg 
del període analitzat, peí fet que, a banda de l'interés per se, és la 
base per obtenir informació sobre la relació entre la llargada deis 
textos i la comissió d'errors, aspecte que será analitzat al punt 7.4 . 

A la TAULA 1 del punt anterior, s'han donat les dades básiques del 
nombre d'errors per períodes, de l'evolució de les quals es presenta 
una análisi aprofundída. 

Amb relació a la llargada, analitzarem tres aspectes: a) l'evolució en la 
llargada deis textos deis infants, b) la correlació entre les llargades del 
primer i el tercer períodes i, finalment, c) la possible existencia 
d'algun patró de comportament. 

7.2.1. Evoludó en la llargada deis textos deis infants 

Per conéixer aquesta dada, s'ha fet un cálcul de l'increment, tant en 
valors absoluts com en percentatges i també s'ha fet un cálcul 
estadístic que permeti valorar aquest increment. 
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7.2.1.1. Análisi 

Cálcul d'increment 

Per calcular l'increment, s'han agrupat els textos bimensualment, com 
hem explieat abans, s'ha mantingut Taugment en xifres absolutes i en 
percentatges i s'hi ha afegit l'evolució des del primer període fins al 
darrer per teñir una idea de l'evolució al final del període estudiat. 

El comptatge del nombre de paraules s'ha fet partint de les paraules 
escrites segons la normativa. La variació -positiva o negativa- del 
nombre de paraules per cada agrupació bimensual s'ha expressat en 
xifres absolutes i en percentatges. La taula següent mostra, com 
exemple, els valors que han estat considerats: 

1 P - 2 P 2 P - 3P 1 P - 3 P 

N E N S N° parau
les 

Incr. 
abs. 

Percentat
ge incre-
ment 

Incr, 
abs. 

Percentat
ge Incre-
ment 

Incr 
abs. 

Percentat
ge incre-
ment 

Clara 8'3-18'1-78 9'8 118 59'9 330 6 9 7 839 

* La columna N°paraules Indica la mitjana de paraules deis textos en períodes 
bimensuals. Així dones, 8'3 correspon a la suma de totes les paraules deis textos 
corresponents al període octubre i novembre (1P), dividit peí nombre de textos 
realitzats peí nen en aquest periode; 18 '1 , a les corresponents al període desembre -
gener (2P); i, finalment, 78, a les corresponents al període febrer - marg {3P). 
* La columna Incr. abs. recull la diferencia de les mitjanes entre dos períodes. 
* La columna Percentatge d'increment indica el valor percentual de l'increment. 

Els períodes posats en relació son: el segon amb el primer; el tercer 
amb el segon i el tercer amb el primer, el qual ens donará la xifra de 
l'augment en el conjunt del període de 6 mesos estudiat. Les xifres 
intermedies, en canvi, ens permetran veure quina mena de progressió 
han seguit els infants: si s'hi ha produit regressions o no, si Taugment 
és lineal o bé sí hi ha canvis bruscos entre un període i Taltre. 

El cálcul del percentatge d'increment del nombre de paraules en cada 
període és el quocient que resulta de dividir l'increment absolut per la 
xifra corresponent al període anterior: 

%i: {2P-1P)x100/1P 
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Exemple: 

1P: 8'3 paraules de mitjana 

2P: 18'1 paraules de mitjana 

increment absolut: 9'8 

Les dades de totes els nens i nenes, segons les indicacions que acabem 
de donar, queden recollides a la TAULA 2. 

TÁULA2 

Evolució increment nombre parules 

Expressant l'increment absolut i el percentatge 

1P-2P 2P-3P 1P-3P 

NENS Mitjana nombre 
paraules 

Incr. 
absolut 

incr. 
percen

tatge 

Incr. 
absolut 

Incr. 
percen

tatge 

Incr. 
absolut 

Incr. 
percen 

tatge 

Clara 8'3 ^ 18'1 78 9'8 118 59'9 330 69'7 839 

Emma 39'6 38'2 30 312 -1'4 - 3 % 28'6 297 

Ferran : 31 7'5 66 12'2 64 19'7 ; 174 

Joel 20'3 31 '6 63'6 11'3 55 32 101 43'3 213 

Julia \V6 , 4 0 ' 6 32'4 29 250 -8'2 - 2 0 % 20'8 ; 179 

Claudia 12'5 \ 25'6 52'1 13'1 104 26'5 103 39'6 3 j 6 

Jaume i r i : 2 4 7 62'8 13'6 122 38'1 154 51'3 446 

Paula 14'5 26'6 58'3 1 2 i 83 31'7 ^ 119 43'8 302 

Quique 9'8 34"5 : 1 11 24'7 252 25'7 292 

Rubén 13'8 2 r i 4 8 7'3 52 26'9 127 34'2 247 

Percentatge d'increment: 118 % 

Per representar, de forma clara, els resultats que es mostren a la 

TAULA 2, hem confeccionat la GRÁFICA 2 que mostra la trajectória de 

cada infant peí que fa a l'evolució del nombre de paraules deis textos. 
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GRÁFICA 2 
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Tractament estadístic de les dades 

El tractament estadístic de les dades, que tal com es recull a la TAULA 
3, completa la informació sobre l'evolució de la llargada deis textos. 

TAULA 3 

Dades estadístiques corresponents a la llargada deis textos 

1P 2P 3P 

Mitjana 12,21 Mitjana 25,69 Mitjana 49,93 
Mediana 11,47 Mediana 25,21 Mediana 50,14 
Desviado Desviado Desviado 
estándard 3,50 estándard 9,62 estándard 15,85 
Rang 12,05 Rang 30,83 Rang 47,00 
Mínim 8,33 Mínim 9,80 Mínim 31,00 
Maxim 20,38 Máxím 40,63 Máxím 78,00 

7.2.1.2. Resultats 

a) Del 1Pal2P: 

Si considerem la diferencia del primer al segon període, veurem que 
tots els nens sense excepció incrementen el nombre de paraules deis 
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2. Del 2P. al 3P: 

Es continúen produint els augments, pero amb alguns matisos. Les dues 
nenes que havien manifestat l'increment mes alt al primer període 
presenten un creixement lleugerament negatiu: 

textos. Pot haver-hi diferencies significatives entre les xifres i, per 
mostrar-les, hem agrupat els percentatges d'augment en dos grups: 

a) per sota del 100% 

L'increment d'aquest grup, (Rubén, Paula, Joel, Ferran) es mou entre 
el 52 i el 83%, exceptuant un cas que representa, només, ri1% 

(Quique). 

b) per sobre del 100% 

L'increment d'aquest grup (Clara, Jaume, Julia, Emma i Claudia) és 
for?a mes divers, en el sentit que la diferencia entre les xifres és mes 
gran: des de 114 fins a 312%. 

No es pot establir una relació clara entre els valors iniciáis i els 
increments al final del 2P. Per exemple: 

• l'increment mes accentuat (Emma, 312%) no es correspon amb 
la mitjana mes alta del primer període (9'6),- i, al revés, 

• un deis increments mes baixos (Joel, 55%) correspon al nen 
que havia tingut la mitjana mes alta al primer període (20'3 
paraules). 

• el nivell mes baix del 1P(Clara, 8'3 p. mitjana) no té l'augment 
mes baix. 

• si comparem l'augment de la Clara amb el del Quique, que 
parteixen de dues mitjanes molt semblants, s'observa que el 
pereentatge d'augment és molt diferent en l'un i en l'altre: 

Clara: mitjana 1P: 8'3 %i: 118 

Quique: mitjana 1P: 8'8 %i: 11 
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Julia 250% -20% 

Emma 312% -3% 

í el Ferran, manté, prácticament, el mateix creixement que havia 
tingut al període anterior: 

Ferran 66% 64 % 

Un altre resultat sorprenent és el de Quique, que passa d'un 11 % 
d'increment, al 1P, a un 252%, al 3P. 

Per tant, en aquest segon període, en general, continua augmentant el 
nombre de paraules deis textos, pero amb diferencia entre els 
subjectes. 

3. De l l Pal 3P: 

L'increment de tot el període, el que está compres entre els mesos 
d'octubre i mar^, és potser el mes interessant d'analitzar perqué dona 
la visió global deis sis mesos i minimítza les fluctuacions que es puguin 
haver produit en moments puntuáis. Ens ofereix, per tant, una 
informació mes rellevant. Els resultats mostren que: 

• Tots els nens han íncrementat la llargada deis seus textos en 
un creixement de tipus exponencial, tal com s'aprecia de 
forma clara a la GRÁFICA 2 . Si observem el resum estadístic 
(TAULA 3) ens adonem, a mes, que, en tots els períodes, la 
mitjana i la mediana son valors molt próxims i es pot parlar 
d'una certa homogeneitat, i que no hi ha indicis d'asímetria. 
La desviació estándard (DE) de cada període, corrobora que es 
produeix un grau bastant elevat de concentració de les dades 
obtingudes. 

• 8/10 nens han íncrementat el percentatge de paraules 
respecte el període anterior; és a dir, presenten una línia 
ascendent, sense cap inflexió. Només dos (Julia i Emma) han 
tingut una dismínució parcial del segon al tercer període, tal 
com ha estat dit mes amunt. 
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• L'increment mes espectacular (Clara, 839 %) correspon a la 
nena que tenia la mitjana de paraules del 1P mes baixa (8'3). 
A mes de ser l'increment mes alt, també és la nena que, al 3P, 
té la mitjana de paraules mes alta. 

• El nen que presentava al 1P la mitjana de paraules mes alta 
(Joel, 20'3) no manté les diferencies amb els seus companys al 
final de tot el període, sino que se sitúa a la banda baixa de 
l'ordenació segons l'increment. En canvi, si tenim en compte 
les mitjanes, Joel se sitúa en el segon lloc entre els infants que 
teñen la mitjana mes alta al tercer període (63'6%), Si 
comparem les dades de Clara amb les de Joel semblaría que 
els increments mes forts es produirien en infants que parteixen 
de mitjanes mes baixes, mentre que els mes baixos 
apareixerien en aquells que ja eren capados d'escriure textos 
mes llargs des d'un comen^ament. Es podria parlar, per tant, 
d'una certa regressió cap a la mitjana. 

• Entre el 1P i el 3P la llargada mitjana deis textos que escriu 
cada nen experimenta un increment important: en termes 
generáis es duplica del primer al segon període i d'aquest al 
tercer. 

En síntesi, es pot afirmar que tots els aprenents, sense excepció, han 
incrementat, de forma exponencial, el nombre de paraules per text al 
final del període estudiat. 

De les dades no es conclou que els infants que teñen la capacitat 
d'escriure textos mes llargs al comen^ament del període analitzat 
serán el que presentaran també els textos mes llargs al final: no es pot 
fer una predicció del creixement ni hi ha un creixement homogeni. El 
que indiquen les dades és que hi ha una certa regressió cap a la 
mitjana, cosa que es podria interpretar, en termes educatius, com un 
cert anivellament entre els subjectes, que podria interpretar-se com a 
conseqüéncia de la influencia del procés d'alfabetització sistemátic que 
s'incicia a 1r. curs de Primaria. 
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1P 2 P 3 P 

Ferran 11,3 18,8 31,0 

Jaume 11,1 24,8 62 ,9 

Emma 9,6 39,7 38,2 

Joel 20,4 31,7 63,6 

Claudia 12,5 25.7 52,1 

Julia 11,6 40,6 32,4 

Rubén 13,9 21,2 48,1 

Paula 14,5 26.6 58 ,3 

Quique 8.9 9,8 34,6 

Ciara 8,3 18,2 78,0 

mitjanes 12,2 25.7 49 .9 

sense Clara 12,6 26,5 46 ,2 

Correlació entre llargades, amb la Clara: 0,23 

Correlació entre llargades, sense Clara: 0,66 

7.2.2. Correlació entre les llargades deis textos, per infants, al 
llarg de tot el període estudiat 

Per saber amb mes exactitud si es pot parlar de correlació entre les 
llargades, és a dir, si aquells subjectes que escrivien els textos mes 
llargs al 1P mantenien la mateixa tendencia al 3P, hem aplicat el 
coeficient de correlació de Pearson. L'aplicació ha estat feta de dues 
maneres: en la primera, s'han considerat totes les dades i en la 
segona, s'han eliminat les dades corresponents a Clara, que s'aparten 
del comportament mitjá. (mínim, al 1P: 8,3; máxim, al 3P: 78). 

7.2.2.1. Análisi 

TAULA 4 

Correlació entre llargades entre el 1P i 3P 
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7.2.2.2. Resultats 

Si es teñen en compte totes les dades, el coeficient és de 0,23, dada 
que indicarla que no hi ha correlació entre les llargades del 1P i les del 
3P. tal com, de fet, es veia en el punt anterior. Prescindint de les 
dades de la Clara (punt amb molta influencia, perqué la llargada deis 
textos de la Clara experimenta un increment molt mes gran que el deis 
seus companys), el coeficient de correlació de Pearson entre la 
llargada mitjana en el primer i tercer periode és de 0.66. Aquest valor 
ens indicaría que en termes generáis aquells nens que en el primer 
període escrivien textos d'una llargada per damunt de la mitjana ho 
segueixen fent en el tercer període. Pero, en tot cas, no és una 
correlació massa alta i aquest resultat corrobora la idea que no es 
poden fer prediccions exactes, tal com s'ha dit al punt anterior. 

7.2.3. S'intueix algún patró de comportament? 

Sí fins ara hem mirat l'evolució de l'increment en el nombre de 
paraules en cada infant, semblava interessant mostrar de forma visual 
el nivell de correlació que els valors indicaven i observar si es podia 
apreciar algún tipus de convergencia en conjunt. És a dir, es tractava 
d'observar si, sense teñir en compte l'evolució de cada infant sino 
només l'evolució de la llargada deis textos en el primer i el tercer 
trimestre, les dades indicaven algún patró de comportament o no. 

7.2.3.1. Análisi i resultats 

Les gráfiques de punts, com la que presentem a continuació, permeten 
mostrar, visualment, si es produeix una certa concentració a l'entorn 
d'alguns valors o, ben al contrari, les dades son disperses i no mostren 
cap patró de comportament. 

A la gráfica següent, cada punt representa un nen i la seva posició está 
definida amb relació ais dos eixos; per exemple, el punt sítuat a dalt 
de tot de la gráfica representa un nen que tenía prop de 10 paraules de 
mitjana en els textos del primer trimestre, i, en canvi, prop de 80, al 
tercer trimestre. 



Análisi i resultats 129 
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S'observa que, a part de dos punts, que s'allunyen del conjunt, hi ha 
una certa concentrado de valors a l'entorn d'una línia i que el nombre 
de paraules per text, en conjunt, experimenta un augment notable, 
cosa d'altra banda esperable. Ál primer trimestre la mitjana de la 
llargada deis textos se situava entre 9 i 15, paraules, amb un únic cas 
de 20. En canvi, al tercer trimestre, la mitjana oscil.lava entre 30 i 70 
paraules per text, amb un únic cas de 80. La gráfica mostra un 
creixement que s'acosta al creixement lineal. 

7.3. Com evoluciona la comissió d'errors? Disminueix el 
pereentatge d'errors al llarg del curs? 

La hipótesi és que el pereentatge d'errors, tant d'HO com d'HR ha 
d'haver disminuit al llarg del període analitzat, a mesura que 
augmenta la capacitat deis infants de segmentar correctament el text. 
S'ha fet una análisi cas per cas, per veure'n l'evolueió individual, i una 
altra de les dades en conjunt, per teñir una visió general de l'evolueió 
deis errors. 

7.3.1. Evolució individual. 

Amb la finalitat d'analitzar l'evolueió individual, s'ha buscat la mitjana 
d'EHO i d'EHR, de tots els textos de cada nen, per cada període 
bimensual, dades reeollides a la TAULA 5. La TAULA 6 mostra la 
variado entre les mitjanes del primer període i el tercer (1P - 3P), que 
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s'ha establert en punts. Recordem que el percentatge d'errors s'ha tret 
sobre el nombre teóric de paraules. 

7.3.1.1. Análisi i resultats 

TAULA 5 

Evoludó deis errors HO i HR 

Nens I R 2 3 3P 

HIPO HIPER H IPO HIPER HIPO HIPER 

Clara 8 % 2 % 4 % 1 % 3 % 0 % 

Emma 6% 4 % 4 % 0 % 6 % 1 % 

Ferran 7 % 6 % 1 % 2 % 3 % 3 % 

Joel 2 1 % 4 % 1 2 % 2 % 1 1 % 5% 

Julia 3% 1 0 % 6 % 4 % 5% 1 % 

Claudia 2 % 0 % 3 % 1 % 5% 1 % 

Jaume 5% 1 % 9 % 4 % 8 % 2 % 

Paula 7 % 0 % 4 % 0 % 4 % 0 % 

Quique 16% 2 % 1 0 % 0 % 3 % 0 % 

Rubén 16% 0 % 6 % 2 % 7 % 1 % 

TAULA 6 

Variado en punts entre les mitjanes d'EHO i EHR del 1P al 3P 

N O M VARIACIÓ (en punts) 

HO H R 

Clara 21 
Emma = 3i 
Ferran 4i 3i 
Joel 104- I T 

Julia 2 t 9 4 

Paula 3 i Es manté en 0 

Rubén 9i 1 t 

Quique 1 3 4 2i 
Jaume 3 t 1 t 

Claudia 3 t l t 
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Variado en el nombre errors HO 

Nombre de nens que disminueix el percentatge d'errors HO 6 

Nombre de nens que manté el mateix percentatge 1 

Nombre de nens que incrementa el percentatge d'errors HO 3 

Variado en el nombre errors HR 

Nombre de nens que disminueix el percentatge d'errors HR 5 

Nombre de nens que manté el mateix percentatge 1 

Nombre de nens que incrementa el percentatge 4 

Mirant les dades de cada subjecte, s'observa que la mitjana d'errors ha 
disminuit i passa de 9% d'errors del 1P a un 5,5% al 3P i, per tant, la 
hipótesi inicial es confirma. Ara bé, aquesta mitjana inclou diferencies 
entre els subjectes i la hipótesi que tots els infants disminuYrien el 
nombre d'errors al llarg del curs no és compleix totalment. Si mirem 
l'evolució de cada infant, hi ha mes nens que disminueixen el nombre 
d'errors, que no pas al contrari; pero, la disminució no és general. Una 
observació atenta permet veure que es produeix un fet remarcable: 3 
deis que disminueixen el nombre d'errors (Joel, Rubén i Quique) ho fan 
de forma molt acusada (10%, 9% i 13%, respectivament); i al contrari, 
els que incrementen el nombre d'errors, ho fan de forma poc 
significativa (Claudia, 3%; Jaume, 3% i Julia, 2%). 

En el cas deis errors HR, només la meitat deis nens baixa en el nombre 
d'errors comesos, pero les diferencies entre els valors son molt poc 
significatives, perqué també és molt baix el nombre d'errors. En aquest 
cas, també, la tendencia és a Tequilibri: els infants que partien d'un 
percentatge mes alt d'errors son els que experimenten la disminució 
mes acusada: Julia: 10 a 1 i Ferran, de 6 a 3. 
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És a dir, podria haver passat que els infants que partien de valors molt 
desiguals en el nombre d'errors comesos -almenys peí que fa a EHO-, 
mantinguessin aquesta desigualtat al llarg del període analitzat; o 
podria haver estat que, malgrat la diferencia de punt de partida, 
tendissin a igualar-se en els resultats: aixó voldria dir que aquells que 
comengaven cometent molt pocs errors, es mantenien o fins i tot 
augmentaven el nombre d'errors; i, en canvi, aquells que partien amb 
un nombre d'errors mes alt no mantenien la tendencia, sino que 
tendien a valors mes baixos. 1, de fet, aixó és el que ha passat. Es 
produeix, per tant, una convergencia cap a valors centráis. 

Com es poden interpretar, aquests resultats? Óbviament, les dades de 
qué dísposem no permeten arribar a conclusions generáis, pero sí que 
es pot aventurar alguna explicacíó. Si pensem que es tracta d'infants 
de primer curs de primaria, podríem pensar que el punt de partida 
divers ha quedat minimitzat per la influencia de les activitats 
d'ensenyament que l'escola proposa. L'actuació pedagógica hauria 
permés mantenir un cert progrés ais subjectes que ja mostraven un 
nivell de competencia millor que els altres, pero, en canvi, hauria 
provocat un salt qualitativament important en aquells que partien deis 
nivells mes baixos. Només és una suposició que caldria corroborar amb 
un altre tipus d'estudi, pero és una dada molt interessant que cal 
destacar. 

7.3.2. Evoludó deis errors en conjunt 

Per poder valorar l'evolució deis errors d'una forma general, sense 
teñir en compte els subjectes, s'ha treballat amb la mitjana de tots els 
percentatges d'errors HO i HR del 1P i del 3P, amb la intenció de veure 
si aqüestes mitjanes indicaven alguna tendencia. Hem aplicat, també, 
altres mesures, com ara el rang (R) i la desviació estándard (DE), 
perqué ens informin del grau de concentració o de dispersió de les 
dades, en aquest cas deis errors. El rang s'estableix entre el valor 
máxim i el mínim. La desviació estándard (DE) és també una mesura de 
la variació que, a diferencia del rang, té en compte totes les dades i no 
solament els dos valors extrems. 
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7.3,2.1. Análisi i resultats 

Les dades obtingudes es mostren a la següent TAULA. A mes de la 
mitjana aritmética, s'hi ha fet constar dues mesures de la variació, 
com son el rang i la desviado estándard, indicadores del grau 
d'homogeneítat -o no- de les dades. 

TAULA 7 

Estadistiques sobre els percentatges d'error. Evolució 1P a 3P 

HIPO HIP ER 

H I P 0 1P i H I P 0 3P H IPER 1P HIPER 3P 

mitjana 9,1 i 5.5 i 2,9 1,4 

rang (máxim -min im) 19 
, . ^ — — 

8 ! 10 5 

desviado estándard ! 6,33 2.59 3,21 1,58 

En aquesta taula es pot apreciar que del 1P al 3P, el pereentatge 
d'errors HO passa de 9*5 a 5'5 i en el cas deis errors HR, de 2'9 a 1 '4. 
Per tant, es pot afirmar que, en conjunt, es produeix una disminució 
deis errors al llarg de tot el període de sis mesos analitzat. 

En el cas deis errors que analitzem, mirant la TAULA 7, veiem que en 
els EHO, el rang en el primer periode era de 19, peí fet que el valor 
máxim era de 21 i el mínim, de 2. Al tercer període, en canvi, el rang 
és de 8, perqué el valor máxim és 11 i el mínim, 3. Per tant, aquesta 
disminució entre els valors máxims i els mínims indica una concentrado 
que s'ha produít per la baixada notable deis valors mes alts. També la 
desviació estándard mostra la mateixa tendencia perqué disminueix i 
aixó indica una certa concentrado a l'entorn de la mitjana. 

Per tant, podem afirmar que, tant en un cas com en l'altre, i 
comparant les dades del prímer i del tercer períodes, es pot apreciar 
una tendencia a la convergencia cap a valors mes centráis. 

A la següent gráfica es pot observar, de forma clara, el que les dades 
numéríques indiquen: 
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hipera 

hiperlt 

hipo3t 

Npolt 

J í 
1 

1 r 

1—'' r 

n T" 

10 ^ 

Cada punt representa el percentatge d'errer de tots els textos d'un 
mateix període d'un únic nen, es tracta de veure si els percentatges 
s'acosten ais valors mes baixos i , per tant, disminueixen; o no. S'hi 
observa el despla(;ament deis EHO i els EHR, del primer al tercer 
períodes cap a valors mes baixos i una certa tendencia a la 
concentració a l 'entorn d'algun valor situat per sota del valor 5. La 
disminució del nombre d'EHO s'hi pot observar bastant clarament: tots 
els valors se sitúen per sota del 10% i desapareixen els tres valors que 
se situaven, al primer tr imestre, entre 15 i 25. També s'hi observa que 
el valor que, al primer trimestre, se situava molt a prop del O, 
desapareix. El despla^ament cap a l'esquerra, cap ais valors mes 
baixos, indica que es produeix, per tant, una disminució global en e l 
nombre d'EHO al llarg del període estudiat. En el cas d'EHR, s'hi 
aprecia la mateixa tendencia. 

GRÁFICA 4 

Pmser^m. d'efror U P O i H P E R E \ ^ u a ó 
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7.4. Existeix una correlació entre la llargada deis textos i 
la comissió d'errors? 

Els punts 7.2 i 7.3. han mostrat l'evolució de la llargada deis textos i 
l'evolució en la comissió d'errors, al llarg deis tres períodes analitzats. 
S'ha pogut observar que l'augment del nombre de paraules per text és 
un fet, amb diferencies entre els subjectes, evidentment, pero que la 
competencia que mostren els infants escrivint textos cada vegada mes 
llargs no va aparellada amb una competencia mes gran en la disminució 
deis errors. 

L'objectiu d'aquest apartat era saber si els textos mes llargs tenien 
proporcionalment mes errors que no pas els altres. Una hipótesi créi"ble 
és pensar que segurament els textos mes llargs exigeixen un esfor^ 
cognitiu superior que fa que hi apareguin proporcionalment mes errors. 

7.4.1. Análisi i resultats 

Per tal de valorar la correlació entre la llargada deis textos i la 
comissió d'errors hem calculat el coeficient de correlació de Pearson, tal 
com hem fet per establir una correlació entre les llargades del 1P i el 3P. 

GRÁFIC 5 

Relació entre la llargada del text i el nombre d'errors (61 textos) 

1P 

Coeficient de correlació: 0'53 Coeficient de correlació: O" 16 
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GRÁFIC 6 

Relació entre la llargada del text i el nombre d'errors (80 textos) 
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Les GRÁFIQUES 5 i 6 mostren l'associació entre la llargada deis textos i 
el nombre d'errors d'hiposegmentació i d'hipersegmentació. En el cas 
deis errors d'hiposegmentació, els gráfics indiquen un cert patró 
d'associació lineal, pero lleu. Efectivament, el coeficient de relació 
(0'53 a 1P i 3P) tot i no ser gaire alt, en part a causa de l'existéncia de 
subjectes que no han comes cap error, és significatiu. En canvi, en el 
cas deis errors d'hipersegmentació, tant en el 1P com en el 3P; no hi ha 
cap patró d'associació, tal com indiquen els coeficients de correlació 
(0'33, 1P i 0'16 3P). És a dir, l'associació, en el cas deis errors 
d'hiposegmentació, indica que els infants tendeixen a equivocar-se mes 
en els textos llarg que no pas en els curts, i que, en el cas deis errors 
d'hipersegmentació, no s'hi veu cap relació. És curios de fer notar que 
la correlació en la hiposegmentació és la mateixa en el primer i en el 
tercer períodes analitzats. 

En síntesi, sembla que la producció de textos mes llargs no comporta 
d'una manera ostensiva la comissió de mes errors. Una explicacíó 
possible seria pensar que, de fet, els textos mes llargs corresponen al 
tercer període i que, en aquest moment, els infants teñen molta mes 
competencia que al primer període analitzat. 
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7 . 5 . La distribució deis errors en els textes llargs 
A l 'apartat anterior hem vist que no hi havia una correlació molt 
evident entre la variable de la llargada deis textos i la deis errors 
comesos. Per© un altre deis aspectes que semblava interessant de 
conéixer era si l'escriptura d'un text mes llarg i gramaticalment mes 
complex podía fer que hi hagués una acumulació d'errors a la segona 
part d'un text llarg per la influencia d'un efecte cansament. iues 
hipótesis eren possibles: 

• escriure textos mes llargs i mes complexos exigeix un esfor^ 
cognitiu ais infants que els provoca un cert cansament; 
cansament que es tradueix en un augment deis errors a la 
segona part del text . 

* l'augment de la llargada i la complexitat va aparellat a un 
desenvolupament de la capacitat d'escriure textos de tal 
manera que aquests no haurien de ser factors que 
comportessin un augment deis errors en la segona part deis 
textos mes llargs. 

7.5.1. Análisi i resultats 

Per saber si la llargada i la complexitat deis textos influien d'alguna 
manera en la comissió d'errors, es va dividir els textos en dues parts 
per veure si s'hi observava una tendencia a la concentració d'errors en 
la segona part deis textos o si, al contrari, del resultat no se'n deduía 
cap tendencia. 

D'aquesta análisi només en resultava informació rellevant si es feia en 
textos d'una llargada mínima que, óbviament, calia decidir quina era. 
Si els textos son molt curts, el factor cansament és inexistent. Pero, 
¿quin criteri era el millor per valorar el factor llargada? Hi havia, 
almenys, dues possibilitats: 

• posar un nombre a partir del qual es consideraria que la 
Uargada podía teñir influencia, o bé 

• analitzar només els textos del tercer periode que son 
substancialment mes llargs. 
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La primera és una mesura absoluta, que s'aplica a tots els infants i que 
podria semblar una mesura que asseguraria dades comparables; pero 
aquesta pretesa objectivitat no hauria estat certa perqué no tindria en 
compte les diferencies entre els subjectes: ni el seu punt de partida ni 
l'evolució. És mes, amb aquesta mesura podria ser que quedessin 
exclosos infants que, fins i tot al tercer període, teñen un nombre molt 
baix de paraules per text; per exemple, Quique, al tercer període té 
textos que van de 26 paraules a 40, mentre que Claudia, al segon 
període, ja té textos de 28 paraules. Les diferencies son molt notables 
entre els infants i també en un mateix infant; per exemple, la Clara, al 
3P, té un text 12 paraules i un altre de 135, en canvi, la Julia presenta 
una variació menys alta: el segon text del 3P és de 75 i l'últim, de 12 
paraules. 

Per aqüestes raons ens vam inclinar per la segona opció que és, en 
canvi, una mesura relativa que té en consideració el nombre de 
paraules amb relació al conjunt deis textos de cada subjecte. És a dir, 
té en compte l'evolució Ide la competencia individual, Pero, una 
vegada decidit el criteri, es continuava plantejant un problema: s'havia 
de teñir en compte tots els textos del tercer període? O només un 
nombre igual en tots els casos? I, si es feia d'aquesta manera, quins 
textos analítzaríem, els últims? o es tindrien en compte el nombre de 
paraules? Finalment, es va decidir que la mediana en el nombre de 
paraules seria l'element de discriminació. Així dones, una vegada 
anotats el nombre de paraules de tots els textos del tercer període, es 
van ordenar de menys a mes i se'n van seleccionar els valors mes alts 
des del valor central. 

Exemple: 

Valors de Quique, corresponents ais textos del 3P, ordenats de menys a 
mes: 

26 31 31 33 38 40 43 

La mediana correspon al 33 i els textos analitzats varen ser els tres 
últims i també el valor central. Quan la suma de tots els textos era un 
nombre parell, per exemple 6, els textos analitzats eren la meitat 
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justa; en canvi, quan es tractava d'un nombre imparell, eren la meitat 
mes el valor central. 

Amb l'aplicació deis criteris que s'acaben d'explicar, les taules 
següents mostren els resultats obtinguts. 

TAULA 8 

Ordenado del nombre de textos del 3P considerant la mediana en el 
nombre de paraules 

NEN/NENA Textos 3P ordenáis de menys a mes nombre de paraules 

Clara 12 20 55 85 93 102 122 135 

Emma 19 23 26 29 30 30 32 32 37 39 45 46 57 66 
70 

Ferran 18 19 19 36 63 

Joel 26 40 48 52 72 76 80 115 

Julia 12 21 23 24 29 30 33 36 41 75 

Paula 41 43 56 61 69 80 

Rubén 31 31 37 37 39 46 80 84 

Quique 26 31 31 33 38 40 43 

Jaume 45 47 55 56 65 80 92 

Claudia 36 41 42 59 61 62 64 

Els valors en negreta i cursiva corresponen ais textos que, finalment, 
han estat analitzats. 
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TAULA 9 

Distribució deis EHO i EHR en els textos 

NEN / NENA Número Nombre Errors Errors 
text paraules 1 * part text 2^ part text 

Paula t. 17 61 3 0 : 0 3 1 : 2 -

t. 16 69 3 4 : 1 3 5 : 1 

t. 15 80 40: 2 4 0 : 1 

Rubén t. 20 39 1 9 : 0 2 0 : 3 

t. 17 46 2 3 : 0 2 3 : 2 
t . 2 1 80 4 0 : 0 40 : 3 

t. 19 84 42: 8 4 2 : 2 

Quique t. 13 33 1 6 : 0 1 7 : 0 

1.17 38 1 9 : 0 1 9 : 0 

1.19 40 20:0 2 0 : 4 

1.18 43 2 1 : 0 2 2 : 2 

Jaume t. 12 56 2 8 : 2 28: 6 

t. 17 65 3 2 : 2 3 3 : 3 

t. 13 80 4 0 : 4 40: 3 

t. 16 92 4 6 : 6 4 6 : 6 

Claudia t. 14 59 24: 1 25: 3 

t. 15 61 3 0 : 0 3 1 : 1 

t. 12 62 3 1 : 5 3 1 : 5 

t. 17 64 3 2 : 3 3 2 : 1 
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N E N / NENA Número Nombre 1^ part text 2^ part text 
text paraules 

1^ part text 

Clara 1.16 93 4 6 : 3 47: 1 
1.19 102 5 1 : 2 5 1 : 1 
1.18 122 6 1 : 2 6 1 : 2 
1.17 135 6 7 : 5 6 8 : 2 

Emma 1.16 32 1 6 : 2 1 6 : 0 
t. 12 37 1 8 : 3 1 9 : 0 
t. 13 39 19: 5 20: 3 
t. 19 45 2 2 : 0 23: 3 
t. 17 57 2 7 : 2 2 8 : 2 
t. 23 66 3 3 : 0 3 3 : 2 
t. 24 70 3 5 : 0 35: 0 

Ferran t. 14 19 9 : 0 10: 1 
t. 13 36 1 8 : 1 1 8 : 1 
t. 16 63 3 1 : 1 3 3 : 2 

Joel t. 19 72 3 6 : 5 3 6 : 1 3 
t. 20 76 3 8 : 5 38: 5 
t . 2 1 80 4 0 : 8 40: 2 
t. 15 115 5 7 : 1 3 58: 9 

Julia t. 20 30 1 5 : 1 1 5 : 6 
t. 16 33 1 6 : 0 17: 1 
t. 18 36 1 8 : 3 18: 1 
t. 17 41 2 0 : 0 2 1 : 1 
t. 15 75 3 7 : 2 3 8 : 0 

Només en 14 textos deis 42 analitzats els infants han comes mes errors 
a la segona part del text que no pas en la primera. I d'aquests casos, 
només alguns son realment notables: Jaume (text, 12), Emma (text 
19), Joel (text 19) i Julia (text 20). 

Com que no s'han seleccionat textos amb el mateix nombre de 
paraules, hem volgut mirar si el textos en qué es produeixen mes errors 
en la segona part que en la primera son especialment llargs amb 
relació ais altres textos del mateix subjecte en el mateix període. El 
resultat és negatiu: els textos que teñen mes errors a la segona part no 
son sempre els mes llargs; no hi ha relació. 

Com a exemple podem observar el cas d'en Rubén que, en un deis 
textos on comet mes errors a la segona part (text 20) només té 39 
paraules, al costat del text 19, que en té 84 i on comet menys errades. 
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O el cas d'en Ferran, que és for^a especial perqué escriu textos molts 
curts i és el nen que en té menys en el període analitzat, presenta dos 
textos amb mes errors a la segona part que a la primera, de 9 i 31 
paraules cada un. Pero, a mes, el nombre d'errors, en conjunt, és molt 
poc significatiu. 

Si analitzem els textos mes llargs de tots, els que superen les 80 
paraules, tampoc hi podem observar cap relació entre el nombre de 
paraules del text i el nombre d'errors, tal com es veu a la següent 
taula: 

TAULA 10 

Distríbució deis EHO en els textos superiors a 80 paraules 

Nen/nena paraules r. part 2^ part 

Jaume 80 4 3 

92 6 6 

Paula 80 2 1 

Rubén 80 0 3 

84 8 2 

Clara 9 3 3 1 

102 2 1 

122 2 2 

135 5 2 

Joel 80 8 2 

Només en un cas (Rubén), el nombre d'errors de la segona part supera 
el de la prímera. 

En síntesi, sembla for^a ciar que el que hem dit peí conjunt de textos 
analitzats, també és válid per ais textos de mes llargada: no sembla 
que, almenys en els casos analitzats, el factor cansament sigui 
determinant en la comissió d'errors en els textos mes llargs i que la 
llargada i la complexitat influeixin fent cometre mes errors a mesura 
que avanza el text; ben al contrari, els infants que escríuen textos mes 
llargs, fins i tot en Joel, que és l'infant que comet en el conjunt deis 
textos, mes errors, no manifesta cap efecte de cansament. Podríem 



Análisi i resultats 143 

suposar que, quan la competencia deis infants els permet escriure 
textos mes llargs, també augmenta en la gestió d'altres aspectes, entre 
ells, la capacitat de segmentar convencionalment. 

7.6. Análisi de la hipersegmentació 

Al punt 7 .1 . , en analitzar la quantitat d'errors de segmentació, s'ha vist 
que els errors d'hipersegmentació (EHR) eren molt menys freqüents que 
els d'HO, tal com es veu a la TAULA 1 i al GRÁFIC 1, tant en conjunt 
com en cada subjecte. Només hi ha el cas de Ferran, que, al 2P té un 
2% d'EHR i un 1% d'EHO i el de Julia, al 1P, que presenta un 10% d'EHR 
en relació a una 3% d'EHO. Al costat d'aquestes dades, és destacable 
que hi hagi un cas -Paula-, que no comet cap tipus d'erro HR en el total 
del període de sis mesos analitzat, o el de Quique i Claudia, que teñen 
dos períodes sense cap EHR. En els altres casos, a banda que aquest 
tipus d'error siguí inferíor al d'EHO, el percentatge és sempre molt 
baix. 

A aqüestes dades quantitatives, s'hi hauria d'afegir les que s'han 
presentat a la TAULA 7, del punt 7.3.2.1. , on consta la mitjana deis 
errors d'hipersegmentació, al 1P i al 3P.. Recordem que aquest tipus 
d'error representa només el 2,9% del conjunt d'errors de segmentació al 
1P i que aquest valor disminueix a 1,4% al final del 3P. Aquesta 
disminució va acompanyada de la reducció del rang, que passa de 10 a 
5, també del 1P al 3P. En conjunt, dones, percentatge d'errors molt 
baix. 

La hipersegmentació és un fenomen anecdótic en el conjunt de 
problemes de segmentació que presenten els textos deis infants ais 
inicis del procés d'alfabetització. Es pot afirmar, a mes, que aquests 
resultats corroboren els que s'han obtingut en les recerques 
consultades i citades al punt 4. del Marc teóric. 

Aixó no obstant, tot i considerar els pocs casos que apareixen, pot teñir 
un cert rendiment l'observació acurada de totes les formes errónies 
aparegudes, amb l'objectiu de trobar-hi regularitats que permetin, en 
estudis posteriors, establir hipótesis de treball i dissenyar un estudi que 
proporcioni mes dades. 
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Amb l'objeetiu de trobar alguna explieaeió a la segmentaeió exeessiva, 
una de les hipótesis seria que la seqüéneia de lletres segregada 
eorrespon a una paraula de la llengua. Aquesta hipótesi ha estat 
apuntada per alguns autors, entre els quals per Clemente i també per 
Camps i al. (1989). En el nostre eas, justament perqué la 
hipersegmentaeió no és un fenomen freqüent, en tenim poes easos, 
pero malgrat tot, hi ha dades que permeten suposar que el 
eoneixement de les paraules que els infants teñen en el moment en 
qué es reeull la mostra prima peí damunt del eoneixement sintáetie, 
que és el que permetria la segmentaeió eorreeta de les unitats. Caldria 
un estudi mes aprofundit, amb un disseny apropiat per obtenir resultats 
eoneloents, pero la relaeió eompleta deis easos, que es presenta a la 
TAULA 12, mostra que les hipersegmentaeions que hi apareixen están 
guiades per algún eriteri gramatical i no son errátiques. 

Amb aquesta idea, a les taules següents, mostrem el nombre d'errors i 
la relaeió eompleta de tots els easos d'hipersegmentació recollits en els 
textos. Han estat elassificats en tres grups, atenent els criteris que 
explicitem: 

• Grup 1: inclou les formes que no s'ajusten a la normativa, pero 
que no son, própiament dit, exemples d'hipersegmentació. Son 
easos, com la conjunció causal perqué, escrita per que 
(Claudia, 14), que han estat escrites de forma separada; o 
easos de paraules compostes, com podria ser Superguerrers, 
escrit Superr sarres (Rubén, 19), o articles contractes en qué 
els formants han estat eserits de forma independent, com A el 
cap de setmana (Rubén, 11). 

• Grup 2: recull els easos tipies d'hipersegmentació, que afecten 
una única paraula: di fa rens (Jaume, 18). 

• Grup 3: está format pels easos en qué apareix el fenomen de la 
HO i de la HR en una seqüéncia superior a la paraula: la 
limentu (Jaume, 9). 
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7.6.1. Análisi i resultats 

El resultat de Taplicació deis criteris establerts es pot veure a la 
TAULA 11, que mostra les freqüéncies deis errors de cada grup, mentre 
que la TAULA 12 presenta el total de casos; de Tobservació deis 
exemples concrets en aquesta última taula, se'n treuen informacions 
interessants. 

TAULA 11 

Errors d'hipersegmentació (EHR) segons els grups 

Freqüéncies absolutes per grups 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Clara 3 1 0 
Emma 3 2 6 
Ferran 0 10 0 
Joel 2 17 9 
Julia 0 17 3 
Paula 0 0 0 
Rubén 4 2 0 
Quique 0 1 0 
Jaume 0 5 7 
Claudia 4 0 0 
TOTAL 16 55 25 

De la taula es desprén que els errors mes freqüents afecten una única 
unitat (G2), que representen mes del doble d'aquells que afecten dues 
unitats (G3). 

Pero les dades quantitatives soles donen molt poca informació sobre el 
fenomen de la hipersegmentació; no permeten intuir si hi ha algún 
tipus de comportament que les justifiqui o les expliqui. La següent 
taula, que presenta l'escriptura completa de tots els casos, ens 
acostará a aquesta explicació. 



146 Análisi i resultats 

TAULA 12 

Relació completa deis errors d'hipersesmentació per grups 

Clara 

N° text Grup 1 Grup 2 Grup 3 
4 Per que 
9 Per qe 
19 Aquí 
20 Per que 

Emma 

N"text Grup 1 Grup 2 Grup 3 
2 Ma grada 
4 Sam vlavan 
8 Tele dirijit 
12 De i 
13 De i 
14 la via 

La basadarí 
16 La gusti 
17 Des pres 
23 Per al 
25 Per que 

Ferran 

N" text Grup 1 Grup 2 Grup 3 
1 Aquet 
2 A na 
3 Qum prat 
4 Aquet 
7 Ha via 

Has tava 
12 Ha via 
15 A gradat 
16 Es tan va 

Falta ven 

Joel 

N" text Grup 1 Grup 2 Grup 3 
4 Per dut 

Sal ba 
Se upara 
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5 Per ce 

6 Asta va Lasca let 

12 An purta 

14 An riura 

An riu 

Les cola 

15 Des parta 

Des pres 
Es tabadurmin 

Vatur na 

Lanave re 

18 P e r a l Se gexu Festua qui 

19 Se res (serás) De vans 

Quema gade 

21 Cun varteixan 

Cun vartian 

Escum barti am 

Cun vartia 

22 Els cure! (excursió) 
De surde nats 
Es tavan 

Julia 

N° text Grup 1 Grup 2 Grup 3 

1 A ccesta 
Cu mnsem 

3 A q u e t 

4 A vui 

5 A vui 

As plicarem 

6 Tam be 

Dibuxa va 

7 A quella 

8 Tru va 

A van dunada 

A stela 

An quara 

De ix alia 

9 A ve 

10 Esque- na 

11 A quet 

20 La ñire 

La uran 

A durmi 
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Paula 

N° text Grup 1 Grup 2 Grup 3 
0 0 0 

Rubén 

N-'text Grup 1 Grup 2 Grup 3 
11 A el cap de setmana 
13 A mies 
18 E cips 
19 Superr garres (3v.) 

Quique 

N" text Grup 1 Gaip2 Grup 3 
5 Ball all 

Jaume 

N» text Grup 1 Grup 2 Grup 3 
2 As tapagan 
8 De ma 

Duna rem 
9 La limentu 
10 Qua da 
13 Alan trade 
16 Quom a 

Di fa rens 
la via 

18 La quip (3 v.) 

Claudia 

NMext Grup 1 Grup 2 Grup 3 
5 Per al 
12 De'eis 
14 Per que 
17 Per que 

Grup 2 i Grup 3: hem marcat de color vermell els casos en qué el fragment segregat 
correspon a una paraula de la llengua. 

D'una forma bastant clara, de l'observació atenta de tots els casos en 
surt reforqiada la idea que les hipersegmentaeions tendeixen a mostrar 
un patró de comportament i que no shan produít de forma aleatoria. 
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Analitzarem en primer lloc els casos del G1, que son casos d'incorrecció 
ortográfica: la dada mes destacable és que en la majoria d'errors, 
9/13, hi ha involucrada la preposició per, bé sigui quan forma part de 
la conjunció perqué, bé quan hauria de formar contracció amb 
l'article. En tots els casos, cada un deis components podria trobar-se 
escrit separadament de l'altre. El criteri per escriure'ls junts o separats 
és estrictament ortografíe i, si tenim en compte que en contextos 
sintáctics diferents s'escriuen separats, no és gens estrany que 
l'escriptura de la conjunció presentí fluctuacions. En defínitiva, els 
casos del G1 son poc representatius del fenomen de la 
hipersegmentació. 

En canvi, els errors deis G2 i el G3 son els casos d'hipersegmentació 
reals, ja que aparentment no sembla que hi hagi explicació per a la 
separació realitzada. Pero, en canvi, observant atentament les 
segmentacions errónies, tant d'un grup com de l'altre, es descobreix 
que l'establiment de blancs delimita un segment que correspon a unitat 
de la llengua i només un deis dos formants no és cap unitat lingüística. 

Tal com hem indicat, a la TAULA 12 s'hi veuen de color vermell els 
segments segregats que corresponen a una paraula. No hi son els del 
G1, perqué, per definició, cada segment ja correspon a una paraula. I 
deis G2 i G3 només s'hi han consignat els segments en primera posició. 
N'hi ha d'altres, com tam be o ia via, que podrien haver estat 
considerats amb el mateix criteri, pero ens hem estímat mes aplicar un 
criteri mes restrictiu; pero, fins i tot així, el resultat és espectacular. 
Vegem-ho en tots els casos: 

• Ferran: deis 10 EHR que comet, en 9, les partícules segregades 
corresponen a unitats lingüístiques que es presenten entre 
blancs : a, es, ha, has i falta. 

• Joel: si considerem el conjunt deis 26 errors d'HR en total -tant 
els del G2 com els del G3-, en 12 casos el segment segregat 
correspon a una unitat entre blancs: per, de, se, els, es, les. 

• Julia: en 13/ 20 casos, el criteri en la segregació sembla estar 
condícionat, com en els casos anteriors, per la seva 
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correspondencia amb una unitat existent en la llengua. Els 
errors es concentren en la partícula a (9 /13). 

En síntesi, destaquem que les seqüéncies segregades es corresponen, 
generalment, amb unitats existents, la majoría de les quals son 
paraules gramaticals: verb haver, preposicions a, per i de, pronoms i 
artieles, tenint en compte l'homofonia i homografia entre algunes 
formes pronominals i alguns artieles. 

L'apóstrof és un deis factors d'hiposegmentació. 

Els elements mes repetits son: la unitat a 7 vegades; la, 6 vegades; de, 
5 vegades; se, 4; es, 3. 

En general, també, els nens i les nenes que cometen mes errors HR 
mostren un cert grau de consistencia en les solucions gráfiques 
adoptades. És el cas de Ferran amb Tescriptura de la forma ha via o 
d'a quet; el cas d'Emma, amb la decisió d'escriure d'ahir com de i; el 
de Jaume, que escriu tres vegades la quip; o el de Joel, que escriu cun 
varteixan, cun vartian i cun vartia o an purta, an riura, an riu. 

Aquesta mirada en detall sobre els casos permet dir, amb una certa 
seguretat, que la majoria de solucions escrites pels infants no son 
casuals, no responen a un comportament atzarós sino tot al contrari: 
sembla que síguin el resultat de l'aplícacíó de les idees que en aquell 
moment teñen sobre el funcionament de la seva llengua. 

7.7. Quina estructura teñen, les seqüéncies 
hiposegmentades? 

Les SHO han estat classíficades en tres grups, seguint els criteris 
explicats al punt 6.2.4. i considerant els dos tipus d'unitats básics: LX i 
PG, tal com s'especifíca al punt 6.2.3. La finalitat de classificar les 
seqüéncies hiposegmentades segons la seva estructura és la de 
conéixer la funció que hi teñen les dues unitats que hi apareixen: les 
paraules de base léxica o plenes (LX) i les paraules gramaticals o funció 
(PG). 
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Els EHO del G1 indiquen el nivell mes baix de competencia en la 
segmentació, peí fet que es podría pensar que els infants no 
distingeixen entre dues paraules plenes. Corresponen ais casos 
d'scriptio continua. Els casos del G3 indiquen un nivell superior peí fet 
que els nens han aconseguit aíllar el LX del conjunt de la SHO, tal com 
hem argumentat. 

Peí fet d'estar totes les dades juntes, no es pot discernir entre escoles 
ni entre nens, pero en canvi, el conjunt permet teñir una visió general 
d'on es produeixen els problemes. L'análisi proporcionará informació de 
l'estructura de les SHO. 

7.7.1. Análisi i resultats 

La següent taula mostra el resultat de l'aplicació de les agrupacions 
descrites amb les freqüéncies deis errors d'hiposegmentació per cada 
categoria: 

TAULA 13 

Freqüéncies absolutes segons els tipus de seqüéncies hiposegmentades 
(SHO) 

NOM Grup 1 Grup 2 Gmp3 
[LX+LX+(PG)] [LX+PG+(PG)] [PG+PG+(PG)] 

Claudia 0 14 8 
Jaume 1 22 9 
Paula 1 9 6 
Quique 2 11 4 
Rubén 3 22 12 
Clara 0 14 8 
Emma 0 16 16 
Ferran 0 4 8 
Joel 7 48 29 
Julia 1 13 16 
TOTAL 15 173 107 

El criteri amb qué van ser comptabilitzats els errors per confeccionar 
aquesta taula no va ser el mateix que el que es va fer servir per 
comptabilitzar el nombre d'EHO. En aquest cas no era tan interessant 
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el nombre total d'errors, com el nombre de seqüéncies no 
segmentades, independentment del nombre d'errors en cada 
seqüéncia. Així dones, des d'un punt de vista qualitatiu, formes com 
camporti (Jaume, 9), que en l'análisi quantitativa sumava dos errors, 
en l'análisi qualitativa consta com una única estructura, ja que el que 
resulta rellevant és la naturalesa deis diferents components i la manera 
de fusionar-se mes que no pas la quantitat d'elements fusionats. 

a) Grup 1. 

Tal com se suposava, els errors del G1 son molt pocs en relació ais 
errors del G2 i el G3. És una dada molt rellevant perqué indica que a 
mitjans de primer curs, molt poc temps després d'haver comen^at 
l'aprenentatge de la llengua escrita d'una manera mes formal, els nens 
i les nenes identifiquen prácticament les paraules lexemátiques i el 
problema de la segmentació queda circumscrit a les seqüéncies 
formades per un nucli lexemátic i una o mes paraules gramaticals, o 
formades per mes d'una paraula gramatical. 

Tots els errors produíts queden recollits en la taula següent, en la qual 
hem afegit entre paréntesi el número d'ordre del text on apareix 
l'error: 

TAULA 14 

Relació completa de casos d'scriptio continua 

a) juganamlasmevasamigas (Paula, 1) 
amvacauraunaden (Quique, 1) 

cullibulets (Quique,4) 

camaradefefols (Joel, 7 ) 

papanoel (Clara, 11) 

pasamol ve (Joel, 12) 

einensdals (Joel, 18) 

b) faquatre (Jaume, 16) 

felligas (Rubén, 18) 

fanpo (Joel, 19) 

festua quí (Joel, 18) 

fagratis (Julia, 9 ) 

magradariase (Rubén, 18) 
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c) 
ma agradariase (Joel, 19) 
valaval (Joel, 19) 
vava (2) (Joel. 19) 

Peí que fa ais components de cada seqüéncia no segmentada, es poden 
fer les següents observacions: 

• el subgrup a) recull dos exemples clars d'scriptio continua, 
jusanamlasmevasamigas i amvacauraunaden, formats per dues 
paraules lexemátiques i per paraules gramaticals; corresponen 
prácticament a enunciats complets i cal destacar que son els 
primers textos recollits d'aquest infants. Cullibulets no té cap 
paraula gramatical i no és un enunciat complet. Els últims 
casos, camaradeferfols i papanoel, han estat tractats com una 
unitat semántica que representa una realitat única. 

• el subgrup b) inclou els casos d'scriptio continua, en qué 
intervenen paraules lexemátiques de baix contingut semántic: 
els verbs fer, ser i estar. 

el subgrup c) recull unes mostres d'expressions repetitives: va, 
va; val ah val. 

Per tant, encara que hi ha pocs casos, es pot intuir una certa 
tendencia: en la fusió, a mes de qüestions de tipus fónic, probablement 
hi intervenen aspectes referits a la densitat semántica de les paraules i 
a la consideració d'unitat gráfica dos elements que s'escriuen separats 
pero teñen un únic referent. 

Peí que fa ais errors comesos: 

• hi ha 4 infants: Claudia i Clara, Emma i Ferran que no han 
comes cap error d'scriptio continua al llarg de tot el període 
estudiat. 

• rúnica dada remarcable sobre la distribució deis errors entre 
els infants, la constitueixen els 3 errors de Joel, que 
representen la máxima concentració d'errors del G1. Pero, tal 
com veurem en l'análisi del G2, en Joel és el nen que presenta 
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mes errors d'HO, amb molta diferencia respecte deis altres 
(1P: 21%, 2P: 12%; 3P: 11%). 

• una altra observació interessant és la relativa ais textos on 
apareixen els errors. Des d'un punt de vista quantitatiu, no es 
pot afirmar que hi hagi mes errors ais primers textos i que 
aquells després disminueixin. Pero sí que es pot veure que els 
errors de tipus a) es concentren ais primers textos, mentre que 
els altres, els de tipus b) construYts amb paraules léxiques de 
baix contingut semántic, es troben , justament, ais textos mes 
avan^ats. Pero hi ha massa pocs exemples per poder treure'n 
cap conclusió. 

b) Grup 2 i Grup 3 

El resultat deis dos grups junts és també rellevant. Representa, de fet, 
l'altra cara del resultat del Grup 1. Tots dos grups, per separat, 
marquen una distancia molt notable amb relació al Grup 1. El nombre 
d'errors del G2 és superior al del G3, encara que la diferencia no és tan 
marcada com en relació al G1. 

Si continuem basant-nos en els resultats de les investigacions 
esmentades al punt 3.2. sobre l'elaboració del concepte de paraula i la 
distincíó de les unitats a l'oral, que semblen indicar que les paraules 
gramaticals son mes difícils de ser percebudes com a tais pels infants, 
podríem pensar que, en l'aprenentatge de l'escrit, passa una cosa 
semblant. Assumint aquesta hipótesi, podríem interpretar que els 
infants que presenten un nombre d'errors del G3 mes alt mostren mes 
competencia en la segmentació. Les seqüéncies del G3 indiquen que els 
infants han estat capados d'aillar la paraula lexemática, pero no ho han 
estat per distingir les PG. 

Si mirem els errors de cada nen en les dues columnes, veurem que la 
fluctuació no és gaire gran, excepte en el cas de Jaume, Rubén i Joel. 
Son, també, els que cometen mes errors del G2. Exceptuant la Julia i 
en Ferran, tots els altres infants cometen mes errors del Grup 2 que 
del Grup 3. 
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En síntesi, considerem que els resultats indiquen que les paraules 
gramaticals constitueixen la causa mes freqüent d'hiposegmentació. 
Aquest resultat es veu refor^at per les dades del G1, que mostren de 
forma contundent que les paraules plenes (LX) es reconeixen molt 
preco^ment, tal com es desprén del nombre baix d'errors. Aquest 
fenomen, que és visible ais textos escrits, té un cert paral.lelisme amb 
el que passa durant el desenvolupament de la parla, en qué les 
paraules gramaticals triguen mes a manifestar-se; son, també, les que 
s'identifiquen amb mes dificultat i aquelles sobre les quals apareixen 
mes dubtes a l'hora de ser considerades paraula, fins i tot per part deis 
adults. 

7.8. Es transgredeixen els límits sintagmátics en tes 
seqüéncies hiposegmentades? 

Una de les hipótesis de la qual partíem era que, després de la primera 
observado superficial, semblava que els infants, en les SHO, 
respectaven l'estructura sintagmática i que les unitats no segmentades 
formaven part sempre d'un mateix sintagma. 

Durant l'análisi ens van aparéixer molts dubtes sobre la utilització del 
terme sintagma peí fet que aquest és un terme que pot ser aplicat a 
estructures que teñen composicions variables i encaixos també 
variables en estructures superiors. Així, una estructura com: 

(1) a la platja 

és un sintagma que, a la vegada, forma part d'un sintagma verbal, en 
l'exemple següent: 

(2) vaig anar a la platja 

Casos d'hiposegmentació com: 

(3) van feun amic (Joel, 21) 

no transgredien de fet els límits del sintagma, pero, en canvi, no 
respectaven la unitat que forma la paraula lexemática amb els 
elements que li son dependents o amb els elements relacionáis que els 
introdueixen. La utilització del terme sintagma, en aquest estudi, s'ha 
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Clara 1. al soli la lluna satim 

Emma 0 
Ferran 0 
Joel 3. pistada careras 

7. p...tauna camaradefefos 
18. EInendals e n imals 
21. van feun amic 

Julia 0 

TOTAL 5 

Paula 0 
Rubén 1. jugaamalmeu papa 

7. m'agradaria se un Uselli i bula (...) 

Quique 0 
Jaume 0 
Claudia 0 

TOTAL 2 

El resultat de l'análisi confirma la suposició previa: del conjunt de SHO, 
295 en total (vegeu TAULA 1), només es produeixen 5 casos en qué es 
presenten juntes unitats que, si bé pertanyen al mateix sintagma, es 
presenten associades a un nucli que no els correspon. Hi ha dos casos 
una mica diferents perqué involucren la conjunció i. La majoria es 
produeixen en els primers textos; del total de 7, 3 corresponen al 
mateix infant; i en un altre (Rubén, 7) hi ha una repetició de la 
mateixa partícula (la conjunció i ) , indicadora d'un certa inseguretat. 

d'entendre com a sinónim de seqüéncia d'unitats organitzades a l'entorn 
d'una paraula lexemática (ÜC). 

7.8,1. Análisi i resultats 

Aplicant el criteri anterior, la taula següent mostra tots els casos de 
transgressió del grup sintagmátic i els casos amb la conjunció i. 

TAULA 15 

Relació completa deis casos de transgressió deis límits sintagmátics 
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Aquest nombre tan baix de transgressions podria fer pensar en un 
coneixement estable de l'organització sintáctica que seria anterior al 
procés d'alfabetització, concretament, coneixement de l'existéncia de 
estructures intermedies entre la paraula i l'oració. De fet, hi ha moltes 
investigacions sobre els bebés que han posat de manifest aquest 
coneixement; per exemple, abans de poder parlar, els bebés ja 
mostren sensibilitat ais límits de la frase, guiats per l'entonació (Hirsh-
Pasek, 1987, citat a Mehler, 1992:186). 

Sembla que els infants ínterpretin que en el flux de la parla les unitats 
no es presenten de forma aíllada, sino que están relacionades entre 
elles i organitzades en estructures mes complexes. Hirsh-Pasek 8t 
Golinkoff (1996:73-98) investiguen si els infants prelingüístics saben 
que les paraules "van juntes" o "formen unitats" i també si saben quines 
son les paraules que van juntes; en tots dos casos, la resposta és 
afirmativa. Pero, com diu Mehler, seria abusiu dir que aquests bebés ja 
han adquirit la sintaxi de la seva llengua. És mes adequat pensar que 
l'estructura prosódica i la sintáctica mantenen una certa relació, de tal 
manera que si es viola l'entonació -per exemple, fent pauses anómales-
els infants mostren desconcert. 

Karmiloff-Smith defensa l'existéncia de predisposicions innates de 
l'infant que el fan sensible a l'estructura oracional de qualsevol llengua, 
que li permeten canalitzar l'entrada lingüística i seleccionar les 
estructures própies de la seva llengua (Karmiloff-Smith, 1994:58). 

El model de R-R permetria suposar que els infants, quan comencen a 
escriure, ja teñen algún tipus de representació de les característiques 
sintáctiques de la seva llengua, cosa que explicaría per qué 
transgredeixen tan poques vegades els límits de les estructures 
sintáctiques organitzades a l'entorn d'un LX. 

7.9. L'estructura sintáctica de les SHO. Análisi deis 
components. 

Al punt 6.2.5. presentávem la proposta d'análisi de les SHO amb 
l'objeetiu de descobrír algunes regularítats que poguessin ser 
explicades per críterís sintáctics o semántics, i s'hi justificaven les 
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estructures tríades. Tal com s'ha explicat, s'han organitzat les 
estructures en dos grans blocs: les de nucli nominal i les de nucli 
verbal. Recordem que, de les de nucli nominal, han estat analitzades 
les següents: [art+nom] i les que están precedides per les preposicions 
A i DE. De les de nucli verbal: [PF+aux+verb] [PF+aux] [PF+verb] 
[PF+PF] i [Aux+verb]. 

En el cas de les SHO de nucli nominal, l'análisi ha tingut en compte els 
errors -expressats en xifres absolutes- i en percentatges amb relació a 
les ocurréncies escrites. En el cas de les SHO de nucli verbal, no ha 
estat possíble seguir el mateix procediment perqué en les estructures 
proposades per a l'análisi hi jugaven diferents elements: els pronoms 
febles (un o mes d'un), l'auxiliar i el verb conjugat i, per tant, les 
estructures possibles, fruit de la combinació de mes d'una unitat, eren 
moltes. 

Una SHO de nucli verbal podía estar classificada en la categoria de 
PF+PF, per exemple: 

sen ban a cumpra (Clara, 16) 

pero, al mateix text, un exemple de segmentació correcta, com: 

els i ba duna (Clara, 16) 

podría haver estat classificada en tots els grups: com a seqüéncia 
correctament segmentada pertanyent al grup [PF+PF], pero també ais 
grups: [PF+aux] o [PF+aux+verb]. 

La categorització proposada per a l'análisi de les SHO de nucli verbal 
ha estat útil per establir les unitats sobre les quals es concentren mes 
freqüentment els problemes de segmentació. En canvi, no ha permés 
comparar cada tipus d'estructura hiposegmentada amb les 
corresponents ocurréncies ben segmentades. S'hagués pogut optar per 
comparar el nombre de seqüéncies hiposegmentades amb les que 
estaven correctament segmentades, independentment de l'estructura 
interna de cada seqüéncia, pero amb aquest procediment no s'hauria 
obtingut informació del comportament de les unitats formants de la 
seqüéncia, que era un aspecte molt mes interessant d'analitzar. 
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Les taules que recuUen de forma exhaustiva l'análisi de totes les 
estructures son ais an nexos i en aquest apartat només s'hi consignaran 
els resultats globals i alguns exemples. 

Per resumir direm que, de cada estructura, s'ha fet dos tipus d'análisi: 

• una análisi quantitativa deis errors i la relació amb el nombre 
d'ocurréncies, i 

• una análisi qualitativa sobre diferents aspectes de cada 
estructura i que, observant els casos amb detall i precisió, 
permet explicar el fenomen de la hiposegmentació de forma 
aprofundida. 

Tal com ja ha estat justificat a l'apartat 6.2.5. la manera d'enfocar 
l'aanálisi de cada estructura no ha permés fer una análisi quantitativa 
que dones compte del percentatge d'error de cada una en relació al 
nombre total d'errors d'hiposegmentació. 

7.9.1. Estructura [art+nom] 

Aquesta estructura engloba totes les estructures nomináis precedides 
per l'article, amb totes les seves formes: la combinació de les formes 
el, la, r, els i les amb noms que comencen en vocal, consonant o h, en 
singular o en plural. És una estructura molt freqüent perqué és el 
sintagma nominal subjecte i a mes pot formar part d'un sintagma 
preposicional. Des del punt de vista de la hiposegmentació, que 
l'estructura [art+nom] vagi precedida o no d'una altra partícula és 
irrellevant. Si es consulten totes les mostres analitzades, ais annexos, 
es pot veure que hi ha les següents formes: 

el Faran (Clara, 15); a la nit (Emma, 7); el meujarma (Joel, 12) 

Consideracions metodológiques 

L'estructura precedida per la preposició A ha estat analitzada també a 
l'apartat corresponent de l'estructura [prep A+art+nom]. 

L'análisi de l'estructura [art+nom] s'ha fet sobre els següents aspectes 
i les dades han estat recollides en les taules corresponents: 



160 Análisi i resultats 

> La relació entre el nombre d'errors d'hiposegmentació i les 
ocurréncies de la mateixa estructura. En aquesta análisi, s'han 
considerat, conjuntament, tant els errors comesos amb les 
formes plenes de l'article com amb les formes apostrofades. 

• Una altra taula recull la freqüéncia deis errors produíts 
específicament en les estructures d'article apostrofat. Aquesta 
subdivisió permet conéixer l'abast de la influencia de 
l'apóstrof en el fenomen de la hiposegmentació en l'estructura 
[art+nom]. 

Els errors d'apostrofació han estat comptabilitzats, primerament, en el 
conjunt deis errors, i, a continuació, se n'ha fet una análisi específica 
mes precisa. Les explicacions relatives a la normativa en l'ús de 
l'apóstrof en cátala han estat fetes a l'apartat 6.2.2. 

Tal com s'ha explicat, l'apóstrof no representa tota la diversitat de 
parles d'una llengua, sino que ha acabat essent, com d'altres grafies o 
signes, una convenció. Moltes vegades se senten pronunciacions que no 
mostren en la parla les elisions que s'ajusten a la pronuncia estándard. 
No és gens estrany de sentir combinacions d'article i nom en qué 
l'article és pronunciat en la seva forma plena i no elidida i aqüestes 
produccions es veuen sovint reflectides en els primers textos eserits. 

De fet, alguns deis exemples deis textos: el os (Clara, 17); al usell 
(Emma, 11) o Eva (Claudia 6 i 8) poden molt bé ser interpretats com 
representacions d'aquests fenómens de la parla. A la vegada, pero, 
també indiquen el coneixement que els infants teñen de les dues 
unitats i el desconeixement, en canvi, de les normes d'apostrofació. 

Els casos particulars de l'apostrofació de l'article davant deis noms que 
comencen en / o u, i en hi o hu, provoquen un cert desajustament amb 
relació a la pronuncia, tal com ja ha estat explicat. Hem fet la 
suposició que, potser, apareixerien mes errors d'hiposegmentació en 
les formes masculines que no pas en les femenines, cosa que com 
veurem no s'ha confirmat. 
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Diem 'tendeixen' perqué l'ortografia mateixa deis textos deis infants mostra un 
predomini de la lletra a en l'escriptura d'aquestes formes en lloc de la lletra e, la qual 
cosa sembla indicar que, en moltes zones deis voitants de Barcelona on s'ha 
realitzat la investigado, s'está produint una obertura marcada de la vocal neutra cap 
a un mode d'articulació próxim a la a. 

Les formes el i els son homófones amb les formes contractes al i ais, en 
el cátala central, en qué tendeixen^^ a ser pronunclades com una vocal 
neutra [a]; podria ser que aquesta homofonia fes que els articles el i 
els poguessin aparéixer escrits com a al i ais, sense que s'hagués 
d'interpretar que és la forma contracta amb la preposició. Entenem 
que aquest és un problema ortografíe, pero no de coneixement 
gramatical i que apareix, també, en el cas invers; és a dir, en 
situacions en qué caldria interpretar que estem davant d'un contráete 
i, en canvi, l'escriptura mostra la forma de l'article determinat. 

Per exemple: 

Al solí la lluna satim (Clara, 1) 

Magrada ais pallassus (Emma, 2) 

ais peus purtava vamvas (Claudia, 14) 

A a) i b) les formes al i ais s'han interpretat com a articles, mentre que 
a c) ais s'ha interpretat com a preposició. És a dir, davant de la 
difícultat generada per l'homofonia, s'ha aplicat un criteri gramatical i 
no un criteri ortografié. Creiem que si s'hagués seguit un criteri 
estrictament gráfíe, s'haurien distorsionat de forma notable els 
resultats. 

7.9.1.1. Análisi i resultats 

Tenint en compte aqüestes consideracions, s'han realitzat diferents 
análisis, quantitatives i qualitatives, que presentarem en les taules 
següents, d'acord amb aquesta organització: 

A la TAULA 16 es mostra el resultat de la quantifícació deis errors i la 
relació amb el nombre d'ocurréncies. 
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TAULA 16 

Errors d'hiposesmentadó (EHO) en l'estructura [art+nom]. Percentatge 
respecte de les ocurréncies 

Formes plenes i formes apostrofades 

N O M 
Nombre 

oojrréndes 
Hiposegmentades 

Valors absoluts 
Hiposegmentades 

Percentatges 

Clara 95 3 3% 
Emma 71 1 1-4% 
Ferran 31 0 0 
Joel 58 9 15'5% 
Julia 57 0 0 
Paula 52 0 0 
Rubén 55 6 12% 
Quique 17 3 17'5% 
Jaume 64 6 9 % 
Claudia 47 3 6% 

TOTALS 547 31 MITJANA 5,5 % 

Peí que fa a Tescriptura de les formes d'article hi ha alguns aspectes 
bastant sorprenents. La mitjana d'errors és realment baixa, 5,5 %, pero 
la mesura de dispersió és for^a alta: tres infants no cometen cap error i 
quatre están per damunt de la mitjana, amb valors molt alts: 

0 0 0 V4% 3% 6% 9% 12% 15'5% 17'5% 

Pero, fins i tot tenint en compte aquests valors mes alts, es pot dir 
que, en conjunt, els resultats mostren un nivell de competencia alt si 
es consideren les característiques fóniques, morfológiques i 
semántiques de l'article. Son paraules átones, monosil.lábiques i amb 
poca densitat semántica. En el desenvolupament de la parla, els 
artieles son paraules que apareixen amb posteríoritat a les paraules 
plenes [contení word); l'infant no les produeix fins que ja ha superat el 
període de l'holofrase i el de Temissió de dues paraules. Seria 
pensable, per tant, que en les primeres produccions escrites, fossin 
també les unitats mes freqüentment hiposegmentades. 
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Com que se suposava que l'apóstrof era un factor que incideix de forma 
important en la hiposegmentació, hem destriat els errors segons si la 
forma de l'article era plena o apostrofada. Aquesta separació ens ha 
permés conéixer la influencia de l'apóstrof -com a marca d'una vocal 
elidida- en la hiposegmentació de les estructures amb article. 

1) Les formes plenes 

A la TAULA 17, s'hi mostra la relació de tots els casos 
d'hiposegmentacions que afecten només les formes plenes. 

TAULA 17 

Relació completa d'errors d'HO en l'estructura [art+nom] 

Subgrup: formes plenes 

[art+nom] [partícula+art+nom] 

Joei eidia, alpapa, 
einensdals e n ¡mal, 

leñen, lenena, lanave re 

Rubén ialmeu papa (2) 

almeu mama (2) 

almeu cusi (6) 

alallune (19) 

dalacoba (19) 

Quique lagegant (5) amalmeu papa (1) 

Claudia a latera(12) 

Deis 31 EHO, 14 corresponen a les formes plenes de l'article i 17, a 
formes que haurien d'haver estat apostrofades. Observant només els 
errors en les formes plenes, veiem que, d'un total de 16 estructures 
hiposegmentades, 7 corresponen a seqüéncies complexes que no 
comencen amb l'article, sino que aquest és enmig: [part+art+nom] o 
bé está associat a alguna altra partícula 

La resta, 7, está formada per les seqüéncies que s'ajusten estrictament 
a l'estructura [art+nom], de les quals 6 corresponen a un mateix 
subjecte: 
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Podríem dir que en aquest aspecte analitzat els subjectes son molt 
competents. 

2) Les formes apostrofades 

L'objectiu d'aquest apartat és observar amb detall la hiposegmentació 
de les formes apostrofades de l'article, pero considerant els casos que 
han estat ben resolts. El detall d'aquests últims casos dona 
informacions interessants sobre el nivell de coneixement deis infants 
en raspéete de l'apostrofació, sobretot quan se'n fa una análisi 
qualitativa. 

A la TAULA 18 , s'hi mostren les dades relatives al subgrup de les formes 
apostrofades i s'hi distingeixen les hiposegmentacions, les 
segmentacions correctes -separades segons si han estat escrites 
d'acord amb la normativa o no- i el conjunt d'ocurréncies. Les 
quantitats s'expressen en valors absoluts i en percentatges, cosa que 
permet la comparació de dades amb les altres estructures analitzades. 

TAULA 18 

Errors d'hiposegmentació (EHO) en l'estructura [art+nom]. Percentatge 
respecte de les ocurréncies 

Subgrup: formes apostrofades 

SEGMEN
TADES 

HIPOSEG
MENTADES 

Total ocur
réncies 

Percentatge 
d'en-or 

ortografía 
convencional 

ortografía no 
convencional 

Clara 3 5 3 11 2 7 % 
Emma 4 4 1 9 1 1 % 
Ferran 1 1 0 2 0 

Joel 1 0 2 3 6 6 % 
Julia 3 4 0 7 0 
Paula 0 0 0 0 0 

Quique 0 0 0 0 0 
Rubén 0 1 1 2 5 0 % 
Jaume 0 0 6 6 1 6 % 
Claudia 1 2 2 5 4 0 % 

TOTALS 13 17 15 45 MITJANA 
3 3 % 

Percentatge d'error: 33 % 
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Peí que fa a l'apostrofació, feta la selecció d'entre tots els errors 
comesos en l'estructura [art+nom], els resultats son diferents. El 
nombre d'errors representa gairebé la meitat de tots els errors de 
l'estructura [art+nom] (31 EHO deis quals, 15 corresponen a errors per 
falta d'apostrofació; és a dir, un 50 %) i un 33 % deis errors comesos en 
les ocurréncies amb article apostrofat. 

El percentatge d'error amb relació a les ocurréncies és mes alt, tal 
com hem dit: 33 %, pero també en aquest cas, aquest valor 
aparentment tan alt amaga realitats que cal analitzar de forma 
aprofundida. La dispersió de les dades és molt alta: des de quatre 
infants que no cometen cap error fins a un 66% d'errors. Aquesta 
dispersió ja ens indica que les quantificació no dona gaire informació i 
que cal observar la taula següent que mostra els casos concrets de les 
formes segmentades i les hiposegmentades per poder trobar 
interpretar millor les dades. 

A la TAULA 19, s'hi mostra la relació completa de casos. Aquesta taula 
permetrá l'análisi qualitativa mes afinada. L'observació no solament de 
l'estructura sino de la realització concreta en cada cas ha de permetre 
una explicació de les solucions de segmentació que els infants adopten. 

TAULA 19 

Relació completa d'estructures [art+nom] 

Subgrup: formes apostrofades 

SEGMENTADES HIPOSEGMENTADES 
Clara el os (17) laltre(11) 

la Horta (5) los (17) 
la habitado (16) lalbum (17) 
la abitado 
L'eniversari (17) 
los (17) 
l'Anna (20) 
l'Anna (20) 

Emma al usell (11) laltra(10) 
la Anna (4) 
la ascursio (5) 
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la avia (7) 
L'Andreu (12) 
L'arnau (12) 
l'usell (24) 
l'Eulalia (25) 

Ferran la estrella (16) 
l'estel (13) 

Joel el 1 (21) lasca let (6) 
les cola (12) 

Julia la asteia (9) 
la astela (9) 
la esque-na (10) 
la inca (22) 
reseda (7) 
l'Anna (13) 
l'Anna (13) 

Julia 0 
Rubén de 1 Alex (4) perlaira (7) 
Quique 0 
Jaume lany(IO) 

alan trade (13) 
laquip (18) 
la quip (18) 
la quip (18) 
la quip (18) 

Claudia la Eva (6) 
la esponja (14) 
l'Eva (8) 

alescondite (12) 
laspai (12) 

Les formes hiposesmentades: 

Les formes hiposegmentades recullen casos diferents: 

• Cinc casos que impliquen, també, fenómens 
d'hipersegmentació i que s'han analitzat a l'apartat 
corresponent: 

lasca let les cola la quip (3 vegades) 

• En quatre d'aquests casos, el fragment aíllat correspon a una 
forma d'article. 
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> Tres casos en qué l'article és enmig d'una estructura 
complexa: 

perlaira alescondite alan trada 

Sembla que, almenys en els dos primers exemples, els infants han 
escrit sense segmentar una seqüéncia que correspon a una unitat 
significativa. Aquest grup, tan poc nombres d'altra banda, presenta 
unes característiques especiáis, perqué en molts casos el grau de 
fixació de l'estructura ha com portat que la normativa tracti aqüestes 
seqüéncies de forma diversa. Perlaira, per exemple, té un 
paral.lelisme amb estructures com en l'aire o enlaire, que poden 
contribuir a fixar la seqüéncia i a entendre-la com un tot. Alescondite 
és un cas diferent. Potser en castellá també es percep com una 
estructura fixada, pero la paraula escondite, existeix i és usada 
habitualment en contextos diversos; pero, és fácil d'imaginar-se que 
per a un catalanoparlant l'expressió sigui entesa i conceptualitzada 
com un tot del qual no diferencia les parts. 

La resta de casos son els que podríem considerar própiament 
d'hiposegmentació, perqué l'article inicial no s'ha segregat 
gráficament del nom, cosa que indica la no identificació del nucli 
nominal: 

laltre los lalbum laltra lany laquip laspai 

D'aquest grup, destaca el cas d'en Jaume que, deis sis errors, quatre 
es produeixen en el mateix text i en les mateixes estructures: 

Laquip, la quip (3 vegades) (Jaume, 18) 

Les formes segmentades 

Si observem els casos de les estructures ben segmentades, ens 
adonarem que la majoria corresponen a paraules femenines (20/30) i 
que de les 20, 13 están ben separades, encara que no tinguin el signe 
de l'apóstrof. En canvi, de les 10 masculines, 7 están 
convencionalment separades amb el signe de l'apóstrof i només en 3, 
(el os, al usell i el 1) no s'ha usat l'apóstrof. D'aquesta manera, la 
suposició que féiem en pagines anteriors en el sentit de pensar que 
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La importancia del nom propi, en fases anteriors a l'alfabética, com a font 
d'informació de l'escrit ha estat destacada per molt autors, entre els quals Ferreiro 
(1989:152). 

^ Cintas (2000), La separación de palabras en castellano. Un estudio evolutivo. Tesi 
doctoral no publicada. 

potser hi hauria mes errors en les construccions en femení que en 
masculí, no troba recolzament en les dades. 

En canvi, un resultat rellevant és que, d'aquestes estructures, 14 
corresponen a noms propis que, a mes, comencen en vocal: Eva (2 
vegades), Anna (5 vegades), Andreu, Arnau, Eulalia, Álex, Estela (nom 
del gos, 2 vegades) i Inca (nom del gos). Son noms ben coneguts deis 
infants que els han escrit; noms que per a ells teñen una identitat 
clara^^. El nom propi, tal com indica Cintas" (Cintas, 2000: 113), és la 
categoria gramatical que menys s'hiposegmenta. En el cas de 
l'escriptura en cátala, aquest fet és encara mes rellevant perqué els 
noms propis, en la parla habitual, van precedits de l'article; aquest 
context podria influir perqué apareguessin estructures no segmentades 
i, en canvi, no és així. 

Aquest resultat indica que el coneixement de la paraula és un factor 
mes potent que no pas d'altres com la pronuncia, per exemple, per fer 
que l'infant segmenti els dos formants de les estructures [art+nom], 
encara que no ho fací seguint la convenció ortográfica. 

Si ens fixem en la consistencia o estabilitat en les solucions adoptades, 
el resultat indica que una mateixa paraula pot aparéixer escrita de 
formes diferents: hiposegmentada i, segmentada segons la normativa o 
no. És el cas de l'escriptura de: 

f / os, / os i los (Clara, 17) 

En canvi, en d'altres casos, sí que es pot parlar d'una certa 
consistencia: 

UAnna (2 v.) (Clara, 20) i (Julia, 13) 

La habitado i la abitado (Clara, 16) 

La Eva i l'Eva (Claudia, 6 i 8) 

La quip (3v) (Jaume, 18) 
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Com en d'altres qüestions ortográfiques, els textos deis infants 
mostren una certa fluctuado en les solucions gráfiques que adopten en 
cada moment i situació; és un aspecte que no ha d'estranyar, per 
motius diversos. En primer lloc, per la naturalesa mateixa de l'objecte 
d'aprenentatge: els aspectes ortografíes teñen, en for<;a mesura, un 
grau d'arbitrarietat gran que fa que l'aprenentatge de la convenció 
esdevingui de vegades difícil; en segon lloc, perqué és intrínsec al 
propi procés d'aprenentatge que aquest no es produeixi de forma 
lineal, sino per aproximacions i reelaboracions successives. Durant el 
procés d'adquisició d'un nou contingut, les decisions poden canviar i 
fins i tot mostrar retrocessos. 

En síntesi es pot dir que en els textos analitzats, els infants mostren 
for^a competencia en aquesta estructura, fins i tot en els casos en qué 
la hiposegmentació es produeix per omissió de l'apóstrof. El 
pereentatge d'errors és molt baix i no reflecteix nivells de 
competencia molt dispars perqué el rang -de O a 17,5%- no indica una 
dispersió gaire alta. La majoria de problemes es concentren en 
situacions en qué l'article precedeix una paraula gramatical i no una 
paraula plena, o bé en seqüéncies complexes de mes de dos elements. 

En el cas de l'apostrofació, que representa gairebé la meitat del total 
d'errors en l'estructura, la dispersió és molt mes alta -el rang va de O a 
66% d'error-; pero s'ha de teñir en compte que el nombre de casos és 
baix i les dades quantitatives teñen poca relleváncia. Pero en canvi, hi 
ha dos aspectes interessants de destacar peí que fa a l'apóstrofació: el 
primer és que només una tercera part de totes les ocurréncies está mal 
segmentada; i el segon, que tots els casos d'articles apostrofats davant 
de noms propis coneguts están ben resolts -ortográficament o no- i 
aquest fet reforja la idea que el coneixement de la paraula és un 
factor que influeix decisivament a l'hora de delimitar les unitats entre 
blancs. 

7.9.2. Les estructures amb la preposició A i amb la preposició DE 

Tal com ha estat justificat a l'apartat 6.2.5., s'analitzen a continuació 
les estructures hiposegmentades amb la preposició A i la DE, categories 
que han estat triades peí fet que es tracta de paraules gramaticals (PG) 
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i átones, i reuneixen les característiques que esmentávem com a 
definidores deis elements poc perceptibles i de baix contingut 
semántic. A mes de poc perceptibles, els estudis sobre el concepte de 
paraula mostren que, com d'altres paraules gramaticals, triguen mes a 
ser conceptualitzades com a tais. Aqüestes característiques fóniques i 
gramaticals fan de les preposicions elements fácilment susceptibles de 
ser hiposegmentats. 

7.9.2.1. Les estructures amb la preposició A: [A+nom] [A+art+nom] 
[A+infinitiu] i [A+altres] 

La preposició A és una de les dues que s'han analitzat; apareix amb 
molta freqüéncia en els textos estudiats perqué forma part 
d'estructures que indiquen situació en el temps i en l'espai, própies de 
relats, i en les formes verbals, molt freqüents en el discurs narratiu, 
del tipus: vaig anar o, com ara; Vaig anar a veura la cavalcada (Paula, 
8) Vaig anar a una excursio (Quique, 11), tal com ha estat explieat al 
parágraf 6.2.5. 

Per a l'estudi de la hiposegmentació amb la preposició A, s'han 
seleccionat els següents aspectes, i s'han recollit de forma exhaustiva 
tots els casos de cada un. 

El percentatge d'estructures hiposegmentades (HO) amb relació al 
nombre d'ocurréncies, amb l'objectiu de conéixer si és una estructura 
que apareix molt freqüentment hiposegmentada o no. Análisi 
quantítativa. 

El context en qué apareix la preposició A. És una análisi qualitativa que 
permet considerar els aspectes gramaticals involucrats en les 
estructures hiposegmentades. 

L'objectiu, en aquest cas, ha estat analitzar els contextos en qué 
apareixia la preposició A i els casos de segmentació i de no 
segmentació en relació ais contextos. Aquesta informació pot mostrar 
si les estructures no segmentades responen a algún criteri mes enllá de 
Testrictament gráfic o fónic. L'análisi s'ha fet sobre els casos no 
segmentats i els segmentats. 

Els diferents contextos analitzats son: 
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[A+N]: Jugem a jocs (Claudia, 10), anar asine (Rubén, 1) 

[A+art+nom]: alatera (Claudia, 12), Al soo (Emma, 4), ala coba 
(Jaume, 13), ales ravles (Joel, 5) 

[A+lnf]: bindran a beura (Paula, 7), adurmi (Clara, 19) 

[A+altres] : a tota, acap de 3 dias (Jaume, 17), aun li ba 
dasmunta (Paula, 15) 

La categoria [A+art+nom] inclou un deis aspectes que, segons Ferreiro, 
acostuma a ser causa d'error, sobretot en els estudis fets sobre el 
castellá (Ferreiro, 1996): la possible confusió de les seqüéncies ALA / 
ALAS, amb el nom amb el qual son homófones i homógrafes. La nostra 
hipótesi és que en el cas de la llengua catalana aquest error no será 
tan freqüent peí fet que, encara que es tracti d'una seqüéncia 
homógrafa, en el cátala oriental la pronunciació neutra de la primera 
vocal, en el cas que sigui preposició, permetrá distingir les dues 
seqüéncies: [ala] [alas] [ala] [alas]. 

La categoria [A+altres] és un grup heterogeni on sMnclouen els 
determinants -que son els casos mes nombrosos- pero també 
combinacions amb d'altres partícules, com adverbis, relatius o 
locucions preposicionals. 

Consideracions metodológiques 

> Les formes analitzades han estat agrupades en dues columnes: 
una per a les formes que apareixen en estructures no 
segmentades i l'altra, per a les formes que apareixen en 
estructures segmentades, segueixin o no la solució gráfica 
convencional. No han estat considerats errors els casos no 
ortografiáis convencionalment, pero que no representen un 
error d'HO, tal com queda exemplificat en la següent mostra: 
al usell (Emma, 11) i a la esponja o a linterío. En els dos 
primers casos, l'escriptura de la forma Al enlloc de A 1' té a 
veure amb la convenció ortográfica i no amb la HO. En el segon 
cas, la supressió de l'apostrofado afecta l'article i será tractat 
en un apartat específic per a aquest fenomen. 
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• Un deis problemes que ha calgut resoldre en el moment de 
l'análisi de les formes hiposegmentades amb A és el que fa 
referencia a la concurrencia fónica de les formes contractes AL 
i ALS amb els articles EL i ELS. Si s'havien de considerar les 
formes AL i AL com a formes que contenen la preposició A, 
escrites convencionalment, era necessari que poguessin ser 
distingides de les formes homófones de l'article. L'ús real 
d'aquestes formes mostra una inestabilitat molt alta: els 
infants utilitzen indiscriminadament l'una o l'altra, sense 
ajustar-se a la convenció. La utilització correcta implica un 
coneixement gramatical que encara no és al seu abast. Vegem-
ne alguns exemples: 

A mi m'agradan tots ais racons{,..) (Paula, 11) 

La meba mama a canbiat ais moblas de la salí ta (Rubén, 11) 

An(irem) al cíñeme (Clara, 7) 

Vaig ana el teatro (Joel, 16) 

a i b) equivalen a els i, per tant, no han estat comptabilitzades 
com a formes contractes. 

c) és un article contráete [a+el] i ha estat comptabilitzat com a 
forma contracta convencional. 

d) encara que estigui mal ortografiat, correspon a l'article 
contráete, com en el cas de c). 

La atonicitat de les formes fa que les dues voeals, al domini del 
cátala central, siguin pronunciades com una vocal neutra [o]. 
La decisió de transcriure les formes amb a o amb e depén, en 
el cas de l'escriptura d'adults competents, d'un coneixement 
explícit de la funció sintáctica de la seqüéncia introduída per 
aqüestes formes; pero en el cas deis infants aquest 
coneixement sintáctic encara no s'ha construít. És a dir, els 
infants no saben si escriuen els perqué és un sintagma amb 
funció de subjecte o d'objecte directe, o bé escriuen ais 
perqué és un sintagma preposicional o complement indirecte. 
Podríem pensar que la selecció entre una de les dues formes 
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homófones és aleatoria, guiada només per qüestions 
estrictament fóniques: és sabut que la pronunciació de la vocal 
neutra [a ] , en algunes zones de Barcelona, té un grau 
d'obertura que Taproxima a una [a ] , Així dones, ates el 
problema generat per Thomofonia, s'ha considerat que hi havia 
la preposició A quan, des d 'un punt de vista sintáctic l i 
corresponia aquesta forma, fos quina fos l'ortografia; i , al 
contrari, no s'han considerat formes contractas aquelles que, 
encara que portessin la preposició a {al i ais), no es 
corresponien sintácticament amb un sintagma preposicional. 

Com s'ha explieat al punt anterior, referint-nos ais casos 
dubtosos provocáis per homofonia, ens hem basat en la 
normativa sintáctica. Només en un cas no s'ha tingut en 
consideració aquesta norma, sino que s'hi ha aplicat el cri teri 
de Tus parlat, que moltes vegades fa precedir el eomplement 
directe per la preposició a. És Texemple següent: 

Cunec{...) alatera 

I amart 

Cunec(...) atot laspai intario 

Conexo atots 

Cunee al sol i ais planetas (...) a naptu, a pluto i a venus 
(...) ais cometas (Claudia, 12) 

En aquest exemple, hem considerat els sintagmes: al sol, ais 
planetas, ais cometas eom a eomplement directe, perqué, 
encara que segons la normativa no haurien d'estar introduYts 
per a, en el llenguatge parlat molt sovint hi van. Aquesta 
decisió es veu reforjada peí conjunt de la seqüéncia, en qué els 
altres sintagmes amb la mateixa funció están clarament 
precedits de a. 

En els casos d'homofonia entre la preposició a i la forma ha del 
verb haver, s'ha aplicat el mateix criteri que en el cas anterior. 
Així dones, malgrat la coincidencia de formes quan el verb 
apareix ortografiat sense hac, només han estat 
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comptabilitzades les formes a que realment s'interpretaven 
com a preposició. 

7.9.2.1.1. Análisi i resultats 

Els resultats s'ajusten ais dos aspectes analitzats: el nombre d'errors 
amb relació a les ocurréncies, i el nombre d'errors amb relació ais 
contextos. 

Errors d'hiposegmentació en les estructures amb la preposició A 

La taula següent presenta els valors, expressats en xifres absolutes i en 
percentatges, del nombre d'errors d'hiposegmentació produíts en 
aquesta estructura i es posen amb relació al nombre de vegades en qué 
apareix aquesta estructura en el conjunt de textos. 

TAULA 20 

Errors d'hiposegmentació en les estructures amb la preposició A. 

Pereentatge respecte de les ocurréncies (OC) 

N O M 
Nombre 

ocurréncies 

Hiposegmentades 

Valors absoluts 
Hiposegmentades 

Percentatges 

Clara 36 2 5% 

Emma 18 2 1 1 % 

Ferran 8 1 12 '5% 

Joel 22 8 3 6 % 

Julia 2 2 2 9 % 

Paula 20 1 5% 

Rubén 16 4 2 5 % 

Quique 17 1 6 % 

Jaume 11 4 3 6 % 

Claudia 30 7 2 3 % 

TOTALS 2 0 2 32 MITJANA 1 6 % 

Cálcul deis resultats: 
S'ha calculat el pereentatge d'EHO en les estructures amb A amb relació 
al n° d'ocurréncies (OC). 

El pereentatge d'errors comesos en les estructures amb la preposició A: 
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La mijana d'errors se sitúa en el 16%. 6 subjectes están per sota de la 
mitjana. El rang és molt alt (des de 5% a 36% d'errors), la qual cosa 
indica que entre ells hi ha moltes diferencies. 

Com en d'altres aspectes analitzats, hi ha diferencies notables entre els 
infants, i el 16% amaga aqüestes diferencies. Malgrat tot, pero, no hi 
ha cap infant que arribi al 50% d'errors. És a dir, tots els infants 
segmenten correctament mes de la meitat de les estructures escrites. 

No sembla que el percentatge d'error tingui cap relació amb nombre 
total d'ocurréncies. Així dones, la Claudia, que presenta (30) 
ocurréncies, també té un percentatge elevat d'errors (23%), pero la 
Clara, que és la qui presenta una xifra d'ocurréncies mes alta (38), té 
la xifra mes baixa d'errors (5%). 1 al revés: en Jaume, que té un deis 
nombres d'ocurréncies mes baixos (10) presenta el percentatge mes alt 
d'error (33%). O el cas de la Julia i en Joel, els quals, tenint el mateix 
nombre d'ocurréncies, presenten un percentatge d'errors molt 
distanciat (9% i 36%), respectivament. 

Els contextos d'aparició de la preposició A 

Peí que fa ais contextos en qué apareix la preposició A, es presenten 
dos tipus de dades: la TAULA 21 presenta els valors numérics de totes 
les estructures que han estat analitzades, tal com han estat recollides 
en la fitxa de cada infant, i la TAULA 22 mostra l'escriptura completa 
deis contextos triats, tal com han estat explicats i justificáis al punt 
6.2.5. 

L'objectiu és saber si hi ha contextos mes freqüents que d'altres i en 
quins es produeixen mes errors. 
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TAULA 21 

Errors d'hiposesmentació (EHO) en les estructures amb la preposició A 
segons els contextos d'aparició 

Pereentatge respecte de les ocurréncies (OC) 

A + N A+arI +nom ALA, ALES A+a tres A+ nf. 

HO/O % HO/O % H O / O % HO/O % HO/O % 

Clara 0/3 0 1/19 5% 0/15 0 0/1 0 1/13 7 ,5% 

Emma 0/3 0 0/8 0 0/1 0 1/3 3 3 % 1/4 2 5 % 

Ferran 0 0 0/5 0 0/2 0 1/2 5 0 % 0/1 0 

Joel 2/10 2 0 % 3/9 3 3 % 3/5 6 0 % 3/3 1 0 0 % 0 0 

Julia 0/3 0 1/9 1 1 % 1/7 14% 1/5 2 0 % 0/5 0 

Paula 0/3 0 0/10 0 0/4 0 1/4 2 5 % 0/3 0 

Rubén 1/3 3 3 % 3/9 3 3 % 2/4 4 0 % 0/3 0 0/3 0 

Quique 1/5 2 0 % 0/8 0 % 0/3 0 0/3 0 0/1 0 

Jaume 0 0 2/7 2 8 ' 5 % 1/2 6 6 % 2/4 5 0 % 0 0 

Claudia 1/7 14% 2/15 1 3 % 0/6 0 4 /7 5 7 % 0/1 0 

TOTALS 5/37 1 3 5 % 12/99 11 % 7/49 1 4 % 13/33 3 9 % 2/31 6,5% 

Cada columna conté la següent informació: l'estructura analitzada, el nombre 
d'errors (HO) i el nombre d'ocurréncies (O) de cada estructura i el pereentatge 
d'error en cada estructura. 
La columna [A+art+nom]: engloba totes les formes d'article: al soo, a la nit (Emma, 4 
i 6) a/a neu (Joel, 12) 
La columna ALA/ALES mostra la selecció de les ocurréncies que ja han estat 
comptades en l'apartat [A+art+nom]. Ha estat segregada de l'anterior per poder 
valorar la confusió d'aquesta estructura amb el nom: ala ales, tal com ha estat 
explicat mes amunt. 

Tal com es pot observar, aqüestes dades quantitatives son molt 
disperses i les causes d'aquesta dispersió s'han d'atribuir a mes d'un 
factor: a la naturalesa deis textos i, sobretot en aquest cas, a la 
separado en tantes estructures. La Ilibertat d'escriure textos de 
llargada i contingut diversos i el nombre diferent de textos eserits per 
cada infant son factors que han influít en la diversificado de les dades 
quantitatives. També, l'objeetiu de voler saber els tipus d'estructura 
on es produíen mes errors i proposar la distinció entre aqüestes 
subestructures ha contribuít a la dispersió deis resultats. Sembla 
evident, dones, que treure la mitjana deis percentatges deis errors, en 
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cada estructura, quan ens movem entre el 100% d'error i el O, no dona 
cap informació rellevant i, en conseqüéncia, no s'ha tret. Pero sí que 
algunes de les dades quantitatives donen informacions significatives: 

• El context mes freqüent és [prep+art+nom]: 99 ocurréncies, de 
les quals 49 corresponen a les seqüéncies ala, ales. En segon 
lloc, amb valors molt semblants, hí trobem [Á+nom]: 37, 
[A+altres]: 33 i [A+inf]: 31 . Si no s'hagués separat en dues 
columnes les estructures [A+art] i [A+nom] per poder observar 
el comportament de l'article amb la preposició a, ens 
trobaríem que, independentment de la presencia de l'article, 
l'estructura nominal precedida de preposició és, amb molta 
diferencia, la mes freqüent. 

• El context on es produeixen mes errors és [A+altres]: 39%, amb 
molta diferencia amb el següent valor: 14% del subgrup ala 
/ales. I el context on se'n produeixen menys és [A+inf]: només 
un 6,5 %. 

• Hi ha un nombre elevat de casos de cada estructura en qué els 
infants no hi han comes cap error: 

[Á+nom]: 4 nens sobre 8 no hi cometen cap error (dos subjectes 
no han utilitzat mai aquesta estructura). 

[A+inf]: 6 nens/8 (dos subjectes no han utilitzat mai aquesta 
estructura) 

[A+art]: 4 /10 i en l'apartat ala I ales, 6 nens deis 10 no han 
comes cap error. 

[A+altres]: 3/10. Aquesta és una categoria variada que recull 
els articles indeterminats, les locucions preposicionals i algún 
altre exemple que tenia molt poca representació. 

• Peí que fa a la hiposegmentació de la seqüéncia ala, els 
resultats del nostre estudi no corroboren els obtinguts per 
Ferreiro. Encara que els estudis no siguin del tot comparables, 
hi ha alguns aspectes que sí que ho son. Ferreiro parteix de la 
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hipótesi que la seqüéncia ala será sovint mal segmentada així 
com també les estructures [a+inf]: 

O sea, cuando la preposición a es seguida del artículo la podemos 
predecir que los niños tienden a graficar ala, y esto a pesar de que 
ala es otra palabra de la lengua (. . . ) . (Ferreiro, 1966:64) 

Tal com es pot veure a la TAULA 21, els resultats no indiquen que aixó 
passi en el nostre cas, ja que veiem que 6 deis 10 nens no cometen cap 
confusió entre les dues seqüéncies. Tampoc en alió que fa referencia a 
una altra estructura: [prep+inf], els resultats obtinguts coincideixen 
amb els de l'estudi dirigít per Ferreiro: 

(...) y la secuencia a + infinitivo: aver (la más frecuente), oír, allamar, 
ayesar. Estos tres contextos dan cuenta de más del 60% de las 
hiposegmentaciones de la preposición a en todos los grupos (...) 
(Ferreiro, 1996:64). 

Mes enllá de la informació que proporcionen les dades quantitatives, 
Tobservació afinada de les estructures analitzades, tant de les 
hiposegmentades com de les que no ho son, en permet conéixer molt 
millor el procés de segmentació. 

En relació a una de les hipótesis de les quals partíem, les dades 
indiquen que no hi ha casos en qué la preposició a quedi unida a la 
paraula anterior, sino que la no segmentació es produeix entre la 
preposició a i les unitats que aquesta introdueix. Veiem, així, que les 
seqüéncies HO sempre comencen amb la preposició a. Aquest resultat 
permet suposar que en el procés de segmentació hi influeixen altres 
factors que no els estrictament gráfics o fónics, per exemple, un cert 
coneixement gramatical, encara que implícit, de l'estructura 
sintagmática. Si la rao fos només de tipus gráfic, la preposició podria 
trobar-se unida a la paraula anterior, cosa que no passa, com hem 
observat i explieat al punt 7.8. 

Les taules son una part de la informació recollida en fitxes ais annexos 
i que ha servit de base de l'análisi. Per a aquesta análisi, ja no ens 
basem en l'estructura, en abstráete, sino que aquesta es manifesta en 
paraules concretes. És interessant de poder conéixer amb quines 
paraules hi ha mes equivocacions. 
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TAULA 22 

Relació completa d'estructures amb la preposició A 

Clara 

C O N T E X T O S S HO 

1 .[A+nom] 1 ̂  corda, a tuvol (¿)a casa 3 0 

2. [A+inf] ^ veure, a salta, a juga, a cumpra, a busca, a guga, 
a guga, a durmi, a mouras, a bailar, a durmi, a riura. 

12 1 2. [A+inf] 

adurmi 

12 1 

3. fA+altres] fK on es, 1 0 

4.[A+art+ 
nom] 

^ la nit, a la Horta, al cineme, a la nit, a la masia, a la 
abitado, a la tarda, a la cadira, a la nit, al bultan, a 
as uginas, al seu lloc, a la sala, a la nit, a la abitado, 
a las golfas, a la primera nit, a la meba abitado. 

18 1 

Ana alliceu 

1 

TOTAL 34 2 

E m m a 

C O N T E X T O S S H O 

1.[A+nom] a futvol, a bascet, a tenis, 3 0 

2. [A+inf] A patina, a pragunta, a llaji. 3 1 2. [A+inf] 

Vaig ana asquia 

3 1 

3. [A+altres] a cada cosa, a tres cozas 2 1 3. [A+altres] 

amun lloc 

2 1 

4. 
[A+art+nom] 

Al tibidava, al soo, al tera, a la nit, al saro, al 
cuntrari, al care, al tividavo 

8 0 

TOTAL 16 2 

Ferran 

C O N T E X T O S S HO 

1 .fA+nom] 0 0 

2. [A+inf] A netagerlu 1 0 

3. [A+altres] A un semanteri 1 1 3. [A+altres] 

Apun de qumensa 

1 1 

4. 
[A+art+nom] 

A la muntanya, al poblé, al pati, a la blancaneus, 
al cel 

5 0 

TOTAL 7 1 

Joel 
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C O N T E X T O S S HO 

1 .[A+nom] A suisa, a lu(¿), a Frange, a esa, a casa, a franga, 
a suisa, a ixina 

8 2 

Acas(a?), asuisa 

2. [A+inf] 0 0 

3. [A+altres] Aunaille, anami, apoc 0 3 

4. 
[A+art+nom]: 

Al bosc, a la pistada, al bese, al cañada, a les 
cola, el (al) teatre, 

6 3 4. 
[A+art+nom]: 

Alas ravles(Rambles), ala neu, ela (a la) tva 
escena 

TOTAL 14 8 

Julia 

C O N T E X T O S S HO 

1 .[A+nom] A futvol, a casa, a casa, 3 0 

2. [A+inf] A dormir, a berena, a crida, a durmi, a veura 5 0 
3. [A+altres] A dos nens, a dos nenas, a una grúa, a una casa 4 1 

ami 

4.[A+art+nom]: A la seva m(...), al seu custat, a la tarda, a la 
esque na, al dit, a la grúa, a las 12 amb pun, a les 
dens 

8 1 

Ala vasura 

TOTAL 20 2 

Paula 

C O N T E X T O S S HO 

1 .[A+nom] A casa, a barbis, a casa, 3 0 

2. [A+inf] A beura, a veura, a fer 3 0 
3. [A+altres] A mi, a un, fins ais peus. 3 1 3. [A+altres] 

Aun 11 ba dasmunta 

4.[A+art+nom] A la muntanya, a la sala, al meu.. . , al pati, al pati, 
al pasadis, al eos, a les carnes, al coll, a la porta 

10 0 

TOTAL 19 1 

Rubén 

C O N T E X T O S S HO 

1 .[A+nom] A fransa, a veibol, ' 2 1 

Asine, 
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2. [A+inf] A jugaamalmeu, a veura, a espiar 3 0 

3. [A+altres] A dins dalacoba 1 0 

4.[A+art+nom]: A la meva mama, al aniversari, al aniversari, a la 
Julia, al pati, al Quique, 

6 3 

Ala(...). ala(...)alallune 

TOTAL 12 4 

Quique 

C O N T E X T O S S H O 

1 .[A+nom] A calaf, a clase, a casa, a casa, 4 1 

acalaf 

2. [A+inf] A cullibulets 1 0 

3. [A+attres] A una excursio, a un os, cap a casa 3 0 

4 . 
[A+art+nom] 

A la plasa, al bosc, a la gen, ai cap, al eos, a la 
sintura, al vosc, al cam 

8 0 

T O T A L 16 1 

J a u m e 

C O N T E X T O S S NS 

1 .[A+nom] 0 0 

2. [A+inf] 0 0 

3. [A+altres] A una caze, a dos-sens 2 2 3. [A+altres] 

AdI dun abra, acap de tres dies, 

4.[A+art+nom]: Al mati, a la tarda, a lany, el (al) pati 5 2 

ala coba, alan trada 

TOTAL 7 4 

Claudia 

C O N T E X T O S S H O 

1.[A+N] A Cadaqués, a jóos, a lovo, a Naptu, a Pluto, a 
Venus. 

6 1 

Amart 

2. [A+lnf] A vusca 1 0 

3. [A+altres] A mi, a tota, a tota 3 4 

Atot, atots, atots, asota de 
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4. [A+Article] A la classe, al tío, a la lluna, a la gallineta, a la 
mastresa, al Ilop, al sol, ais planetas, ais cometas, 
a! eos, ais peus, a la esponja, a la tenda 

13 2 4. [A+Article] 

Alescondite, alatera 

13 2 

TOTAL 23 7 

De robservació atenta deis casos concrets d'estructures 
hiposegmentades se'n poden fer les següents consideracions: 

La majoria d'errors es concentren en les seqüéncies en qué la 
preposició A precedeix determinants, forma part de locucions 
preposicionals o bé en l'estructura [A+art+nom], és a dir, amb tres 
elements: 

A+determinants A en locucions 

amun lloc apunt de qumensar 

aunaille adit dun abra 
anami acap de tres dies 

apoc asota de 
ami 

atot 
atots 

atots 

aun li ba dasmunta 

a dos-sens 

A+art+nom 

alliceu 

alas ravies 
ala neu 

ela tva escena 

alavasura 

ala...ala 

alallune 

ala coba 

alan trada 

alescondite 

alatera 

Els casos amun lloc i anami, poser no es corresponen a l'estructura que 
analitzem, sino que son formes transcrites de pronunciacions 
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corruptes, freqüents en la parla quotídiana. Un fenomen semblant 
passa en el cas vais ana asquia, classificat com a hiposegmentació quan 
de fet, hi ha hagut una supressió i no pas una hiposegmentació. 

Els resultats en l'estructura [A+art+nom] son sorprenents perqué, si bé 
és cert que és on hi ha mes errors, també és cert que és l'estructura 
mes freqüent, molt per sobre de les altres. Deis casos d'error, cinc 
s'ajusten a l'estructura analitzada: alliceu, alavasura, aíallune, 
alescondite, alatera. Els altres son parcials, en el sentit que es 
projecten només sobre una part: perp+art. i deixen clarament 
segmentada la paraula lexemática. 

Quan la preposició precedeíx Tinfinitiu o el nom, estructures, també, 
molt freqüents, el nombre d'errors és molt baix. En aquest cas, és un 
fet curios que la seqüéncia: [verb+A+infinitiu], posa en contacte, 
sempre que es tracta d'un perfet perifrástic d'un verb de la primera 
conjugació, la vocal final a -la R final de Tinfinitiu, en el cátala 
oriental, és muda- amb la preposició A. Aquesta seria una situació 
privilegiada per suprimir la preposició, tal com hem vist en el cas vaig 
ana asquia. Ben al contrari, aquest és un feomen prácticament 
inexistent. Si es mira el quadre complet, es veu clarament com 
l'estructura está ben construida, malgrat que la -R final no hagi estat 
escrita. Aquest exemple dona un altre argument a la hipótesi que la 
hiposegmentació és un fenomen que está relacionat amb el léxic i la 
sintaxi, encara que els aspectes fonétics i gráfics també hi influeixin. 

A+infinitiu A+nom 

vaig ana asquia acas (a) 
adurmi asuisa 

asine 

acalaf 

amart 

La majoria d'estructures teñen funció temporal o de Uoc: o la nit, a la 
tarda, a las 12 am pun; a la abitado, a la sala, a fransa, etc. Tal com 
prevéiem, la majoria de textos deis infants son relats d'experiéncies 
própies, que expliquen situant-les ben sovint en el temps i en l'espai. 
Els llocs ais quals s'al.ludeix son espais coneguts per ells, referents 
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clars deis quals teñen una representació. En canvi, els problemes es 
concentren en les estructures en qué el primer element després de la 
preposició és una paraula gramatical -encara que sigui tónica i tingui 
mes d'una síl.laba- i que té poca densitat semántica. 

En síntesi es pot dir que: 

• El nombre d'hiposegmentacions en les estructures amb la 
preposició a no és gaire alt (15%) i el nivell de competencia 
que els infants mostren és bo. Aqüestes afirmacions no es 
desprenen només de l'análisi quantitativa, sino d'una 
observació acurada deis casos on s'han produít els errors. 

• Encara que l'estructura [A+art+nom] sigui la mes freqüent no 
és aquella en la qual es produeixen mes errors. 

• La seqüéncia ala/ales no apareix com una seqüéncia on es 
produeixen molts errors (14%), a diferencia de les dades 
obtingudes en l'estudi coordinat per Ferreiro. 

• Tampoc rinfinitiu precedit de preposició és exemple 
d'estructura amb molts errors (6,5%), sino ben al revés. 

• La majoria d'estructures [A+nom] i [A+art+nom] indiquen lloc i 
temps i només algunes, complement regit, com en el cas, 
curios, en qué apareix [juga a ] cinc vegades al mateix text, 
totes ben escrites (Emma, 10). 

• Les hiposegmentacions están mes influYdes per la baixa 
densitat semántica de la unitat que segueix a la preposició 
(determinants, locucions, etc) que no pas per factors de tipus 
gráfic o fónic. En els casos en qué la preposició precedeix 
noms o infinitius, hi ha menys hiposegmentació. Una explicació 
probable la podríem trobar en la naturalesa de la propia tasca: 
en la mesura que els infants escriuen sobre el que saben, és 
possíble suposar que les paraules plenes que utilitzen formen 
part del seu món de referéncies i, possiblement, les tinguin 
representades com a formes aillades. 
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7.9.2.2 Les estructures amb la preposició DE: [DE+nom] 
[DE+art+nom] [DE+infinitiu] i [DE+altres] 

La preposició de és la segona de les dues que s'han analitzat; apareix 
amb molta freqüéncia en els textos deis infants estudiats utilitzada 
com a atribució i com a pertinencia en la majoria de casos, pero també 
com a complement regit o indicant procedencia. 

Des d'un punt de vista morfológic, es presenta en quatre formes: 
completa de, apostrofada d' i contracta amb l'article: del i deis. 

Apareix en contextos sintáctics diferents que la preposició a: com a 
complement verbal: com a marca de dependencia d'una estructura de 
nucli verbal: [verb jn/.] , formant part d'una estructura adverbial o 
d'una locuelo prepositiva, i com a complement nominal: [nom], 
[art+nom], [determinant+nom]. Segurament aquest cas será molt mes 
freqüent que el de c. verbal. 

A diferencia de la preposició o, l'homofonia és prácticament 
inexistent; només es produiria en la seqüéncia d'una/duna, d'aparició 
molt poc probable en els textos deis infants. 

Per a l'estudi de les estructures amb la preposició de, s'han analitzat 
els següents aspectes: 

El percentatge d'estructures hiposegmentades (HO) en relació al 
nombre d'ocurréncies, amb l'objectiu de conéixer si és una estructura 
que apareix molt freqüentment hiposegmentada o no. Análisi 
quantitativa. 

El context en qué apareix la preposició A. És una análisi qualitativa que 
permet considerar els aspectes gramaticals involucráis en les 
estructures hiposegmentades. 

Els contextos analitzats han estat: 

[DE + nom] : La si'onJ^ de ponis (Clara, 10), vag na dascursio 
(Emma, 5) 

[DE+inf]: ? neure de purta (Julia, 19), o la sala desta (Clara, 18) 
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[DE+art+nom] im'asrada el pati dais patits (Paula, 11) van surti 
dalo coba (Rubén, 19) 

[DE+altres]: estaban forts de que el jop (Paula, 15) 

Consíderacions metodológíques 

En aquells aspectes equivalents a la preposició A, s'han aplicat els 
mateixos criteris. Així, s'ha considerat error sempre l'omissió de 
l'apóstrof en contextos obligats si no s'ha marcat la separació entre les 
unitats amb un espai gráfic. Els casos en qué no s'utilitza la forma 
apostrofada, pero l'infant marca el límits de les dues unitats, es 
considera un desconeixement de la normativa i no un problema 
d'hiposegmentació. Per exemple: del abra, no es considera un error, 
pero sí danít. 

També és necessari recordar la decisió presa i explicada al punt 6.2.5. 
sobre les estructures [prep+art+nom] que també han estat 
comptabilitzades i comentades a l'apartat [art+nom]. Aquesta decisió 
ha fet que, des d'un punt de vista quantitatiu no s'hagi posat en relació 
el nombre d'errors de cada estructura amb el total d'errors 
d'hiposegmentació, perqué els resultats haurien estat falsejats. En 
canvi, com en el cas de la preposició A, sí que s'ha pogut relacionar 
amb el nombre d'errors de l'estructura amb el nombre d'ocurréncies. 

7.9.2.2.1. Análisi i resultats 

Els resultats s'ajusten ais dos aspectes analitzats, que han estat els 
mateixos que en el cas de la preposició A: el nombre d'errors amb 
relació a les ocurréncies, i el nombre d'errors amb relació ais 
contextos. 

Els errors d'hiposegmentació en les estructures amb la preposició 
DE 

A la taula següent es mostren els resultats de l'análisi quantítativa: el 
de la quantitat d'ocurréncies i el de la quantitat d'errors, expressada 
en valors absoluts i en percentatges. Ais annexos es poden consultar les 
taules completes, amb tots els casos recollits. 
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TAULA 23 

Errors d'hiposesmentació en les estructures amb la preposició DE. 

Pereentatge respecte de les ocurréncies (OC) 

N O M 
Nombre 

ocurréncies 
Hiposegmentades 

Valors absoluts 

Hiposegmentades 

Pereentatge 

Clara 23 2 8,5 % 

Emma 14 3 2 1 , 5 % 

Ferran 9 0 0 

Joel 29 6 2 2 % 

Julia 20 1 5 % 

Paula 20 0 0 

Rubén 20 2 1 0 % 

Quique 6 2 3 3 % 

Jaume 26 5 1 9 % 

Claudia 11 0 0 

TOTALS 178 21 MITJANA 1 1 ' 5 % 

La mitjana d'errors és d'un 11'5 %, pero aquest valor amaga realitats 
molt dispars: hi ha tres nens que no cometen cap error (Ferran, Paula i 
Claudia) al costat d'altres que sobrepassen la mitjana de forma notoria 
(Emma, Joel, Quique i Jaume). Aquesta distancia entre els valors 
mínims i els máxims mostra que no hi ha una competencia homogénia 
entre els subjectes, sino que els nivells, almenys en aquest cas, son 
molt dispars. 

Un mateix pereentatge pot fer referencia a nombres absoluts molt 
diferents; Claudia, Ferran i Paula no cometen cap error, pero Paula, 
amb 20 ocurréncies, tenia mes possibilitat d*equivocar-se que Ferran i 
Claudia amb 10 i 9 ocurréncies, respectivament. El cas de Quique i Joel 
son un exemple també del diferent valor deis percentatges: els dos 
errors de Quique representen un 33% de les 6 ocurréncies, al costat de 
Joel, que, amb el nombre mes alt d'ocurréncies (27), té un 
pereentatge d'error mes baix que Quique (22%). 
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Els contextos d'aparició de la preposició DE 

Les dades recollides en la taula següent donen informació deis 
contextos amb la preposició DE mes freqüents i del percentatge d'error 
d'hiposegmentació en cada context. 

TAULA 24 

Errors d'hiposegmentació (EHO) en les estructures amb la preposició 
DE segons els contextos d'aparició 

Percentatge respecte de les ocurréncies (OC) 

D E + N DE+inf. DE+altres DE+arl +nom 

HO/0 % HO/0 % HO/0 % HO/0 % 
Clara 0/6 0 2/2 1 0 0 % 0/3 0 0/12 0 

Emma 1/11 9 % 0/1 0 2/2 100% 0 0 

Ferran 0/6 0 0 0 0 0 0/3 0 

Joel 2/19 10'5% 1/2 5 0 % 2/3 7 5 % 1/5 2 0 % 

Julia 0/6 0 1/7 14% 0/1 0 0/6 0 

Paula 0/7 0 0 0 0/1 0 0/12 0 

Rubén 0/10 0 0 0 0 0 2/10 2 0 % 

Quique 2/6 3 3 % 0 0 0 0 0 0 

Jaume 3/13 2 3 % 0/1 0 2/4 5 0 % 0/8 0 

Claudia 0/7 0 0 0 0 0 0/4 0 

TOTALS 8/91 8 '5% 4/13 30'5 % 8/14 5 7 % 3/50 6% 

Cada columna conté la següent informació: l'estructura analitzada, el 
nombre d'errors (HO) i el nombre d'ocurréncies (O) de cada 
estructura i el percentatge d'error en cada estructura. 

Tal com es pot observar, aqüestes dades son molt disperses, tal com ha 
passat amb les estructures amb la preposició A. Des de valors del 100% 
d'errors fins a valors O, la variació és massa alta perqué se'n pugui 
treure conclusions. Malgrat tot es poden fer alguns comentaris 
interessants: 

• El nombre elevat de casos en qué els infants no cometen cap 
error. Si ho mirem per estructures, veurem que: 

[DE+nom]: 6 infants no cometen cap error 
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[DE+art+nom]: també hi ha 6 infants que no fan cap error, 
sobre 8 (dos infants no usen aquesta estructura) 

• Peí que fa a la quantitat d'estructures de cada tipus, es veu' 
una diferencia molt notable entre les dues estructures de nucli 
nominal i les altres. Les de nucli nominal -[DE+nom] i 
[DE+art+nom]- sumen en conjunt: 141 ocurréncies, enfront de 
13, en el cas de [DE+inf] i 14, en el cas de [DE+altres]. És un 
resultat semblant al que es produia amb la preposició A. 

A la taula següent es recullen tots els casos d'hiposegmentació amb la 
preposició de, que permeten una mirada mes precisa sobre el 
comportament de la preposició, mes enllá de la informació de les 
dades quantitatives: 

TAULA 25 

Relació completa d'estructures amb la preposició DE 

Clara 

CONTEXTOS S HO 
1.[DE+N] de ponis, de plaimovil, de plom, de nadal, de por, 

de colonies 
6 

2. [DE+lnf] 

as dubri ais ragals, la sala desta 

2 

3. [DE+altres] de "liberad a WILLH", abans de que es cremes, 
de debo 

3 

4. 
[DE+Article+N] 

del circ, de les Uetres, de la Julia, deis trestus, d 1 
os, del seu garma, 
de la Mírela, del abra, de las golfas, deis nens, de 
las golfas, 
del cemantiri 

12 

TOTAL 21 2 

Emma 

CONTEXTOS S HO 
1.[DE+N] da nit, de vaca, de linya, de neu, de linia, de culo 

ver, de lletras, 
de Ilivras, de casa, de casa 

10 1 
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dascursio 

2. [DE+lnf] de patina, 1 

3. [DE+altres] abans de i, abans de i. 2 

4.[DE+Article+N] 

TOTAL 11 3 

Ferran 

C O N T E X T O S S HO 

1.[DE+N] de lego, de cotxes, de elafans, de cotxes, de 
cotxes, de Calella, 

6 

2. [DE+lnf] 

3. [DE+altres] 

4. 
[DE+Article+N] 

de la blancaneus, de la carrera, deis altres 
ingredients 

3 

TOTAL 9 0 

Joel 

C O N T E X T O S S HO 

1.[DE+N] de neu, de nom, de giliem teill, de suisa, de 
Franga, de neu, de caza, de neu, de neu, de 
neu.da caza, de neu, da neu, da cas, de 
numarus, de cartalla, de cartalla 

17 2 

la pistada careras, deneu. 

2. [DE+lnf] de an riura 1 1 

camaradefefos 

3. [DE+altres] d'un nen 

duna valena, de vans 
1 2 

4. 
[DE+Article+N] 

del cañada, del mon, da la finesta, del majic. 4 1 4. 
[DE+Article+N] 

Elnensdals e n imal 

TOTAL 23 6 

Julia 

C O N T E X T O S S HO 
1.[DE+N] de linia, de lin(...), de Solsona, de culo negre, de 

culo negra, de colonies. 
6 
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2. [DE+lnf] da opera, aure de cumvida, mauran de pusa 
ferus, neure de purta.lauran de upara, de a 
durmi 

6 1 

eudatani 

3. [DE+altres] d'uns cavalls 1 
4. 
[DE+Article+N] 

de la Julia, dal REÍ LEÓN, de la caretera, de la 
grúa, del penis, del riu 

6 

TOTAL 19 1 

Paula 

CONTEXTOS S HO 
1.[DE+N] de setmana, da tarse, da quar, de tu, de:mora, 

de flors, de flors 
7 

2. [DE+lnf] 
3. [DE+altres] de que el jop, 1 
4. 
[DE+ArtIcle+N] 

de la bru...a, del pi, dais reis, del grup, del grup, 
de la clase, dal pati, dal pasadis, dais patits, del 
popla, dal meu amic, de la prinsesa 

12 

TOTAL 20 0 

Rubén 

CONTEXTOS S HO 
1.[DE+N] de setmana, de drac, de qurto pedra, de: 

vatman, de veritat, da sebilla, da fantasmas, de 
veibol, de veibol, de frasia [Franga] 

10 

2. [DE+lnf] 
3. [DE+altres] 

4. 
[DE+ArtIcle+N] 

dal coxa, de 1 alex, dal meu cusi, de la salita, 
deis animáis, de la cara, deis fantasmas, del 
Rubén 

8 2 

dalacoba, dala coba 

TOTAL 18 2 

Quique 

CONTEXTOS S HO 
1.[DE+N] de setmana, da culo, de ninja, da culo blanc 4 2 

dfesta, danit 

2. [DE+lnf] 
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3. [DE+altres] 

4. 
[DE+Article+N] 

TOTAL 4 2 

J a u m e 

C O N T E X T O S S HO 

1.[DE+N] da pailla, de fruita, de pape, dexatala , de negra, 
de color, de llargade, de lanxas, de di fa rens 
colos, de vexvol 

10 3 

dor, danys, demplade 

2. [DE+lnf] de manyja 1 

3. [DE+altres] da tan tan, acap de tres dias 2 2 

adi dun abra, dun bosc 

4. 
[DE+Article+N] 

del, pi, del pi, del vosc, del popla, deis indis, deis 
fantasmas, de la nit, del tirado 

8 

TOTAL 21 5 

Claudia 

C O N T E X T O S S HO 

1.[DE+N] de neu, de or, de or,de or, de pape, de 
pastanaga, da tela tronja 

7 

2. [DE+lnf] 

3. [DE+altres] 

4. 
[DE+Article+N] 

de la Eva, de'ls anjels, de ia tela tronja, dal 
monstra 

4 

TOTAL 11 

Deis 21 casos d'error, una mica mes de la meitat (12) corresponen a 
errors d'hiposegmentació per falta d'apostrofació, pero si comparem 
aquest nombre amb el d'ocurréncies que demanen apostrofació, veiem 
que en 14 situacions, els infants han detectat que era una combinació 
de dues paraules, encara que no hagin resolt les seqüéncies segons la 
normativa: 

H O per omissió d'apóstrof Segmenta! 

A dit dun abra 

Munedes dor 

de 1 os 

de 1 Alex 
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Dun bosc gallina de or (3v.) 

Fa milions danys de'els anjeis 

demplade del abra 

as dubrí ais ragals de elafans 

a la sala desta d'un nen 

Vag na dascursio de an riura 

Abans de i da opera 

Abans efe / d'uns cavalls 

Lasca let duna balena de upera 

El mu(...) de vans de a durmi 

Només hi ha dos casos d'ús ortografíe de l'apóstrof i en els altres, el 
límit entre l'article i l'altra paraula ha estat marcat per un espai gráfíc, 
amb la forma plena de l'article o, en dos casos curiosos, amb la forma 
reduida, pero sense apóstrof, només amb un espai mes gran. 

Aquest resultat sitúa els contextos d'apostrofació com els que 
concentren más errors. D'aquest grup, destaquen tres casos que son 
mostra d'hipo i d'hipersegmentació a la vegada, i que están recollits i 
comentats a l'apartat corresponent: de i i de vans; en tots dos casos, la 
síl.laba segregada correspon a una paraula, la preposició de. És una 
caractenstica de molts deis casos d'hipersegmentació. 

Els altres errors, 9 en total, en canvi, no permeten ser agrupats en cap 
categoria rellevant: 

- déla coba i delacoba 

- dfesta, danit i deneu 

- eudatani 

- camaradefefos, comentat en l'apartat d'scriptio continua, i 
pistada careras, elnendals e n imals, casos comentats en l'apartat 
de transgressió deis límits del sintagma. 

En síntesi, es pot dir que les estructures precedides de la preposició DE 
mes freqüents son aquelles en qué la preposició precedeix un nom, 
amb o sense article, mentre que els altres casos son realment poc 
nombrosos. 
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El nombre d'errors d'hiposegmentació, en conjunt, és molt baix i de 
tots, quasi la meitat es produeixen per omissió de l'apóstrof (12 EHO/ 
26 OC). És l'únic resultat rellevant peí nombre de casos existents. Els 
altres casos no marquen cap tendencia. 

7.9.3. Les estructures de nucli verbal 

Aquest apartat engloba totes les estructures generades peí nucli verbal 
en forma personal i les diverses combinacions possibles amb els 
auxiliars i el o els pronoms febles. 

Els pronoms febles son paraules gramaticals i átones que teñen un 
comportament morfológic i sintáctic molt particular. Funcionalment, a 
diferencia deis pronoms forts, apareixen sempre vinculats al nucli 
verbal, en posició proclítica o enclítica, i no poden ocupar una posició 
en una altra part de la frase. Les modificacions formáis que presenten, 
fruit de la seva atonicitat, son moltes mes que no pas en el cas de les 
altres partícules analitzades: els artieles i la preposició DE. Alguns deis 
pronoms poden presentar fins a quatre formes diferents, que 
tradicionalment han estat anomenades plenes, reforqades, elidides i 
redu'ides, o bé siLlábiques -les plenes i les reforgades- i asiilábiques -
les elidides i les redúídes, segons si es té en compte el seu 
comportament com a síl.laba. Aquest conjunt de característiques 
contríbueix a fer, d'aquestes partícules, unes de les mes difícíls de ser 
segmentades correctament. 

Els auxiliars son paraules tóniques, pero de baixa densitat semántica. 
Els auxiliars mes freqüents en els textos deis infants han estat el verb 
anar, en el perfet perifrástic, i el verb haver, en el pretérít perfet i, 
amb menys freqüéncia, en l'imperfet, que apareix freqüentment en les 
estructures hi havia. 

Consíderacions metodolósiques 

La classificació de les estructures ha estat guiada per l'objectiu de 
poder analitzar el comportament d'aquestes diferents unitats en les 
estructures de nucli verbal. El nombre elevat de pronoms febles, amb 
les diferents formes segons els contextos en qué apareixen i les 
combinacions possibles fa que la varíació en les subestructures sigui 
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Vegeu apartat 6.2.5. per a l'explicació detallada deis procediments d'análisi. 

molt elevada i aquesta variació ha dificultat una análisi quantitativa 
deis diferents tipus de seqüéncies hiposegmentades i ha impedit 
establir comparacions amb seqüéncies idéntiques ben segmentades. 

En aquest context, les úniques dades quantitatives que s'han obtingut 
son les que posen amb relació el nombre de seqüéncies 
hiposegmentades -independentment de la composició interna de la 
seqüéncia- amb les ben segmentades. Els valors resultants només 
donen informació de les dificultats en l'estructura de nucli verbal, 
sense precisar en quin tipus d'estructura i quines partícules hi 
intervenen. Amb posterioritat, i per poder teñir alguna informació 
sobre cada un deis grups establerts, s'ha fet una observació deis casos i 
s'han pogut detectar alguns factors que influeixen de manera mes 
accentuada en l'escriptura de les seqüéncies hiposegmentades^^. 

7.9.3.1. Análisi i resultats 

Seguint el mateix criteri que en les altres estructures analitzades, s'ha 
fet una primera análisi quantitativa per conéixer la freqüéncia deis 
errors d'hiposegmentació i, en un segon punt, s'ha analitzat 
qualitativament les dades, considerant tots els casos. 

Errors d'hiposegmentació en l'estructura verbal 

Les dades de la TAULA 26 estableixen el percentatge d'errors en les 
seqüéncies hiposegmentades, sense considerar diferencies entre elles 
segons els components que les formen. Els resultats poden posar-se 
amb relació ais de les altres estructures analitzades i, d'aquesta 
manera, teñir una primera informació comparativa. 
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TAULA 26 

Errors d'hiposegmentació (EHO) en les estructures de nucli yerbal. 

Percentatge respecte de les ocurréncies (OC) 

Total EHO Total estructures Percentatge 

nucli verbal nucli verbal * d'errors 

Clara 13 62 2 2 % 

Emma 23 80 28 ,5% 

Ferran 10 29 34 ,5% 

Joel 31 81 3 8 % 

Julia 19 70 2 7 % 

Paula 14 46 3 0 % 

Rubén 19 55 34 ,5% 

Quique 7 4 0 17 ,5% 

Jaume 16 4 2 3 8 % 

Claudia 11 53 19% 

TOTAL 130 558 MITJANA 2 3 % 

* En aquesta columna no s'hi consideren les estructures de nucli verbal simples i que 
no teñen cap pronom associat, com: una escola que no tenía pisere. 

Els percentatges d'error es mouen entre el 17,5 % i el 38 %, i la mitjana 
se sitúa en un 23%. Si comparem el percentatge d'errors en aquesta 
estructura, amb el de les altres estructuras analitzades, observarem 
que és el mes alt de tots: 

• Estructures amb l'article: 6,5 % 

• Estructures amb la preposició A: 15 % 

• Estructures amb la preposició DE: 12 % 

Sembla, dones, que la complexitat de l'estructura verbal, en la qual 
intervé una varietat gran de paraules gramaticals, amb combinacions 
molt diverses, dificulta el coneixement de les unitats i n'endarrereix la 
identificació i l'escriptura convencional. No és, en general, una qüestió 
ortográfica sino una qüestió vinculada al coneixement gramatical. 
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Análisi qualitativa de les seqüéncies hiposesmentades: 

Per teñir una informació mes precisa deis factors diversos que actúen 
en la iiiposegmentació de l'estructura verbal s'han establert grups o 
categories d'análisi segons la composició de cada seqüéncia 
hiposegmentada i s'han analitzat els aspectes següents: a) la 
naturalesa de les seqüéncies hiposegmentades, amb l'objeetiu de 
conéixer en quines subestructures es concentren els errors; b) el 
comportament de les formes reduides i elidides deis pronoms febles; c) 
el comportament de l'auxiliar haver i les formes del perfet perifrástic, 
d) l'escriptura, en una sola lletra, de pronoms: hi (i) o ho (u), i d'altres 
formes, com l'auxiliar haver, ha (a) i he (e) i i l'escriptura de les 
formes hi ha I hi havia, 

a) La naturalesa de les estructures hiposesmentades 

L'objeetiu d'aquesta análisi és conéixer el comportament deis 
elements integrants de l'estructura verbal i si es pot identificar quins 
son aquells que apareixen mes freqüentment hiposegmentats. Partim 
de la suposició que, deis tres elements que es combinen en aquesta 
estructura: PF, auxiliars i nucli verbal, els pronoms febles haurien de 
ser la causa mes freqüent d'hiposegmentació i que, en canvi, els nuelis 
verbals haurien de ser les unitats que els subjectes identifiquessin i 
delimitessin mes freqüentment. Les raons en qué es basa aquesta 
suposició se sustenten en la naturalesa fónica, gramatical i léxica de 
les tres unitats, tenint en compte que els límits entre les 
característiques d'una i altra unitat no son, pero, absolutament nítids; 
d'una banda, hi ha nuelis verbals amb poca densitat semántica, com el 
verb fer o ser, i de l'altra, els auxiliars son paraules gramaticals com 
els pronoms febles, pero tóniques. 

De totes les subestructures analitzades, aquelles en qué apareixen els 
pronoms febles haurien de ser les que presentessin un nombre más alt 
d'errors. És per aquest motiu que hem seleccionat les diverses 
combinacions en qué apareixen els pronoms febles: [PF+aux], 
[PF+aux+verb], [PF+PF] i una altra, [aux+verb], sense cap pronom, per 
analitzar mes precisament el comportament de cada unitat. 
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La TAULA 27 mostra les freqüéncies d'error, expressades en valors 
absoluts, de les subestructures analitzades. Aqüestes xifres teñen un 
valor molt relatiu, perqué no es poden posar amb relació al nombre 
d'ocurréncies de cada estructura, ni tampoc permeten la comparado 
entre elles, sino que indiquen, simplement, a quina subestructura 
pertanyen els EHO comesos en l'estructura verbal. 

A la TAULA 28 es recolliran tots els casos, seguint les agrupacions 
establertes, amb la finalitat de precisar millor la informació numérica, 
i es faran observacions deis aspectes que s'han volgut analitzar en 
profunditat. 

TAULA 27 

Estructures hiposesmentades de nucli verbal. 

Freqüéncies absolutes de cada subgrup 

PF+ aux PF+aux+verb PF+verb PF+P 
F 

Aux+verb TOTAL 

Clara 1 0 6 6 0 13 
Emma 7 0 12 3 1 23 
Ferran 2 0 4 4 0 10 
Joel 3 4 9 4 11 31 
Julia 8 2 5 3 1 19 
Paula 4 2 4 4 0 14 
Rubén 5 1 10 0 3 19 
Quique 2 0 3 2 0 7 
Jaume 4 1 8 0 3 16 
Claudia 4 0 7 0 0 11 
TOTAL 40 10 67 26 19 

* Les formes d'aquesta columna ja han estat comptabilitzades en el grup [PF+verb] i 
presentades a part. 

Les estructures escoUides per ser analitzades tenien totes menys una, 
[aux+ verb], el pronom feble com un deis elements formants. En els 
grups [PF+aux] i [PF+verb] hi ha inclosos els casos de mes d'un PF: un 
salia mor (un se li ha mort) (Julia, 8). És a dir, no s'han establert grups 
diferents segons la quantitat de pronoms febles implicats en la 
seqüéncia per no disgregar massa els resultats. Si el que es perseguía 
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era saber el tractament que rebien tres tipus d'unitat diferents: els 
pronoms febles, els auxiliars i els verbs, no era massa important 
distingir entre el nombre de pronoms febles. 

Malgrat el seu valor relatiu, de les dades en conjunt es desprén un 
resultat for^a ciar: els grups on hi ha mes errors son els que están 
formats per dos pronoms febles o bé un pronom feble i una altra 
unitat. En canvi. Túnica estructura de tres elements contemplada, 
[pf+aux+verb], és la que té un resultat mes baix d'errors, al costat de 
la que está formada per [aux+verb]. Si s'analitza aquesta última amb 
una mica de detall, es pot veure que hi ha una dada que condiciona 
fortament el resultat. Comptant Joel, el nombre d'EHO en valors 
absoluts és de 22, pero si no tenim en compte el seu resultat, és de 10. 
És a dir, Joel comet, ell sol, en l'apartat [aux+verb], 11 errors; mes que 
no pas el conjunt de tots els altres nens i nenes. La majoria d'aquests 
(10/11) son l'estructura [va+infinitiu] que, d'una manera sistemática, a 
diferencia deis altres subjectes, escriu hiposegmentada. El seu 
comportament, com ja s'ha vist en d'altres aspectes, s'allunya molt del 
comportament mig. 

Sembla, dones, que els infants, en conjunt, manifesten una certa 
competencia en la distinció entre l'auxiliar i el verb, mentre que els 
problemes es concentren en les seqüéncies en qué hi ha pronoms 
febles, que queden associats o bé a l'auxiliar, o bé al verb. Hem de 
considerar que els auxiliars, encara que son paraules amb poca 
consistencia semántica, son tónics, a diferencia deis pronoms. 

Les taules següents recullen la relació de totes les seqüéncies de nucli 
verbal, tant les hiposegmentades com les ben segmentades, per cada 
subjecte. Les SHO es presenten separades en els grups establerts, 
mentre que les ben segmentades, en canvi, es presenten sense 
classificar, per les raons ja explicades. L'objectiu d'aquesta taula no és 
obtenir dades quantitatives sino focalitzar l'análisi en els aspectes 
seleccionáis. 
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TAULA 28 

Relació completa d'estructures de nucli verbal 

Clara Estructures 
hiposegmentades: 13 

Estructures segmentades: 49 

PF+AUX 10. els reis man purtat 6. ais i ban porta 18. ba caura 

PF+AUX+ 8. as tornan 18. as ban pusa 
VERB 9. va plo[ure] 

9. as va fe gran 

al seu lloc 

PF+VERB 1 . satim [s'estimen] 
9. va plo[ure] 
9. as va fe gran 18, ban baixa 

3. astitula 12. a eribat 18. ba pasa 

17. esperat['t] 14. vaig veure 19. ban cumbida 

17. si lificas 
17 .sapagan 
18, mouras [moure's] 

15. es deia Parran 
15. es deia Julia 
15, li ba di 

19. ais i ba 
acsplica 
19. ba dir 

PF+PF 5. sen va a la Horta 
13. su pasan mol ve 
16. sen ban a cumpra 
16. sen ban ane 

18. sen ba ana a durmi 
19. sen ban adurmi 

15. li va di 
15. va tani 

16. ba ana 
16. es cremas 
16. ba surti 
16, li ban di 

19. ban tuca 
19. ban surti 
19, ban antra 
19. an surtit 

19. ba crida 

20. bag senti 

A U X + V E R B 16. els i ba duna 
16. els i ba esplica 

16. es cuidaben 

17. ian aribat 
18. as deia 

18. bantucar 

18. ban cumensa 

18. as ban pusa a 
baila 

18. ban tira (..,) una 
sabatina 

20, va dir 

20 , bag dir 

20 . ba dir 

20 , ba dir 

20 , va dir 

20 , e sumiat 

20 . am deia 

20. ba dir 

20 . as ba fica a 
riura 

HI HAVIA 9. i avia 

15. i abia 

18. Hi habia 

Observacions: 
a) de 13 seqüéncies hiposegmentades, 11 ho han estat per falta d'apostrofació. 
b) totes les combinacions amb els pronoms es i en : se'n, apareixen hiposegmentades. 
c) el pronom es está gairebé sempre ben segmentat quan precedeix un verb que 
comenta en consonant (10 OC. /1 OC.) i hiposegmentat les vegades que hauria d'anar 
apostrofat. 
d) totes les combinacions els hf (4 OC) están ben segmentades. 



Análisi i resultats 201 

Emma Estructures 
hiposegmentades: 23 

Estructures segmentades: 57 

PF+AUX 6. ansuvem pasa mol be 3. vag ana 16. us diré 

8. man purtat 4 . v a g na 17. es deia 

10. suvan pasa 4. vag tru[bar] 17. va na 

13. mué pasat mol bé 4. bem ana 17. li va di 

15. suvan pasa 5. vag na 17. as van fe mol 

17. uva turna 6. vem fe amics 

23. man fet fora 6. va agafa 17. va surti 

PF+AUX+ 
V E R B 

6. vem agafa 

6. va agafa 
7. vaig fer 

7. es diuan ais 
Reis 
7. as diu 
Baltasar 

17.as va cada mol 
trist 

P F + V E R B 1 .magrada 
2 . ma grada 
13. no taguantessis 
14.supasavan 
17. dienli 

6. vem agafa 

6. va agafa 
7. vaig fer 

7. es diuan ais 
Reis 
7. as diu 
Baltasar 

18.an va apendra 

19. ais ranyava 

19. ais castigava 

20 , es feia 

22 . es vulia 

19. aspansavan 

23 . tajudi? 

7. es diu 
Gaspar 

7. es diu 
Melcior 

7. amb va 
cumpra 

10. van disidí 

1 1 . es va truva 
11 . no va 
tindra po 

22 . es va truva 

23 . va veura 

PF+PF 13. mu ban di 

19. aisi agradava 

22 . sal va manja 

7. es diu 
Gaspar 

7. es diu 
Melcior 

7. amb va 
cumpra 

10. van disidí 

1 1 . es va truva 
11 . no va 
tindra po 

23 . va veura 
23 . va di 

23 . que at passa 

A U X + V E R B 10. vavindra 

7. es diu 
Gaspar 

7. es diu 
Melcior 

7. amb va 
cumpra 

10. van disidí 

1 1 . es va truva 
11 . no va 
tindra po 

23 . van veura 

23 . es van fe amics 

7. es diu 
Gaspar 

7. es diu 
Melcior 

7. amb va 
cumpra 

10. van disidí 

1 1 . es va truva 
11 . no va 
tindra po 

24. no es cuidava 

7. es diu 
Gaspar 

7. es diu 
Melcior 

7. amb va 
cumpra 

10. van disidí 

1 1 . es va truva 
11 . no va 
tindra po 24 . es va fe mal 

1 1 . no es va 24. ningu el va ajuda 

randi 24. va passa tems 1 

1 1 . va pusa 

1 1 . va treura 

tems 

24 . es va cura 

12. vaig ana 

13. vaig ana 

24.tot u feia ve 

24, es pudia cumvarti 

13. vaig surti 25.es notaba 

13. mu ban di 

HI HAVIA 14. ia via 

14. iavia 

14. ¡avian 

15. iavia 

17. iavia 

8. Hi havia 

18. Hi havia 

20. Hi havia 

22. Hi hav'a 

24. Hi havia. 

Observacions: 
a) de les 17 seqüéncies hiposegmentades, 12 ho han estat per problemes 
d'apostrofació, a más d'algun altre factor. 

http://25.es
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b) el pronom es apareix 22 vegades, de les quals, en 18 está ben segmentat i en 3, 
hiposegmentat. En tots els casos ben segmentáis, el pronom precedeix una paraula 
que comenta amb vocal. 
c) totes les combinacions de dos pronoms febles están hiposegmentades. 

Ferran Estructures 
hiposegmentades: 10 

Estructures segmentades: 19 

PF+AUX 3. ansem qum prat 1 . ma agrada mol 

15. ma a gradat 2. ba a na 

PF+AUX+ 7. va pasa 
VERB 7. as va pusa molt qunten 
PF+VERB 4. els reis maportin 9. li diu a ... 

12. netegerlu 13. van fer un estel 
PF+PF 9, sen vagir molt lluny 13. van-se molt felisus 

13. sel- va enportar 14. vaig veura 
14. mu vaig pasar 14. em va agrada 
16. sen recurdaba 15. He llegit 

AUX+VERB 16. ens va dir 
16. es tenien que tritura 
16. el vem veure 

16. ens va dir 

16. ens indicava 

Hí HAVIA 5. ia una escola 7. i ha via 

5. no ia nens 1 1 . H i h a 
12. Hi ha avia 

13. hi havia 

Observacions: 
a) de 10 SHO, 6 ho han estat per falta d'apóstrof. 
b) totes les combinacions de dos pronoms febles están hiposegmentades. 

Joel Estructures 
hiposegmentades:31 

Estructures segmentades: 50 

PF+AUX 5, livaig fica 

1 1 . muvaig pasa mol 

13.man agredat mol 

3. sa n ba a la 
pista 

4. el ba sal ba 

5. vaig ana 

vaig tru[va] 

le vaig 
cumpra 

17. li va duna 

18. ve veura 

18. van se 

18. li va di 

19. li vedi {va dir) 

20. ques deia 

20. ques deia 

PF+AUX+ 
VERB 

8. suvapese mol 

10. ubatruba 

15 .sevana de caze 

18. livadi 

3. sa n ba a la 
pista 

4. el ba sal ba 

5. vaig ana 

vaig tru[va] 

le vaig 
cumpra 

17. li va duna 

18. ve veura 

18. van se 

18. li va di 

19. li vedi {va dir) 

20. ques deia 

20. ques deia 
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PF+VERB 

PF+PF 

AUX+VERB 

7. magrade 
13.anami magrada 
la.enat 
17. santanian 
17.santanian 
21. escum barti am (a 
en) 
12. man vaig an purta 
12. mu vaig pesamol ve 
14. san va an riufre] 
18. joet se gexu 
4. babani 
5. i vaxfeat [vaig fer] 
8. bajuga 
8. eviafet 
15.vafe una vola 
15.vafe una de neu 
15.vase 
15. vaveura 
15. vaantra 
15. vansanyatot 
15. li varaa [li va 
agradar] 

6. vaig ana 
6. vai truva 
11. vaig ana 
12. vaig ana 
12. vaig na 
14.que no ho 
fes mes 
14. va enriure's 
d'un nen 
15. es va des 
parta 
15. va mira 
15. ca es mubia 
15.IÍ 
vansanyatot 
15.IÍ varaa 
{agradar) 
15.va di 
16.am van 
dune KITKATS 
16. vai ana 
16. vaig veura 
16. an va 
agradar mol 
17. ba bindra 
17. el va purta 
a casa 

20. van ana 
20. van feun amic 
20. cas deia 
21.que es cun 
varteixan 
21.ques cun 
vartian 
21. es cumvartia 
21. es cumvartia 
21. es cnvartia 
21. es cunbartja 
21. es cun vartia 
21. es cumvartia 
22. vam fer 
22. ba se 
22. bem beura 
22. be beura 
22. va agafe 
22. vem torna 

HI HAVIA 19: hihavia 
20. iavia 
21. iavia 

18. hi havia 

Observacions: 
a) de 31 SHO, 10 ho son per falta d'apostrofació. És una proporció mes baixa que en 
els altres subjectes, pero s'ha de teñir en compte que, de les 31 SHO, 11 , corresponen 
al perfet perifrástic, aspecte molt peculiar d'aquest infant que no es repeteix en els 
altres infants. 
b) els 10 EHO corresponents a la forma de perfet perifrástic s'han de considerar en 
relació a les 28 ocurréncies ben segmentades també del perfet perifrástic. 
c) totes les combinacions de dos pronoms febles están hiposegmentades. 
d) el pronom li apareix 5 vegades ben segmentat de 6 ocurréncies. 
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Julia Estructures 
hiposegmentades: 19 

Estructures segmentades: 51 

PF+AUX 8. lian surtit 6 fillx 

8. un salia mor 
1 1 . man purtat 

15. anva vindra 
19. mauran de pusar 
ferus 
19. neure de portar 
19. na portat 

20 . lauran de upera 

PF+AUX+ 
VERB 

1 1 . manpurtat 

18. sananat 

PF+VERB 2. magradan 

7. i vivia 

PF+PF 15. sam va cala 
16 no si pot cora 
17. mo podrieu dir 

AUX+VERB 12. eudatani 

3. e anat 

3. aus a gradat 
las Mevas 
aranyas? 
4. e purtat 
5. ens u pasarem 
mol be 
5. US as plicarem 

5. ens em divertit 

5 .queens 
divertirem 
6. cas deia 

6. li deia 
7. a quella casa i 
vivia 

8. ans vam tru va 
8. li vam pusa 

8. a parit 

8. al nava xupan 
8. no li pudiam de 
ix alia 

8. li vam tirar 

8. an vuleu un 

8. an pudeu agafa 

9. li van atrupella 
la cama 
9. la van a ve da 
opera 

9. ans u fa gratis 

9. si as mort 

9. ans cadarem al 
seu fill 

9. li diem negret 

lO.el nen el porta 
a(...) 
11.US puc cumvida 

11 . aure de 
cumvida 

12. amb van 
atrupalla 
12. amb vaig fe 
mal 
12. US puc cumvida 

12. ais pudem 
Iluga 
13. potser i vaig a 
dormir 
13. potser m hi 
quedo 

13. m'ho passare 
molt be 

15. va anar 

15. es deia Marta 

15. vam puja 

15. vam agafa 

15. vaig ana . 

17.am ragalaran 
un (...) 

17. es deia Tap 

17. vosaltres ho 
sabeu 

17. jo no ho se 

17. ho sabeu 

18.no ans veurem 

22.amb va agrada 

23. vam vaixa 

HI HAVIA 6. iavia 

7. iavia 

7. iavia 

14. Hi havi a 

2 1 . i havia 

2 1 . i havia 

21 .1 havia 

Observacions: 
a) de les 15 SHO, 11 ho son per falta d'apostrofació 
b) tant en l'escriptura de les formes ha i he de l'auxiliar haver, com deis pronoms ho o 
hi, escriu sempre les formes segmentades -encara que l'ortografia no sigui la 
convencional-, menys en els cas que son combinacions de verb i pronom. No mostra 
cap rebuig a escriure una lletra sola. 

http://18.no
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c) peí que fa a la combinado de dos pronoms febles, hi ha 4 casos ben resolts, deis 
quals 3 porten apóstrof, i 3 d'hiposegmentats. 

Paula Estructures 
hiposegmentades: 14 

Estructures segmentades: 32 

PF+ A U X 7.masta ajudan 3. vaig anar 15. ban dasidí 

16. no asba deuna conta 4 . vaig anar 15. al jop ais 

16. asba anar 6. va ana parsígía 

17. sastaba conbertin 6. va fe 15. li ba 

P F + A U X + V E R B 13. tanracordas 6. va asculta dasmunta 
15. li ba 
dasmunta 

15. ais abia 
dasmuntat 

13. manracordu 6. va di 

dasmunta 
15. li ba 
dasmunta 

15. ais abia 
dasmuntat 

P F + V E R B 2. sinundan las casa 

15. muntarsa 

8. vaig anar 

8. vaig arivar 

dasmunta 
15. li ba 
dasmunta 

15. ais abia 
dasmuntat 

PF+PF 7. mal bindran a beura 8. vaig veure 16. ba baní 
10. cuan ansu sapigem 9. vaig jugar 16. ba truca 
10. lansajarem 10. el farem 16. ba bani 
14. mala ban daixa 1 1 . m'agradan 16. as ban 
17. nos donaba conta 12. se la 

menjaba 

12. batruba 

14. em vaig 
disfressar 

14. em ba 
agrada mol 

15. eis (e//s) no 
u sabían 

casa 
17. ba escollír 

17. li cellan 
{quejen) 

17. u ba beura 
17. as ba 
quedar 
bocabadat 

A U X + V E R B 

HI HAVIA 15. Ilabia 12. hi havia 

16. Hi havia 

Observacions: 
a) de les 13 SHO, 6 ho son per falta d'apostrofació. 
b) menys en 2 casos, la resta de formes perifrástiques (23) están ben segmentades. 
En les dues errónies, la hiposegmentació es produeix entre l'auxiliar i el pronom que 
el precedeix. 
c) peí que fa a les combinacions de dos pronoms febles, n'hi ha 4 d'hiposegmentades i 
1 que no. 
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Rubén Estructures 
hiposegmentades: 19 

Estructures segmentades: 36 

PF+AUX 12. amvaig truba 2. Jo Vaig anar 16. em pusat 

16. sa sacat 
16. lem dacurat 

3.11 van tranca al 
vid ra 

17. Em vaig 
disfressar 

17. malaban purta 4. Vaig anar 19. li van fer 

20. amban emulica la 7. M'agradaria 19. van surtí 

ma 8. li van Ragalá 20. vaig juga 

PF+AUX+ 19. sambanna 1 1 . a canbiat 20. jo vaig agafa 
VERB 1 1 . vam ajudarla 

12. vaig anar 

20. va xuta 
PF+VERB 9. amcagara 

1 1 . vam ajudarla 

12. vaig anar 20. li vaig di 
11 . ajudarla 13. M'agrada 2 1 . as deia Rubín 
13. mupasu 14. as deia 2 1 . as deia antonio 
14. asdeia 15. es deia 2 1 . va turna 
19. satrebia estrella selula 2 1 . li ba purta 
19. satrebian 15. es vatruba 2 1 . ban juga 
2 1 . asdeia 15. es deia 2 1 . as ba pusa la 

PF+PF songocu gorra 

AUX+VERB 1. vaigcaure 
6. babani 
15. vatruba 

15. as pudia 
cunvarrtirrsa 

16. em fet 

16. em dacurat 

2 1 . va guanya 

HI HAVIA 10. labia 
13. ia 
19. iabia 

10. Hi havia 
14. hi havia 
19. Hi havia 
19. i abian 
2 1 . hi havia 

Observacions: 
a) només 5 de les 19 SHO son degudes a la falta d'apóstrof. És un resultat diferent 
deis altres casos. 
b) de 23 formes de perfet perifrástic, només 6 están en SHO. La resta, tant si van 
precedides per un pronom com si no, están ben segmentades. 
c) també cal remarcar que tots els pronoms // están ben segmentats. 
d) no hi apareixen casos de combinació aillada de dos pronoms febles, només si els 
dos pronoms formen part d'una SHO que engloba l'auxiliar o el verb, també. 

Quique Estructures 
hiposegmentades: 7 

Estructures segmentades: 33 

PF+AUX. 15. ( . . . )com le fet? 

15. lem dacurat 

1 . Vaig anar 

3. vaig anar 

3. vaig juga 

14. as van fe amics 

14. i van an asusta 
15. e fet PF+AUX+ 

VERB 

1. Vaig anar 

3. vaig anar 

3. vaig juga 

14. as van fe amics 

14. i van an asusta 
15. e fet 
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PF+VERB 8. magradaria 4. vaig anar 16. Em vaig 

10. sacabat 6. vaig purta disfressar 

20. no podia 6, al vaig nsnya a 17. va ana 

imaginarsan classe 17. as va truba 

PF+PF 18. san van anar 9. an purtaran un 17. van juga 

20. sal va pusa ragal 17. va truba 

A U X . + V E R B 1 1 . vaig anar 17. se van ana a 
12. M'agrada casa 

13.as va truba un 18. as van perdra 
Ileó 18. as van truva 
13.as van baralla 18. as van varalla 
13.van para 18. as van fe amics 
13.as van fe amics 18. as va fe danit 
14.as va truva 20.¡ va cumpra 
14. va truva 

HI HAVIA 13. Hi havia 
14. Hi havia 

20 . Hi havia 

Observacions: 
a) de les 7 SHO, totes ho son per falta de l'apóstrof. 
b) totes les formes de perfet perifrástic, tant si van precedides de preposició com si 
no, han estat ben segmentades. 
c) no hi ha cap cas de combinado correcta de dos pronoms febles; n'hi ha dos 
d'hiposegmentades. 

Jaume Estructures hiposegmentades: 16 Estructures segmentades: 26 

PF+AUX. 1 . sa muntat 6. i vivia un ananet 

12. casva ufaga 6. se li vacust[ar] 
14. lem fet 7. m'agradaria 

15. la fet la mare 1 1 . M'agrada 

PF+AUX+ 
V E R B 

12. livapasa 13.i vivían 

li delln {deien) 
14. em taliat P F + V E R B 4. magrada 

13.i vivían 

li delln {deien) 
14. em taliat 

9. camporti 14. em fet 
10. mupasu 14. i ficem un glovus 
12. no usavia 14. em dexat 

PF+PF 
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AUX+VERB 6. se 11 vacust[ar] 15. Em vaig disfressar 

12. baasta 15. el cap i purtava 
17. vaselva la jen 15. ma la fet la mare 

16. li faltava un quilomatra 
17. ba venir 

17. ba mata 
18. ban quede guanyados 
18. va quede pardedo 

18. van guanya 
18. van cade les cozes 

HI HAVIA 11 . ia 11 . i an 
16. ia via 1 1 . i a 
16. quillavian 1 1 . i an 
17. ¡avia 11 . i an 

13. hi avia 

13. i avia 
13. i avia 

Observacions: 
a) de 16 SHO, 5 corresponen a faltes d'apostrofació 
b) en 3 casos sobre 10, el perfet perifrástic no ha estat segmentat del nucli verbal. 
c) hi ha una combinació de dos pronoms febles ben resolta i una altra que no. 
d) un element interessant és l'escriptura aillada de // i hi. 

Claudia Estructures 
hiposegmentades: 11 

Estructures segmentades: 4 3 

PF+AUX. 11 .ja sa acavat 

13. sa ma caigut 

14. lem fet un furat 

16. ja sa acavat 

2. va vumita 

3. va surti 

3. va tani 

4. vaig veura 

4. vaig dina 
5. un rell es 
psjava 

5. li vulia agafa 

6. vaig anar 

6. vaig veura 

7. M'agradaria 

13. E m f e t 

13. ais astem 
dacuran 

13. li a surtit mol 
bé 

13. sa ma caigut 
14. Em vaig 
disfressar 

15. va surtir 

15. la va tener 
molta por 

PF+ 
A U X + V E R B 

2. va vumita 

3. va surti 

3. va tani 

4. vaig veura 

4. vaig dina 
5. un rell es 
psjava 

5. li vulia agafa 

6. vaig anar 

6. vaig veura 

7. M'agradaria 

13. E m f e t 

13. ais astem 
dacuran 

13. li a surtit mol 
bé 

13. sa ma caigut 
14. Em vaig 
disfressar 

15. va surtir 

15. la va tener 
molta por 

PF+VERB 8. m'agradaria(...)tucarla 

14. marivava ais peus 

17. sanva a paris 

17. ba dirli 

2. va vumita 

3. va surti 

3. va tani 

4. vaig veura 

4. vaig dina 
5. un rell es 
psjava 

5. li vulia agafa 

6. vaig anar 

6. vaig veura 

7. M'agradaria 

13. E m f e t 

13. ais astem 
dacuran 

13. li a surtit mol 
bé 

13. sa ma caigut 
14. Em vaig 
disfressar 

15. va surtir 

15. la va tener 
molta por 

PF+PF 

2. va vumita 

3. va surti 

3. va tani 

4. vaig veura 

4. vaig dina 
5. un rell es 
psjava 

5. li vulia agafa 

6. vaig anar 

6. vaig veura 

7. M'agradaria 

13. E m f e t 

13. ais astem 
dacuran 

13. li a surtit mol 
bé 

13. sa ma caigut 
14. Em vaig 
disfressar 

15. va surtir 

15. la va tener 
molta por 
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A U X + V E R B 8. M'agradaria 15. va surtir 

9 . va xuca 15. al va mata el 

9 . as va atxafa drac 

{el cotxe) 15. as van casa 

9. un tacsi al va 15. as van uviida 
raculli dal monstra 

9. al va daixa 16. vavan i 

10. M'agradan 16. va mata 

1 1 . li va di 16. van viura 

1 1 . que hi aniria 17. va trovar 

1 1 . ais va truva 17. ba comprar 

12. M'agradaria 17. ba ban! 
se 17. va anar 

corens 
17. ba dirli 

HI HAVIA 5. ¡avia un gat 3. Hi havia 

5. iavia un gos 1 1 . Hi havia 

15. Hi havia 

16. Hi havia 

Observacions: 
a) de les 11 SHO, 6 ho son per falta d'apóstrof. 
b) totes les formes perifrástiques han estat ben escrites, amb l'excepció d'un cas en 
que anava precedida de dos pronoms amb apóstrof. 
c) 1 cas de combinació de dos pronoms febles ben escrit i 1 altre que no. 
d) és remarcable destacar l'escriptura correctament apostrofada de l'expressió: 
m'agrada, així com també, deis pronoms hi i //, com ja hem vist en altres infants. 

b) El comportament deis pronoms febles 

Basant-nos en el que ha estat explicat unes ratlles mes amunt amb 
relació a les formes sil.lábiques i les asil.lábiques, semblava que 
aqüestes ultimes tenien mes possibilitats d'aparéixer hiposegmentades 
perqué l'elisió de la vocal, en el pía fónic, les feia encara mes 
vulnerables. 

Una primera observació de tots els casos, desmenteix aquesta hipótesi, 
ja que si bé les formes asil.lábiques son una mica mes nombroses, el 
nombre d'hiposegmentacions de les sil.lábiques també és for^a alt. De 
fet, hi ha 78 errors en partícules que demanaven apostrofado i 63 en 
partícules plenes o reforgades. 

Ara bé, si ens fixem en les formes ben segmentades es posa de 
manifest una dada rellevant. No hi ha prácticament formes 
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asil.lábiques ben segmentades; la majoria de formes que impliquen 
pronoms febles están formades per formes sil.lábiques. És a dir, encara 
que el nombre d'hiposegmentacions entre unes formes i les altres sigui 
semblant, la proporció entre elles és molt diferent i sembla ser que, la 
majoria de vegades que els infants escriuen una forma de pronom feble 
que implica apostrofado, s'equivoquen. Fent la relació de totes les 
formes asil.lábiques ben segmentades, descobrim que 10 d'un total de 
14, corresponen a la mateixa estructura: 

TAULA 29 

Relació completa de formes de pronoms febles asil.lábiques ben 
segmentades 

Joel sa n ba a la pista 

va enriure's 

Julia potser m hi quedo 

m'ho pensaré molt be 

Paula m'agrada 

Rubén M'agradaria 

m'agrada 

Quique M'agrada 

Jaume M'agradaria 

m'agrada 

Claudia M'agradaria 
m'agradaria 
m'agrada 
m'agradaria 

L'observació atenta de tots els casos permet afirmar que els infants 
solen equivocar-se quan utilitzen la forma elidida o reduída deis 
pronoms febles, i que, els casos de formes ben escrites corresponen a 
estructures que segurament els son molt familiars perqué han estat 
usades molt sovint. 

Els pronoms que teñen formes elidides i reduides, com em i es solen 
estar hiposegmentats quan precedeixen una paraula que comen(;a en 
vocal o bé están combinats amb un altre pronom: santanian (Joel, 17), 
muvaig pasa (Joel, 11). En canvi, quan precedeixen un auxiliar o un 
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verb que comenta en consonant, solen estar ben segmentats. Pero, de 
fet, hi ha poques combinacions de dos pronoms febles i, en general, les 
que hi ha están hiposegmentades. Les formes proclítiques del pronom 
ens o els están poques vegades hiposegmentades. 

Els pronoms que només teñen una forma, com hi, hu, li, apareixen 
molt sovint ben segmentats, encara que no estiguin ben ortografiáis, 
fins i tot en casos de combinació de dos pronoms: ans u fa gratis {Julia, 
9). 

Hi ha molts poques formes de pronoms enclítics i, sempre que n'hi ha, 
formen una seqüéncia amb els verb: ni están apostrofáis ni amb guió: 
badirli (Claudia, 17). 

c) La segmentació en estructures molt freqüents: auxiliar haver i 
auxiliar anar 

L'auxiliar anar apareix molt freqüentment en els textos deis infants 
perqué molt sovint escriuen textos narratius en qué expliquen, en 
passat, experiéncies viscudes que s'expressen en perfet perifrástic. En 
canvi, la presencia de l'auxiliar haver és menys freqüent. Formalment, 
també, son dues paraules diferents: el verb haver té algunes formes -
he i ha- que corresponen només a un fonema i que son escrites només 
amb una sola lletra, atesa la dificultat ortográfica de la hac. El verb 
anar, en canvi, encara que tingui només una síl.laba en la majoria de 
les formes usades pels infants, és mes perceptible a l'oral. Les 
possibilitats d'hiposegmentació podien aparéixer en relació amb el 
nucli verbal: vavindra (Emma, 10) o bé amb relació a els pronoms 
febles: livaig fica (Joel, 5). 

L'objectiu de fer una análisi en profunditat és conéixer on se sitúen els 
problemes. De fet, una primera informació quantitativa ja s'ha 
obtingut (vegeu TAULA 20) i ha estat comentada unes ratlles mes 
amunt: el grup [aux+verb] és un grup que presenta molt pocs errors i, 
així, el que hem dit amb relació al verb, és válid també amb relació ais 
auxiliars. 
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Clara ais i ban porta, a eríbat, els i ban duna, els i ba esplica, ais i ba 
acsplica, e sumiat, i avia, i abia 

Ferran ma a gradat, ba a na, i ha via 

Julia i vivia, aus a gradat les Mevas aranyas?, e anat, e purtat, ens u 
pasarem mol be, a quela cas ¡ vivia, a parit, ans u fa gratis, potser 1 
vaig a dormir, i havia, i havia, i havia 

Paula eis no u sabían, u ba beura 

Rubén a canbiat, i abian 

Quique e fet, i va cumpra 

Jaume i vivia un ananet, i vivían, 1 ficem glovus, i an, i a, i an, i an, i avia, i 
avia 

* Aquesta taula només recull l'escriptura de Uetres aülades que corresponen a 
pronoms febles i a formes verbals. Els altres casos, com el de la preposició A, han 
estat comentats a l'apartat corresponent. 

Peí que fa a l'estructura [PF+aux], els resultats son diferents: hi ha el 
doble d'hiposegmentacions amb el verb haver que amb el verb anar. Si 
a mes considerem que hi ha moltes mes ocurréncies del perfet 
perifrástic -només cal mirar les columnes amb les expressions ben 
segmentades- podem afirmar que quan l'auxiliar és el verb haver els 
infants tendeixen a equivocar-se mes que quan es tracta de l'auxiliar 
anar. Comentarem, a l'apartat c), els casos d'escriptura aillada de les 
formes o (ha) i e (he) del verb haver. 

d) L'escriptura d'una sola lletra: els pronoms i (hi) o u (ho), i les 
formes a (ha) i e (he) de l'auxiliar haver. 

Ferreiro afirma que els infants senten un rebuig a l'escriptura d'una 
sola lletra, o fins i tot de dues Uetres (vegeu Ferreiro, 1966:62). Hem 
citat aquest fragment en pagines anteriors i n'hem fet un comentan en 
el sentit que Tafirmació de Ferreiro potser reflecteix les hipótesis 
infantils sobre el funcionament del sistema d'escriptura en els primers 
moments del procés d'alfabetització. En els textos analitzats hem 
recollit molts exemples d'escriptura de Uetres aíllades, que presentem 
a la taula següent: 

TAULA 30 

Relació completa de casos d'escriptura d' una lletra afilada en les 
estructures de nucli verbal* 
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Malauradament no es poden comparar aquests resultats amb les formes 
hiposegmentades peí fet que les possibilitats combinatóries amb altres 
elements, segons els contextos, és alta i aixó fa difícil cap comparació. 
Malgrat tot, aqüestes dades semblen contradir la teoria que els infants 
sentin un cert neguit a acceptar que una lletra sola pugui ser 
considerada una totalitat interpretable. No sembla que els infants que 
han escrit aqüestes formes no tinguin ciar que están escrivint realment 
paraules, encara que siguin d'una lletra. Hem vist, també, en l'análisi 
de l'estructura amb la preposició A, que passava un fenomen semblant. 
Les raons que expliquen que les paraules d'una o dues lletres son les 
que apareixen mes sovint hiposegmentades potsera no s'haurien de 
buscar en aspectes purament gráfics, tal com ja hem insinuat en 
d'altres moments, sino en les característiques formáis i gramaticals de 
les partícules hiposegmentades. 

e) L'escriptura de l'expressió hi ha / hi havia 

Aquesta expressió, entesa com a fórmula utilitzada en molts 
comen^aments de conté, té una estructura [PF+verb], pero ens 
semblava interessant tractar-la a part peí fet que es podia considerar 
una fórmula fixada, freqüent, i que potser per aquest motiu s'escriuria 
milior que les del mateix grup. D'una forma semblant al que hem vist 
amb les estructures amb l'auxiliar anar, del perfet perifrástic en qué la 
seva freqüéncia semblava influir en la segmentació correcta, 
suposávem que passaria amb hi ha I hi havia. 

En fer la relació d'aquestes estructures es va presentar un dilema: 
havíem de considerar, exclusivament, les formes hi havia que eren 
formules fixades en sentit estríete? O bé les havíem de considerar 
totes? En la majoria de casos era evident que es tractava de la fórmula 
d'inici de relat habitual i freqüent en els textos deis infants: Hi havia 
una vegade (Emma, 10). Pero, en d'altres casos, aquesta funció no era 
tan evident. o fins i tot es veía ciar que no ho era: Al poblé ia una 
escola (Ferran, 5 ) . Com que aquests últims casos eren realment molt 
pocs, es va decidir no fer cap diferencia i tractar-los tots de la mateixa 
manera. 
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Els resultats indiquen que la suposició que féiem no es del tot certa. O, 
almenys, no d'una forma rotunda. És cert, com es pot veure a la TAULA 
20, que hi ha mes casos ben segmentats (38), que no pas 
hiposegmentats (23), pero el nombre d'errors és també for(;a elevat. 

Peí que fa a la coherencia en l'escriptura, aquest és un aspecte difícil 
d'observar perqué son molts pocs els casos en qué apareix la mateixa 
fórmula mes d'una vegada en un text. 

Ferran: ia una escola, no ia nens (text 5) 

Julia: iavia, ¡avia (text 7); / havia, i avia, i avia (text 21) 

Rubén: Hí havia, i abian (text 19) 

Jaume: hi avia, i avia, i avia (text 13) 

Claudia: iavia un gat, iavia un gos (text 5) 

Pero al costat d'aquests exemples que podríem anomenar de 
coherencia trobem aquests altres que mostren la fluctuació i la 
inestabilitat en l'escriptura de les mateixes formes: 

Rubén: iabia, hi havia (text 10) 

Jaume: ia, i an, i a, i an (text, 11) 

Aquesta inestabilitat es manifesta tant en la segmentació com en una 
multiplicitat de grafies considerable, provocada per la 
preséncia/abséncia de la lletra hac i la confusió b/v. 

En síntesi es pot afirmar que: 

• La majoria d'errors d'hiposegmentació de l'estructura verbal 
es produeixen en les seqüéncies en qué intervenen pronoms 
febles i sembla que aqüestes unitats siguin les mes difícils de 
reconéixer. Ara bé, no tots els pronoms febles es comporten 
de la mateixa manera: els pronoms: //, ho, hi, ens i els, 
apareixen, sorprenentment, molt sovint ben segmentats. De 
fet, son les formes elidides i reduídes deis pronoms les qui 
apareixen amb mes freqüéncia unides al verb o a l'auxiliar, 
quan aquest comenta en vocal, o bé en la combinació de dos 
pronoms. 
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• Contráriament, el nucli verbal apareix com l'element mes 
freqüentment escrit entre blancs quan no porta cap pronom 
feble associat. Així, els grups [Pf+aux+verb] i [aux+verb] son 
aquells en qué hi ha menys errors, mentre que al grup 
[PF+verb] el nombre d'errors és elevat, per la presencia del 
pronom o pronoms febles, quan aquests pronoms haurien 
d'haver estat apostrofats. El fet que el nombre d'ocurréncies 
d'[aux+verb] sigui molt gran, sobretot amb les formes de 
perfet perifrástic, dona mes valor a Tafirmació que els 
pronoms febles son els elements mes difícíls de percebre i la 
causa mes important d'error en l'estructura verbal analitzada. 

• Peí que fa al comportament de les estructures amb auxiliars, 
el nombre d'errors sobre la combinació [PF+aux] és gairebé el 
mateix que en la combinació entre el pronom feble i el nucli 
verbal; és a dir, for^a alta. En canvi, els infants distingeixen 
els auxiliars del verb i, per tant, en aquesta estructura, com ja 
hem vist, el nombre d'errors és baix. Entre els auxiliars haver i 
anar hi ha diferencies: aquest és molt mes freqüent que el 
primer, peí fet que el tipus de text que els infants fan ho 
requereix. El nombre d'errors amb l'auxiliar haver és el doble 
que els comesos amb anar, tot í que les ocurréncies amb 
aquest últim síguin mes. Aquesta diferencia es pot atribuir, 
probablement, a mes d'una causa: les característiques 
fóniques de cada un deis auxiliars, pero també a la 
familiarització amb un temps, el perfet perifrástic, d'ús 
freqüent en els relats. 

• La suposició que la forma hi havia estaria ben escrita peí fet 
que es tracta d'una fórmula fixada, freqüent en els textos 
adre?ats ais infants, no es confirma del tot; encara que hi hagi 
mes ocurréncies ben segmentades que no, el nombre 
d'hiposegmentacions és for^a alt. 

• I, finalment, peí que fa a Tescriptura de vocals aillades, 
l'análisi de les formes del verb haver, ha i he, i les deis 
pronoms febles hi i ho -moltes vegades ortografíades a, e, i, u-
dóna uns resultats que permeten una interpretació una mica 
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diferent de la que projecta Ferreiro en l'estudi sobre 
segmentado referendat (Ferreiro i al. 1996). L'observadó de 
les seqüéndes hiposegmentades i també de les ben 
segmentades ha permés veure que la freqüéncia de 
l'escriptura d'una única vocal aillada és prou alta com per 
pensar que els infants no senten una especial incomoditat de 
veure una lletra sola. Si a les formes de pronoms febles i 
d'auxiliars verbals ben segmentats hi sumem la freqüéncia de 
preposicions a ben segmentades, aquest fet és encara mes 
rellevant. 

Així dones, tendim a pensar que la hiposegmentació 
d'aquestes partícules no obeeix tant a un criteri gráfic -el 
rebuig de veure una lletra sola-, criteri adduit per Ferreiro, 
com a la projecció del coneixement gramatical deis infants 
que fa que, en alguns casos, no identifiquin els elements. En 
el cas que els infants escriuen les partícules ben segmentades, 
és que les han reconegudes, mentre que en els casos erronis, 
no. L'explicació gráfica seria pertinent en fases anteriors del 
desenvolupament del sistema gráfic, pero en el cas d'infants 
que han arribat a una etapa alfabética, ens inciinem per 
basar-nos en el coneixement gramatical que els infants 
mostren. 
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8. CONCLUSIONS 

Les conclusions de la recerca realitzada s'articulen en tres apartats: en 
el primer, s'exposen algunes reflexions sobre l'análisi de les dades; en 
el segon, se sintetitzen els resultats amb relació a les hipótesis de 
partida i, finalment, al tercer, s'exposa la conclusió de l'estudi sobre 
la segmentació, mes enllá de la descripció i l'análisi del fenomen. 

8.1. L'análisi de les dades 

En general, en una investigació, el tractament que es fa de les dades té 
a veure amb l'objeetiu de la recerca i amb el tipus de dades amb qué 
es treballa; son els principáis factors que condicionen el tipus d'análisi. 
En l'estudi que presentem, el corpus per a la recerca estava format per 
textos eomplets, elaborats de forma Iliure, en situació natural i 
constituyen un material tan extremadament ríe, que, si se hagués fet 
simplement una análisi quantitativa deis errors, s'hauria desaprofitat 
bona part de la informació que proporcionaven. Eren textos que 
permetien l'estudi d'un període de temps durant el qual els infants 
mostraven canvis en la seva competencia. Semblava necessari conjugar 
la quantificació de les dades amb una análisi qualitativa que permetés 
una descrípeió i una interpretació de la segmentació mes aprofundides. 

L'análisi qualitativa té un avantatge important en una investigació 
didáctica, que és el de permetre elaborar una representado for^a 
aproximada deis coneixements deis infants estudiats, sobre una qüestió 
específica. Alió que ells han escrit mostra la seva competencia en un 
ámbit i en un moment concrets. Permet estudiar els errors comesos, 
pero també les ocurréncies aparegudes i els encerts, perqué ofereix la 
informació completa del text produít, en tota la seva complexitat. Els 
eserits deis infants mostren les paraules i les estructures que escullen a 
cada moment, que son les que ells trien, les que coneixen, alió que 
volen dir. És mes, hi trobem els errors que cometen, pero també, molt 
important, les vegades que solucionen correctament el problema. 

Els objectius mes destacats en un estudi com el que presentem no ha 
estat tant fer prediccions i generalitzacions com: 
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Vg. J-P Jaffré, nota 40, per a una explicació deis tipus de recerca en didáctica. 

• descriure el fenomen de la segmentació en una situació natural 
d'aprenentatge. 

• trobar les variables d'interés per explicar alió que perseguíem 
de conéixer. 

• formular-nos preguntes per avanzar en la informació que les 
dades proporcionaven, i 

• establir una certa metodología de treball aplicable a d'altres 
treballs semblants^. 

La cara mes desavantatjosa d'una análisi com la que s'ha fet ha estat, 
en canvi, la dificultat d'establir categories per a la diversitat de dades 
obtingudes. És clarament diferent partir de categories establertes i 
crear unes tasques i unes situacions especifiques per a l'objectiu 
buscat, que no pas intentar, a partir del munt de dades que apareixen 
en un text real, crear categories que acabin donant una informació 
interessant per a l'objectiu de recerca triat. I, justament, aquest ha 
estat un deis punts mes difícils de resoldre: establir categories, 
encabir-hi la varietat de casos trobats i buscar un punt d'equilibri entre 
la diversitat de dades i les categories establertes. 

Cada una de les decisions preses en les diferents categoritzacions 
elaborades s'ha ajustat a una perspectiva concreta, a un propósit 
específic, tant en el moment de decidir les agrupacions que es feien 
per classificar el tipus d'error d'hiposegmentació, com en el criteri 
aplicat a l'hora de comptabilitzar els errors. I cada una de les decisions 
ha tingut repercussions en el resultat final i en les consclusions que se 
n'han tret. Per posar un exemple, així com les nocions de paraula 
plena o paraula gramatical, son nocions acceptades, amb pocs matisos 
a fer-hi, no ha passat el mateix a l'hora de decidir qué es consideraria 
scriptio continua, fenomen que hauria pogut ser definit de forma 
diferent. 

En el mateix sentit, la manera de comptar els errors ha estat la 
conseqüéncia de l'aplicació d'un criteri que, en un aspecte ha estat 
avantatjós perqué ha donat una informació que interessava, pero que a 
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'̂̂  Encara que aquest no és un estudi sobre el conjunt de subjectes estudiats, al llarg 
de la investigació s'ha anat veient que hi havia moltes diferencies de nivell entre ells. 
Així, al costat d'infants que no feien cap error, en algún deis aspectes analitzats, n'hi 
havia d'altres que cometien un percentatge, de vegades, del 50 % d'error. 

^ De fet, en l'análisi deis aspectes evolutius, no solament es veu una disminució del 
nombre d'errors, sino una disminució del rang, la qual cosa indica un cert 
acostament entre els valors máxims i mínims. Ens permetria pensar en la influencia 
nivelladora de la diferencia, que l'activitat docent promou. 

la vegada ha tingut altres inconvenients: per exemple, ha impedit 
establir els percentatges d'error de les estructures hiposegmentades 
amb relació al nombre total d'errors, de tal manera que, en analitzar 
les estructures, els percentatges d'errors es podien posar en relació 
amb el nombre d'ocurréncies -aspecte molt important-, pero no en 
canvi, almenys d'una manera directa- amb el nombre total d'errors. 

Érem conscients, pero, que, encara que en aquest estudi s'escollís com 
a procediment preferent l'observació i descripció de les dades, és a 
dir, una análisi de tipus qualitatiu, les dades numériques tenien 
importancia en la mesura que servien de marc per a una análisi mes 
aprofundida de la segmentació. No eren suficients per explicar moltes 
de les informacions que ens han proporcionat les observacions precises 
i detallades que s'han pogut fer a partir de la lectura i relectura deis 
textos, com també era cert que els valors fináis resultants amagaven 
realitats molt dispars, perqué les diferencies entre els infants eren 
grans", sobretot a l'inici^^ La mesura del rang mostrava que la 
distancia entre els valors mínims i els máxims era, en molts casos, 
for^a alta. Caldria matisar, a mes, que en el cas de l'análisi de les 
estructures - i , encara mes, deis subgrups de cada una- el nombre de 
casos pot ser molt baix i que, de vegades, un percentatge alt d'errors 
ho és amb relació a un nombre molt baix d'ocurréncies. Aquests 
resultats son deguts al tipus de material que ha estat objecte d'estudi i 
a les informacions buscades, i per aquesta rao tenia molt mes sentit fer 
una análisi qualitativa, que no pas quantitativa. 

Pero malgrat aqüestes limitacions explicades, les dades numériques 
eren una informació del tot necessária. Des de l'assumpció d'aquest 
perspectiva, cada aspecte ha estat analitzat quantitativament i 
qualitativa, cosa que ha estat possible perqué el nombre limitat de 
subjectes i textos ho ha fet possible. 
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®̂ Recordem, pero, que Báez & Cárdenas (1999) constaten que, com mes grans i 
competents son els infants analitzats (nivell II), mes errors d'hipersegmentació 
cometen, fet que atribueixen a les suposicions mes arriscados que gosen prendre, 
fruit justament de la seva seguretat en l'escriptura. També Gomes de Moráis troba 
un resultat semblant. 

8.2. Les hipótesis i els resultats 

Aquesta doble análisi ha estat un instrument útil per al tractament del 
Corpus i amb relació ais objectius perseguits. Presentem una síntesi 
deis resultats obtinguts tenint en compte les preguntes que s'havíen 
formulat, justificades al punt 6, i les hipótesis de les quals partíem. 
Algunes d'aquestes hipótesis provenien de resultats d'estudis anteriors 
o de suposicions suggerides per les primeres lectures i observacions; 
d'altres estaven basades en coneixements teórics de camps del saber 
diversos. 

Hipótesi 1: El nombre d'errors d'hiposegmentació és mes elevat que el 
d'hipersegmentació, 

L'análisi d'aquest aspecte ha servit per obtenir uns valors quantitatius 
previs a l'análisi qualitativa de les seqüéncies hiposegmentades 
realítzada mes endavant. De l'análisi del tipus d'errors es desprén que 
els mes freqüents son els errors d'hiposegmentació, molt per sobre deis 
d'hipersegmentació. Aquesta dada s'ajusta ais resultats obtinguts en 
els altres estudis realitzats sobre segmentado^®, encara que 
desconeixem si el procediment de comptatge és com el que s'ha seguit 
en aquest estudi o, al contrari, només s'ha comptat un error per cada 
seqüéncia hiposegmentada. Si l'estudi coordinat per Ferreiro (1996), 
s'havia dut a terme en tres Uengües -castellá, portugués i italiá- podem 
afirmar que, en cátala, els resultats son similars, encara que hi hagi 
variables diferents: l'edat, el tipus de lletra i el tipus de text. Sembla, 
dones, que en el camí cap a la segmentació convencional es produeixen 
mes errors per falta de segmentació que no pas per un excés, almenys 
peí que fa a les Uengües romániques estudiades. 

Es constata que, malgrat tot, el nombre d'errors és relativament baix, 
tenint en compte les dificultats que els subjectes mostren en d'altres 
aspectes deis textos analitzats, tant ortografíes com gráfics. 
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60 F. Dausse (2003:226). 

Hipótesi 2. La seqüéncia hiposesmentada no és aleatoria, sino que els 
elements aslutinats pertanyen a una seqüéncia, superior a la paraula, 
que té una unitat sintáctica i semántica que anomenem sintasma. 

Les dades confirmen de forma irrefutable la hipótesi que a les 
seqüéncies hiposegmentades s'hi aprecia la cohesió interna deis 
components, de tal manera que les paraules gramaticals están 
vinculades a un nucli que és una paraula plena i no es produeixen 
transgressions deis límits de les unitats sintáctiques i semántiques 
superiors a la paraula. Utilitzant la terminología de F. Dausse®°, els 
errors son de naturalesa intrasintagmática, mes que no pas 
intersintagmática. Se suposava que les seqüéncies hiposegmentades 
mantenien aquesta unitat i no es produíen casos de transgressió deis 
límits de la seqüéncia, pero calía que les dades ho confirmessin. Era 
interessant analitzar aquest aspecte, que d'una manera aproximativa 
ens havia sorprés durant la primera lectura deis textos, perqué un 
resultat afirmatiu indicava que els infants projecten en les decisions 
que preñen per a establir els blancs un coneixement gramatical, si mes 
no intuítiu, d'estructures lingüístiques de la seva llengua. 

Efectivament, i d'acord amb les primeres impressions, després de 
l'análisi exhaustiva, les dades corroboren, d'una manera contundent, 
que gairebé maí no es trenquen aquests límits. Només en 7 casos 
d'entre tots els errors d'hiposegmentació es produeix aquesta 
transgressió i la preposició o l'article o els pronoms febles queden units 
a la paraula anterior. 

És un resultat sorprenent, que nosaltres posem en relació amb el 
fenomen observat per molts autors (Mehler, Hirsh-Pasek & Golinkoff) 
en els infants prelingüístics, que es comporten com si sabessin quines 
unitats van juntes formant unitats superiors. 

Hipótesi 3: Les seqüéncies no segmentades mes freqüents son 
probablement les que responen al model [PG+PG] o [LEX+PG], per 
damunt de Vestructura [LEX+LEX], Dit d'una altra manera, les PG son 
les unitats mes difícils d'a'ülar i son les que apareixen mes sovint en les 
seqüéncies hiposegmentades. 
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La idea que les PG son la causa mes freqüent deis errors 
d'hiposegmentació sembla evident, pero no és tan fácilment 
demostrable. En una SHO com acomprar, com es pot atribuir la causa 
de la hiposegmentació a la paraula gramatical i no a la paraula plena? 
Els infants que no han segmentat correctament la seqüéncia no han 
distingit cap de les dues unitats. Una forma de saber el pes que teñen 
les paraules gramaticals en la hiposegmentació és, justament, 
l'observació deis textos complets, on es veu la quantitat de vegades 
que les paraules plenes están ben delimitades entre blancs, al costat 
de les paraules gramaticals, que en molts mes casos apareixen 
involucrades en seqüéncies hiposegmentades. 

Pero, a mes de l'observació deis textos, per confirmar la hipótesi que 
hem formulat, es van analitzar diferents aspectes. 

1) En primer lloc, abans d'entrar en l'estudi de les unitats i les 
seqüéncies hiposegmentades concretes, interessava conéixer si les 
paraules gramaticals (PG) constituien un factor d'error mes 
determinant que no pas les paraules plenes (LX). Per fer l'análisi que 
havia de proporcionar aquesta informació, es van establir tres grups 
segons la combinació de les dues partícules en cada seqüéncia 
hiposegmentada. 

Deis resultats de l'análisi de les seqüéncies hiposegmentades, per grup, 
hi ha alguns aspectes que destaquen amb for^a. El primer és la quasi 
nul.la presencia ú'scríptio continua, tal com ha estat definida; tenint 
en compte que per ais infants autors deis textos era el primer any 
d'aprenentatge de la llengua escrita d'una manera mes formal i 
organitzada, el resultat resulta sorprenent. És mes, de l'observació de 
cada cas es desprén que en moltes de les seqüéncies á'scriptio 
continua, les paraules que en formen part teñen unes característiques 
fóniques i semántiques que les sitúen entre les paraules contingut i les 
paraules gramaticals, enmig del continuum representat per unes i 
altres - com els verbs ser o fer-, o bé son paraules que juntes poden 
representar una unitat semántica -com camera de fer fotos. És a dir, 
en aquests casos contemplats de les dues paraules que hem considerat 
plenes, almenys una té un contingut semántic feble. 
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Sembla ciar que, des de ben aviat, la distinció entre dues paraules 
plenes no és cap problema per ais infants; les paraules de base léxica, 
les paraules plenes, s'identifiquen amb rapidesa i les paraules 
gramaticals son els elements que triguen mes a ser identificáis pels 
infants i la causa principal deis errors d'hiposegmentació. 

2) En segon lloc, considerant que les seqüéncies hiposegmentades 
constituíen una unitat sintáctica i semántica, va semblar mes coherent 
analitzar les paraules gramaticals tenint en compte la seqüéncia 
sencera on aqüestes apareixien; aquesta decisió permetia observar el 
seu comportament amb relació a tot el conjunt i s'hi introduia, en 
l'análisi, una dimensió sintáctica i semántica mes que no pas gráfica. 
Per aquest motiu, l'article, les preposicions A i DE, en totes les formes 
possibles, i els pronoms febles van ser analitzats dins de l'estructura de 
la qual formaven part, considerant-los sempre com a unitats 
lingüístiques i no com a unitats gráfiques. 

De cada estructura se'n va fer una análisi quantitativa i qualitativa. 
Pero, tal com ha estat explicat i justificat al punt 6, la decisió de 
comptar el nombre d'errors en una seqüéncia i no el nombre de 
seqüéncies errónies ha fet que les dades obtingudes en l'análisi parcial 
de cada estructura no s'hagin pogut posar en relació amb el nombre 
total d'errors. La decisió presa ha suposat unes dades globals mes 
fiables, pero ha tingut l'inconvenient que no facilítava la comparació 
entre els resultats de conjunt i els específics. En canvi, la relació entre 
els errors i el nombre d'ocurréncies de la mateixa estructura dona 
molta informació i, sobretot, l'análisi detallada de tots els casos. 

En el cas de l'article, el percentatge d'errors amb relació al nombre 
d'ocurréncies és d'un 5,5 %, gairebé la meitat deis quals correspon a les 
formes apostrofades (15 de 31 errors en total: un 50 %). Deis errors 
corresponents a les formes plenes o completes, només en 7 casos 
l'article precedeix el nom i, en la resta, l'article forma part d'una 
estructura composta [prep+art+nom]. És un valor for<;a baix. 

En el cas de les formes apostrofades de l'article, el conjunt és for^a 
heterogeni. En el grup s'hi recullen estructures que presenten els dos 
fenómens: la hipersegmentació i la hiposegmentació, que ja han estat 
analitzats en l'apartat corresponent. D'altres, son estructures en qué 
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l'article forma part, com en el cas de les formes plenes, d'una 
estructura precedida de preposició. De fet, el nombre de formes 
hiposegmentades en sentit estríete és només de 7. 

Pero, mes enllá deis valors numérics, el que ha resultat interessant ha 
estat l'observació deis casos ben segmentats. Una dada molt reveladora 
és que en tots els casos en qué l'article ha precedit un nom propi que 
comenq:ava en vocal, aquest ha estat ben segmentat encara que no 
estigués ben ortografiat. La predisposició a pensar que el nom propi és 
molt conegut pels nens perqué el troben sovint escrit a l'aula no es veu 
corroborada d'una forma rotunda. Molt probablement, aquesta és una 
rao de pes, pero la familiarització amb la paraula escrita sembla que 
no ho explica tot, perqué alguns deis noms propis no pertanyen a 
companys de classe, sino que son els noms de familiars o d'un animal 
que teñen a casa i pot ser que no els hagin vist mai eserits. Sembla 
evident que el nom propi és mes fácilment identifieable, tal com ja ha 
estat dit per diferents autors i hem recollit a l'apartat 7.6.1. , i una de 
les causes podria ser la individualitat del referent. 

Peí que fa a les estructures amb les preposicions A i DE, els resultats 
indiquen que el nombre d'errors és superior ais de l'article, i amb la 
preposició A, mes que amb la preposició DE (16% i 12%, 
respectivament). La preposició A podia presentar-se associada a la 
paraula següent peí fet que és una única lletra, mentre que la DE, a 
causa de la supressió de l'apóstrof que marca l'elisió de la vocal. En 
alguns aspectes el comportament de totes dues preposicions és similar, 
pero en d'altres no. Els aspectes mes destacables son: 

a) els grups d'errors mes freqüents son aquells en qué les 
preposicions precedeixen el nom, amb diferencia segons si el nom va 
precedit de l'article o no; pero, en tot cas, en conjunt, la diferencia 
amb relació ais altres grups és notable. En aquest cas, constatem que 
el subrgup ALA / ALES no presenta gaire mes errors (14%) que els que 
presenta el conjunt de l'estructura de la qual forma part [A+art+nom], 
(11%); la diferencia no és rellevant. Ferreiro troba, en l'estudi que 
dirigeix, que aquest és un context on es produeixen molts errors, pero 
no en dona dades amb qué puguem comparar. Diu, pero, que els errors 
comesos en les contextos A LA, A LES; A+inf i A+donde, representen 
mes del 60% del total d'errors en l'estructura amb la preposició A. En el 



Conclusions 225 

nostre cas, les dades no son comparables, pero sembla que la 
influencia d'aquest context en la comissió d'errors no és tan important. 

b) tant en el cas de la preposició A com DE, no hi ha relació 
entre el nombre d'ocurréncies i el nombre d'errors. No es pot dir que a 
mes ocurréncies, mes errors. 

c) el percentatge mes alt d'errors, en tots dos casos, 
correspon al context [prep+altres], que és un grup heterogeni en qué 
altres engloba partícules diverses. 

d) hi ha alguns resultats molt rellevants: que hi hagi algún 
infant que no faci cap error en algún deis contextos analitzats; que 3 
subjectes no en facin cap en cap deis contextos amb la preposició DE i 
que 5 infants no facin cap error en el context [A+inf]. 

e) com en el cas de l'article, el percentatge d'errors per falta 
d'apóstrof amb la preposició DE és alt, encara que no arriba al 50%. Les 
elisions son la causa mes important d'error, tant si la preposició DE va 
seguida de l'article com si no. 

Les estructures de nucli verbal, des d'un punt de vista quantitatiu, 
son les que presenten un percentatge mes alt d'hiposegmentacions, si 
les comparem amb les altres estructures analitzades. Aqüestes 
estructures han estat mes difícíls d'analitzar per la seva complexitat, 
derivada de les diverses possibilitats que resulten de la combinació de 
tres unitats: verbs, auxiliars i pronoms febles. El nombre de pronoms 
febles, 9 -6 deis quals presenten mes d'un al-lomorf-, és un factor mes 
que complica l'análisi de cada subgrup establert. La complexitat deis 
pronoms febles, des d'un punt de vsita morfológic, és mes elevada que 
la deis artieles i les preposicions. 

Deis resultats destaquem alguns deis aspectes: 

a) les seqüéncies en qué es produeixen mes errors 
d'hiposegmentació son aquelles en qué intervenen els pronoms febles, 
que constitueixen, així, el factor mes important d'error. El grup en qué 
hi ha menys errors son: [PF+aux+verb] i [aux+verb]. El nucli verbal i els 
auxiliars -anar i haver- son identificáis com a unitats discretes amb 
mes freqüéncia que no pas quan van acompanyats de pronoms febles. 
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b) les formes elidides deis pronoms febles apareixen mes 
freqüentment hiposegmentades que les corresponents formes plenes. 
Les que no ho están son, la majoria, la mateixa estructura, m'agrada, 
cosa que pot fer suposar que és una forma freqüent en els textos deis 
infants i que molt probablement ha estat treballada a classe. 

c) la majoria de combinacions de dos pronoms febles está 
hiposegmentada, sobretot el grup [se+en], se'n, ortografiat sen. Els 
casos ben segmentats corresponen a combinacions en qué apareixen els 
pronoms hi i ho, moltes vegades ortografiats només i i u; és a dir, amb 
una sola lletra. Ja hem comentat que aquest resultat és diferent al que 
troba Ferreiro en l'estudi sobre segmentació (1996). 

d) l'auxiliar anar, en les formes del perfet perifrástic son molt 
nombroses i están ben segmentades la majoria de vegades, Només hi 
ha un infant que concentra, ell sol, gairebé tots els casos erronis. 

e) contráriament a la suposició inicial, les formes impersonals 
hi ha, hi havia, apareixen molt freqüentment hiposegmentades; sembla 
que la influencia de la forma inicial deis contes no ha tingut una 
influencia destacable. 

Hipótesi 4: En els casos d'hipersegmentació, els fragments 
erróniament a'ñlats corresponen, molt probablement, a partícules 
gramaticals o a lexemes existents, la qual cosa indicaría que la 
separació no és completament aleatoria, sino que respon a la 
interpretado que el nen o nena fan de la gramática de la seva llengua 
en un moment determinat. 

Els resultats indiquen una tendencia iorga clara en el sentit de la 
hipótesi enunciada. Si deixem de banda els casos en qué la 
hipersegmentació és simplement una transgressió de la norma 
establerta, en els altres, queda forq:a clara la tendencia a afilar un 
fragment que correspon a una paraula de la llengua. El que és 
destacable és que aquesta unitat sigui una paraula gramatical: 
preposicions, articles, auxiliar haver, en la majoria de casos, quan 
justament son aqüestes unitats les causants de la majoria d'errors 
d'hiposegmentació. Com ja s'ha esmentat (vg. página 70) en els estudis 
de Báez & Cárdenas i Gomes de Moráis, els investigadors constataven 
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que la hipersegmentació semblava que es pogués associar, mes aviat, 
ais subjectes mes grans i competents, que s'atrevien a fer suposicions 
mes agosarades o ultracorreccions. Potser es podria precisar que el 
terme 'agosarades' indica l'aplicació -incorrecta, en els casos 
d'hipersegmentació- d'un coneixement gramatical incipient. Una 
vegada mes, els errors deis infants son una font d'informació deis seus 
coneixements i un indici de com procedeixen a l'hora de triar les 
solucions gráfiques. 

Hipótesi 5: És probable que en els textos mes llargs, s'observi una 
certa concentració d'errors en la segona part del text, fruit de la 
complexitat en la gestió de textos mes llargs, que exigeix un esforq 
cognitiu mes alt. 

Aquesta hipótesi no es compleix. De l'análisi de les dades no es desprén 
que l'efecte cansament influeixi en la comissió d'errors. Potser la 
mesura s'hauria de prendre en textos que es concentressin en poc 
temps, pero com que es tracta d'un període de sis mesos, els textos 
mes llargs s'acumulen ais dos últims mesos, que és quan la competencia 
deis infants també s'ha desenvolupat. Molt probablement, han 
comen^at a automatitzar alguns procedí ments i han pogut dedicar 
l'esfor^ cognitiu a la gestió d'altres aspectes relacionats amb 
l'escriptura de Uetres o potser amb la redacció. 

Hipótesi 6: Segurament es produeix una disminució del nombre 
d'errors de segmentació al llarg del període analitzat, malgrat que 
augmenti la llargada deis textos. 

En aquest cas, sí que la hipótesi es compleix i es produeix una 
disminució deis errors, tal com s'observa a la TAULA 1 i al GRÁFIC 2, 
encara que la llargada deis textos augmenti. Possiblement, el que 
acabem de comentar amb relació a la hipótesi anterior sigui válid per 
explicar el resultat d'aquest aspecte. És a dir, era lógic esperar una 
disminució deis errors, pero podria haver passat que el fet d'escriure 
textos mes llargs comportes un augment proporcional d'errors. Aquesta 
suposició era la mateixa que sosteníen les investigadores de l'estudi 
coordinat per Ferreiro (Ferreiro, 1996:61), que tampoc no van veure 
confirmada, encara que en el seu cas els textos havian estat realitzats 
en un mateix moment. 
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Els resultats obtinguts en les análisis han permés explicar molts 
aspectes sobre la segmentació i corroborar o no les hipótesis 
establertes per a cada pregunta formulada. Mes enllá deis resultats que 
expliquen, molt detalladament, el coneixement deis infants estudiats 
sobre la segmentació, les dades obtingudes han de servir per donar 
resposta a d'altres qüestions mes generáis. 

Aqüestes qüestions, ens les vam formular des d'un comen(;ament 
després de la lectura acurada deis textos, han anat planant durant tot 
el procés d'análisi i han conduit el tema de la segmentació cap a un 
espai de reflexió mes enllá de l'objeetiu plantejat i deis aspectes 
analitzats i que constitueix la conclusió mes destacada d'aquest 
treball. 

8.3. Conclusió general 

La conclusió mes destacada de l'estudi és que deis resultats es desprén 
que el coneixement gramatical de la seva llengua que els infants han 
construít incideix en el coneixement que els nois i noies elaboren sobre 
la segmentació gráfica. 

La contundencia d'alguns deis resultats corroboren aquesta afirmació. 
Exposarem i defensarem a continuació els arguments que la sustenten. 

En realitat, aquesta conclusió a la qual arribem té el seu origen en les 
intuícions que la lectura, llarga i entretinguda, i la transcripció deis 
textos, dificultosa, ens van produir. Aqüestes intuícions emergeixen a 
partir de dues observacions, principalment. A mesura que llegíem i 
transcrivíem els textos teníem la impressió que, malgrat la poca 
competencia que mostraven els infants en l'escriptura deis textos en 
general, semblava que la segmentació estava for^a ben resolta. Els 
textos mostraven problemes en l'escriptura de les lletres, en el domini 
de l'espai -distribució i alineació del text sobre el paper-, en el tra^, en 
l'ortografia convencional -substitucions i omissions-. Per comparació 
amb aquest nivell incipient de domini del sistema d'escriptura, la 
separado entre les unitats presentava relativament pocs problemes i 
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aquest era un fenonnen curios que ens empenyia a indagar-ne els 
motius. 

L'altra observació se centrava en la naturalesa de les seqüéncies mal 
segmentades. Semblava que les seqüéncies hiposegmentades 
respectaven algunes regles i que l'establiment de blancs no obeYa a un 
comportament errátic o aleatori, sino que es podia interpretar com la 
manifestació d'algun pensament de l'infant. I no d'un infant, sino de 
tots els analitzats. Va ser la lectura del conjunt deis textos que va fer 
aparéixer la semblan(;a en les solucions gráfiques adoptades. Peí que fa 
a les hipersegmentades, saltava a la vista que els fragments aíllats 
corresponien, en un percentatge gens menyspreable, a unitats de la 
llengua: preposicions, artieles, auxiliar haver i alguna altra. Aqüestes 
constatacions afavorien la idea que en els errors de segmentació s'hi 
podia llegir la influencia d'algun coneixement lingüístic implícit. 

En d'altres qüestions ortográfiques, com en les relacionades amb la 
correspondencia grafofónica, no s'hi podia veure un comportament 
coherent: per exemple, una mateixa paraula podia ser escrita de 
diverses maneres peí mateix infant en un mateix text; i tampoc no es 
podia establir cap relació entre un mateix tipus d'error en les 
escriptures d'infants diferents. En el cas de la segmentació, ben al 
contrari, el comportament deis infants marcava unes tendéncies que es 
repetien, de forma bastant regular, en tots els textos i entre tots els 
infants. 

Una vegada analitzats aquests aspectes, els resultats han confirmat el 
que en un primer moment era només una intuíció després de les 
primeres observacions. 

Qué feia diferent el comportament deis subjectes en l'escriptura de les 
Uetres i en la segmentació deis textos? Per qué els infants resolien tan 
rápidament la segmentació del text en paraules, amb relació a d'altres 
aspectes ortografíes i gráfics en general, i per qué els errors que 
cometien no semblaven casuals sino que s'ajustessín a un patró?. 

Les hipótesis en qué es fonamenten les respostes possibles que 
esbossarem a continuació son, principalment, de tres tipus: 1) les que 
posen Taccent en linput gráfic i es basen en la influencia que la 
imatge gráfica exerceix sobre els nens i nenes que aprenen a llegir i a 
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escriure, 2) una altra hipótesi, segons la qual els infants reconeixen les 
unitats que han de separar a l'escrit perqué son les que 'diuen' quan 
parlen, idea que implica acceptar que quan els infants escriuen, 
parteixen del que es van 'dient' i que les paraules apareixen ben 
delimitades en el seu discurs, 3) les que donen importancia a la 
influencia del coneixement gramatical de la propia llengua. 

1) La hipótesi de {'input gráfic és defensada, en el camp de 
l'aprenentatge de la llengua escrita, per Ferreiro, principalment, i 
entronca també amb la línia de pensament deis lingüistes que, com 
Catach, sostenen que l'escrit i l'oral son manifestacions diferents d'un 
mateix sistema, entre les quals existeix relació pero no dependencia. 
Des d'aquesta perspectiva, l'alfabetització seria l'element determinant 
que permetria a l'infant aprendre i consolidar l'establiment de blancs 
segons la convenció que regeix per a cada sistema d'escriptura 
particular. 

Sense descartar que la influencia de la imatge gráfica sigui un factor 
potent per a la delimitado de les unitats en l'escrit -i també per a 
l'adquisició d'altres aspectes del sistema ortografíe-, no sembla l'únic 
factor que influeixi en aquest aprenentatge. Les raons que justifiquen 
aquesta suposició son diverses: 

a) En primer lloc, perqué si la influencia de la imatge gráfica 
fos tan decisiva per a la segmentació i n'expliques la rapidesa en 
l'adquisició, també hauria d'afectar els altres aspectes ortografíes; ben 
al contrari, tal com hem observat, sembla que la competencia en 
l'escriptura de Uetres, de signes de puntuació o l'aceentuaeió, sigui 
mes Umitada. 

La idea que la imatge gráfíca és un factor decisiu en 
l'aprenentatge de l'ortografía está molt arrelada entre els mestres, 
perqué forma part d'una determinada concepció de l'aprenentatge, i 
és un pensament que es manifesta en unes practiques ortográfiques 
també molt concretes. Des d'aquesta perspectiva, els mestres senten 
neguit davant de les produccions deis infants que no s'ajusten a 
l'ortografía convencional, en la créenla que la visió de l'error és un 
factor de distorsió que condicionará l'adquisició correcta de la 



Conclusions 231 

convenció. No cal dir que, si la simple visió de l'escriptura correcta fos 
un element tan fonamental, l'ortografia no seria un problema massa 
greu en els textos eserits. La quantitat d'informació ben escrita amb la 
qual els estudiants están en contacte hauria de contrarrestar els 
efectes negatius de l'exposició a escriptures errónies. 

b) En segon lloc, la hipótesi de Vinput gráfic no serveix per 
explicar per qué els errors deis textos deis infants s'ajusten a un patró 
semblant. El patró al qual ens referim se cenyeix a tres aspectes 
observats, principalment: i) que tots els infants cometen mes errors -
molts mes- per falta de segmentació que per excés, ii) que les 
seqüéncies hiposegmentades corresponen a estructures sintáctiques i 
semántiques coherents, superiors a la paraula, iii) que els pocs casos 
d'hipersegmentació mostren que l'element separat erróniament 
coincideix amb una paraula existent en la llengua de referencia. 

Aquests resultats eren prou evidents com per fer suposar que hi 
havia alguna altra influencia mes que la de Vinput gráfic que 
justificava les dades de segmentació trobades. Mes encara, si ens fixem 
com es resolen les altres qüestions ortográfiques, haurem d'acceptar 
que la influencia de la imatge gráfica, per ella mateixa, no és l'únic 
factor que influeix en les decisions gráfiques que preñen els infants. 

2) La hipótesi que sosté que els infants aprenen a delimitar bé les 
paraules gráfiques perqué aqüestes es corresponen amb les que diuen 
quan parlen és també arriscada i presenta molts punts foscos. Caldria 
assumir dos principis: que existeix una certa correspondencia entre les 
unitats de la parla i les de l'escrit i que, quan els infants escriuen un 
text, se'l van dictant; és a dir, l'oralització precedeix l'escriptura. 

Totes aqüestes consideracions subjacents a la hipótesi de l'oralitat son 
discutibles i discutides des de molts punts de vista. 

a) En primer lloc, perqué l'observació pura i simple de com es 
produeix el flux de la parla ja contradiu la idea que les unitats que 
delimitarem entre blancs a l'escrit es corresponen a unitats entre 
pauses a l'oral. Només des d'una perspectiva de persones alfabetitzades 
es pot creure en aquesta il.lusió. Sobre aquest aspecte, ens afegim a 
les tesis defensades per Blanche-Benveniste. 
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Malgrat el que acabem de dir, es podria acceptar que hi ha 
moltes situacions en les quals els infants reben informació d'unitats 
úniques que corresponen a paraules plenes, sense un context lingüístic 
mes ampli. Les activitats de joc, els diferents moments en qué els 
infants demanen que els adults anomenin les coses, son moments en 
qué poden rebre la informació de les paraules com etiquetes de la 
realitat. Aquests moments serien idonis per a delimitació de les 
paraules i en permetrien Temmagatzament. 

b) En segon Uoc, les diferencies en els sistemes d'escriptura de 
les Uengües fan que la correlació entre unitats de la parla i de l'escrít 
pugui ser encara mes difícilment acceptada. Tal com s'ha explieat, la 
propia estructura de les Uengües pot condicionar el sistema gráfic, 
encara que estiguem parlant de sistemes alfabétics. Com hauríem de 
considerar la paraula escrita en Uengües com l'inuít, el ture o 
l'alemany, que teñen sistemes d'integració de les unitats, diferents deis 
de les Uengües romániques? En tot cas, s'hauria de limitar la suposada 
relació entre les unitats de la parla i les de l'escrít, a les Uengües 
romániques i concretament al cátala, que és la utilitzada en els textos 
anaUtzats; o bé, a les Uengües indoeuropees, segons M.J. Béguelin 
(2002). 

c) En tercer Uoc, la suposició que els infants escriuen 
separadament les paraules perqué les oralitzen abans d'escriure 
tampoc sembla massa encertada. Blanche-Benveniste (1998) explica, 
de forma clara, que si ToraUtzació - o potser n'hauríem de dir 
vocalització- es produeix, la separació entre les diferents unitats no 
respecta els límits de les paraules, sino que té un carácter 
marcadament sil.lábíc i en molts casos s'enlla^a el final d'una paraula 
amb Tinici de la següent. 

En tot cas, seria mes adequat suposar que, si els infants son 
capados de separar a Toral abans de Tescriptura, és que están 
utilitzant informació no de Toral, sino del seu coneixement de les 
paraules; de la representació que n'han construYt en el procés 
d'adquisíció de la llengua. És des d'aquesta perspectiva que es pot 
formular una tercera hipótesi. 
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"Without words, children can't talk about people, places, things, actions, relations, or 
States, and they have no grammatical rules. Without words, there would be no sound 
structure, no word structure, and no syntax. The lexicón is central in language, and in 
language acquisition" (Clark, 1995). 

3 ) La tercera hipótesi, que és la que se sosté en aquest estudi, defensa 
que els infants utilitzen el coneixement de la seva llengua que han 
construít durant el desenvolupament de la parla, a l'hora d'escriure les 
unitats gráfiques convencionals. És una hipótesi agosarada que 
explicarem a continuació articulant l'argumentació en dos punts: a) 
quin tipus de coneixement gramatical es pressuposa que els infants 
activen ?, i b) per qué el coneixement de les paraules, que ha permés 
entendre la parla i parlar, no és directament utilitzable per a l'escrit? 

a) Un deis coneixements ais quals al.ludim i que permetria que 
els infants reconeguessin els límits entre blancs de forma for^a rápida 
és el de la paraula. Acceptem que la paraula gráfica correspondria a 
una unitat gramatical no arbitraria; el grau baix d'arbitrarietat, és a 
dir, el fet que els segments entre blancs representessin unitats de la 
parla seria una explicació possible de per qué els infants aprenen a 
segmentar amb for^a rapidesa. És possible sostenir que les paraules son 
unitats existents de la llengua? Al marc teóric s'ha abordat aquesta 
qüestió i encara que apareix com un tema controvertit en qué els 
lingüistes no están sempre d'acord, sembla que es pot acceptar 
l'existéncia de la paraula com una unitat real, o, si mes no, com una 
unitat amb entitat psicológica. Fins i tot tenint en compte les postures 
mes reticents, com la deis estructuralistes, i malgrat les diferencies 
estructuráis entre les llengües i les convencions ortográfiques diverses 
entre llengües afins. Des del camp de la ciencia cognitiva, Eve Clark, 
investigadora reconeguda i interessada en el desenvolupament 
simbólic, afirma que el coneixement de les paraules és la base del 
coneixement d'una llengua. Sense coneixement de les paraules no hi 
ha ni coneixement sintáctic, ni fonétic ni de cap altre nivell del 
sistema lingüístic®^ 

A mes de la paraula, l'altre coneixement a qué féiem 
referencia és el del sintagma. El fet que la majoria de les composicions 
de les SHO no transgredeixin, prácticament mai, l'estructura d'un 
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sintagma (5 casos, d'un total de 295 SHO) ha estat una de les 
aportacions mes interessants de l'estudi. Aquest resultat deixa 
entreveure el coneixement d'una unitat gramatical jerárquicament 
superior a la paraula i inferior a la frase. 

De fet, un resultat semblant ja es devia poder observar en la 
investigació que coordinava Ferreiro, en qué es proposava ais infants 
una tasca d'escriptura Iliure semblant a la que ha estat realitzada en 
aquest estudi. Ferreiro també feia alguna indicació sobre la possibilitat 
que alguns aspectes es poguessin interpretar des d'un punt de vista 
sintáctic (vg. pág. 81), pero sense aprofundir en aquesta observació i 
proposar un altre tipus d'interpretació que tingues en compte els 
aspectes sintáctics i semántics. Aquest estudi, justament, ha volgut 
recollir aquesta observació i fer-ne un deis punts centráis de l'análisi. 

En les investigacions de tipus experimental, en canvi, en qué 
els infants resolien tasques predissenyades, no es podia apreciar aquest 
coneixement de forma tan clara, peí fet que les estructures que eren 
dictades ais infants ja tenien el patró sintagma i no s'hi podien veure 
les decisions de segmentació que prenien; i en el cas de dictat d'un 
text, tampoc, en no teñir informació de les pauses que feia qui dictava 
-factor, aquest, determinant per avaluar el criteri amb qué els infants 
establien els blancs-. 

En el cas de l'estudi que presentem, el corpus amb qué s'ha 
treballat ha proporcionat de forma clara la informació de l'estructura i 
els límits de les seqüéncies, cosa que ha facilitat comprendre que a) 
els infants prenien decisions molt semblants entre ells, i b) que les SHO 
que produíen Uiurement mostraven la influencia d'un coneixement 
sintagmátic consolidat. 

Aquest coneixement sintagmátic s'ha desenvolupat durant 
l'adquisició de la parla, quan l'infant elabora representacions sobre la 
llengua de l'entorn seleccionant els elements significatius. En aquest 
procés, també apareix el sintagma com una unitat prosódica, sintáctica 
i semántica que els infants, guiats per l'entonació, áíllen de la parla en 
els moments d'interacció (Hirsh-Pasek & Golinkoff, Gleitman). Així, les 
SHO que apareixen ais textos son errónies des d'un punt de vista 
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ortografíe, pero teñen una estructura que es correspon amb un 
segment gramatical: el sintagma. És per aixó que podem afirmar que el 
comportament deis infants quan segmenten no és arbitran i mostra un 
patró eomportamental forqia homogeni. 

b) Pero acceptar que els infants han de teñir emmagatzemades 
paraules per poder parlar no resol el conflicte que suposa trobar 
seqüéncies mal segmentades; mes aviat ens porta a un altre problema 
que ja se'ns plantejava a l'inici de l'estudi: si els infants j a teñen 
emmagatzemada la informació de les paraules de la seva llengua, 
informació que els permet parlar i utilitzar els elements ben delimitats 
a la parla i combinar les paraules entre elles, perqué quan escriuen no 
recuperen aquesta informació i sí, en canvi, unitats superiors, com el 
sintagma? Quina diferencia hi ha entre l'accés a la informació per 
poder parlar i per poder escriure? És un problema lingüístic -de les 
unitats emmagatzemades- o un problema cognitiu, de recuperado de 
la informació? 

És evident que no podem respondre totes aqüestes preguntes. 
Pero l'análisi i els resultat de l'estudi permeten, almenys, apuntar 
algunes de les qüestions cap a on tendir en properes investigacions. 

Hauríem de partir del príncipi que el coneixement que les 
persones elaboren sobre la realitat no és un coneixement acabat i 
estátic, sino canviant i que está subjecte a reelaboracions a partir de 
necessitats concretes que actúen com a estímuls i desencadenants de 
les reelaboracions. En el cas del coneixement gramatical subjacent a 
les manifestacions escrítes és possible suposar que el coneixement que 
ha permés comprendre (i elaborar representacions per a la comprensió 
o C-representations) i parlar (i elaborar representacions per a la 
producció o P-representations) (Clark, 1995) hagi de tornar a ser 
representat novament per a l'escriptura. Seria una redescripció, en 
termes de Karmiloff-Smith, deis coneixements primigenis. Les primeres 
representacions que han permés entendre i parlar no serien 
directament accessibles per a la tasca de l'escrit; només serien 
mostres de destreses procedimentals. El propi Uenguatge escrit i la 
mateixa activitat d'escriure actuarien com a desencadenants deis 
processos de redescripció de qué parla l'autora; aquells que 
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permetrien traspassar la informació codificada en un nivell de 
representació I, implícit, a altres nivells de representació (E1 i E2) en 
qué progressivament els coneixements adquirits es tornarien mes 
flexibles, mes accessibles a la consciéncia i sobre els quals seria 
pensable la reflexió i la conceptualització. Gombert (1990) també 
subscriu en línies generáis Texisténcia d'una reorganització interna 
deis coneixements implícits. 

En opinió nostra, son les activitats própies del procés 
d'alfabetització les que activen la flexibilització deis coneixements 
adquirits per parlar. En aquest punt sí que creiem que la imatge gráfica 
té una influencia rellevant per a Testabliment deis blancs 
convencional; pero no com una simple imatge que l'infant 
"fotografía", sino com una informació que ell relaciona amb 
informacions que ja té emmagatzemades. La capacitat de llegir la 
informació gráfica -o fónica o d'altres tipus- s'ha d'entendre des de la 
perspectiva d'un subjecte actiu, que és capa^ d'analitzar-la í posar-la 
en relació amb les altres informacions, en un procés de reelaboració i 
reconstrucció constant deis propis coneixements. 
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