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INTRODUCCIÓ 

 “Fer un amic és una inversió humana; un amic és un capital que enriqueix 

la nostra vida. Nosaltres invertim afecte, confiança, generositat, temps 

compartit, intercanvi d’opinions, etc., en una persona que fa en nosaltres la 

mateixa inversió. El rendiment que ens donarà és l’augment de la nostra 

capacitat d’afecte, de solidaritat i, fins i tot, de plàcida i profunda felicitat”. 

(Espinàs, 1984: 56) 

 

 

 

 

 

El treball que presento parteix de les diferents investigacions realitzades a Catalunya pel 

grup GISTAL (Grup d’Investigació sobre Sordeses i Trastorns en l’Adquisició del 

Llenguatge de la Universitat Autònoma de Barcelona) respecte de les característiques 

específiques de l’alumnat amb sordesa i les necessitats educatives que planteja, i pretén 

aportar un major coneixement del món social de l’adolescent amb sordesa. 

 

L’estudi versa sobre la interacció social amb iguals i l’amistat de l’adolescent sord, 

escolaritzat en centres ordinaris i en modalitat comunicativa oral, atès que aquesta 

escolarització i modalitat són predominants entre l’alumnat sord de secundària del 

nostre país. 

 

S’investiguen les experiències d’interacció social amb iguals d’edat i amb els amics i les 

amigues, i els conceptes i valors entorn l’amistat, d’una mostra de vint adolescents sords 

i vint adolescents oients. 

 

El treball està estructurat en nou capítols, la bibliografia i tres annexos. 

 

En els tres primers capítols se situa el marc teòric de referència, al llarg dels quals 

s’exposen treballs i reflexions de diversos autors que s’han considerat interessats per als 

objectius de la tesi. 

 

En el primer capítol, “L’adolescent amb sordesa”, es contextualitza quines 

repercussions té la sordesa en el desenvolupament de l’infant i l’adolescent i quin tipus 

d’atenció educativa rep l’alumnat sord en el nostre país. 

 

En el segon capítol, “L’amistat i la interacció social amb iguals, des d’un enfocament 

evolutiu”, es descriu el procés evolutiu, les característiques i les funcions de l’amistat i 

la interacció social, en la persona humana i al llarg dels diferents períodes vitals. 
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S’aporten investigacions fetes per diferents autors, fent èmfasi a les que versen sobre el 

període adolescent. 

 

En el tercer capítol, “Amistat i interaccions socials en l’adolescent amb sordesa”, es 

descriuen diferents estudis, aportats per múltiples autors, sobre la interacció social de 

l’adolescent sord en diferents contextos educatius i de diferents països, amb models 

educatius propis pel que fa a l’alumnat amb sordesa. 

 

En els sis capítols següents es presenta la investigació pròpiament dita. 

 

En el quart capítol, “Plantejament de l’estudi empíric”, s’exposen els motius de l’estudi, 

els objectius i les hipòtesis de treball, i es dissenyen les variables influents o 

independents i les dimensions o variables dependents estudiades. 

 

En el cinquè capítol, “Metodologia”, es descriu la població adolescent de la mostra, el 

disseny d’investigació, el procediment seguit en l’estudi i els instruments utilitzats. 

 

En el sisè capítol, “Resultats respecte de les variables influents o independents de la 

població estudiada”, es descriuen i s’analitzen els resultats obtinguts pel que fa a les 

diferents variables que es consideren influents. 

 

En el setè capítol, “Resultats respecte de les dimensions estudiades o variables 

dependents: amistat i interacció social”, es descriu i s’analitza l’amistat i la vida social 

dels adolescents sords i oients. 

 

En el vuitè capítol, “Anàlisi estadística dels resultats”, es correlacionen les diferents 

variables influents, descrites en el capítol sisè, amb les dimensions estudiades _amistat i 

interacció social_, descrites en el capítol setè, i es determina quines variables tenen una 

major o menor influència estadística en els resultats estudiats. 

 

En el novè capítol, “Conclusions i implicacions educatives”, es fa una síntesi i una 

valoració dels resultats descrits en els tres capítols precedents, en funció dels objectius i 

les hipòtesis inicials i s’esbossen les implicacions educatives d’aquests resultats. 

 

L’annex 1 aporta els instruments utilitzats. 

 

L’annex 2 aporta les trascripcions de l’alumnat estudiat. 

 

L’annex 3 aporta els resultats de l’anàlisi estadística. 

 

 

 

 



 

 

1. L’ADOLESCENT AMB SORDESA  

1.1. INTRODUCCIÓ 
 

Les polítiques educatives, dutes a terme en diferents països, respecte de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials, donen lloc a importants diferències en el model 

d’escolarització de l’alumnat amb sordesa.  

 

Segons Puig (1997) i (2003), l’educació de l’alumnat amb necessitats educatives 

especials en els països europeus es divideix en dos grans grups: 

 

El primer grup està format per països que defensen una educació comprensiva i 

integradora de tot l’alumnat; el formen, principalment, Anglaterra, Gal·les, Dinamarca, 

Espanya, França, Itàlia i Suècia. Tots ells dissenyen un sistema escolar amb voluntat 

d’atendre tots els alumnes, durant l’escolarització obligatòria, majoritàriament sota una 

única fórmula institucional i a partir d’un marc curricular comú.  

 

El segon grup defensa una educació diferenciada entre l’alumnat; el formen, 

principalment, Alemanya, Àustria, Luxemburg, Països Baixos, etc. Tots ells separen els 

alumnes, durant l’escolarització obligatòria, d’acord amb les seves característiques i el 

rendiment acadèmic en centres escolars diferents i amb marcs curriculars diferents. Els 

països europeus que pertanyen al segon grup escolaritzen l’alumnat amb sordesa en 

centres d’educació especial per a infants i joves sords. 

 

Dintre del primer grup hi ha importants diferències entre els països, quant a pràctiques 

educatives, tot i que comparteixin principis educatius comuns. Tenim en un extrem el 

model italià, basat en la inclusió gairebé absoluta de tot l’alumnat en el sistema educatiu 

ordinari. Menys del 0,2% del total de la població escolar italiana queda fora del sistema 

ordinari. En un nivell intermedi hi ha Anglaterra i Gal·les, Dinamarca, Espanya i 

Suècia, on menys d’un 2% del total de la població escolar es troba fora del sistema 

ordinari. I en l’altre extrem hi ha França, on més del 3% del total de la població escolar 

es troba fora del sistema ordinari. 

 

El model inclusiu italià es basa en l’existència d’un mestre de suport, normalment per a 

un o dos alumnes amb necessitats educatives especials que, conjuntament amb el mestre 

d’aula, intervé en l’educació de l’alumne. Quasi la totalitat d’alumnes amb necessitats 

educatives especials estan escolaritzats a l’aula ordinària i a l’escola ordinària. 
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El model que predomina a Anglaterra i Gal·les, a Dinamarca i Suècia és la creació 

d’aules especials, dintre de l’escola ordinària, a les quals els alumnes amb necessitats 

educatives especials hi assisteixen a temps parcial o complet. 

 

El model que predomina a França és l’escolarització de l’alumnat amb necessitats 

educatives especials en centres d’educació especial o en aules especials dintre dels 

centres ordinaris (Puig, 1997 i 2003). 

 

L’alumnat amb sordesa dels països europeus amb un model educatiu comprensiu i 

integrador segueixen la modalitat comunicativa oral o bilingüe (oral i llengua de signes) 

en funció de variables diverses, tal com les característiques dels alumnes, la voluntat de 

la família, etc. A Itàlia i Espanya predomina la modalitat comunicativa oral. En els 

països europeus amb un model educatiu diferenciat és més majoritària la modalitat 

comunicativa bilingüe. 

 

Als EUA hi ha diferències entre els estats. Hi predomina el model inclusiu però 

persisteixen també centres d’educació especial amb pràctiques més diferenciades. Part 

de la població adulta amb sordesa defensa l’escola d’educació especial per a sords i la 

llengua de signes americana, com a elements fonamentals i diferenciadors de la cultura i 

la identitat de la persona sorda. 

 

Segons Antia (2006), la inclusió d’alumnat amb sordesa en centres ordinaris es pot 

definir des de tres perspectives: una perspectiva d’emplaçament; una perspectiva 

filosòfica i una perspectiva pragmàtica. 

 

Des d’una perspectiva d’emplaçament, la inclusió es refereix al lloc físic on els 

estudiants amb sordesa reben la seva educació. Des d’aquesta perspectiva, la inclusió 

implica que els estudiants reben la major part de la seva educació a la classe ordinària, 

la qual és impartida pel professor d’àrea.  

 

Des d’una perspectiva filosòfica, la inclusió implica que les pràctiques educatives 

generals a l’aula han de canviar per acomodar diferents estudiants amb necessitats 

diverses, incloent-hi els estudiants amb sordesa. El professorat ha d’assumir que tots els 

alumnes són membres del centre educatiu i de l’aula ordinària, i els professors d’àrea 

conjuntament amb els professors de sords han de treballar plegats per donar els serveis 

apropiats i l’educació als estudiants amb sordesa. 

 

Des d’una perspectiva pragmàtica, cal avaluar en cada cas quines acomodacions són 

necessàries, quins elements són facilitadors i quines barreres apareixen. 

 

Si els estudiants amb sordesa estan realment integrats amb estudiants oients en classes 

inclusives, acostumen a tenir un adequat progrés acadèmic i acostumen a participar en la 

vida acadèmica i social de l’escola (Antia, 2006).  

 

A Espanya i a Catalunya, l’atenció educativa vers l’alumnat amb sordesa s’ha basat 

majoritàriament en un model inclusiu a l’aula ordinària i als centres educatius ordinaris, 

tot i que, en nombre reduït, persisteixen centres d’educació especial per a l’atenció 

educativa d’alguns alumnes amb sordesa. 
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L’escolarització de l’alumnat sord en els centres educatius ordinaris de Catalunya s’ha 

dut a terme amb el suport dels CREDA (Centre de recursos educatius per a la 

deficiència auditiva i els trastorns del llenguatge); els quals són Serveis Educatius creats 

pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i tenen com a objectiu 

principal l’atenció a l’alumnat amb sordesa i altres trastorns de llenguatge, a través del 

logopeda que treballa regularment amb l’infant i l’adolescent amb deficiència auditiva 

en el centre escolar. Tanmateix, aquesta resposta educativa està més centrada en 

qüestions de llenguatge oral, escrit i d’aprenentatges curriculars i menys en qüestions de 

socialització i relacions interpersonals amb companys. 

 

L’estudi de la sordesa, en la població escolar del nostre país, s’ha centrat especialment, 

durant els últims anys, en les implicacions que el dèficit auditiu té en l’adquisició del 

llenguatge i la cognició i són menors els estudis respecte del desenvolupament 

socioafectiu d’aquests infants i joves. D’altra banda, la major part de treballs 

d’investigació fan referència a l’escolarització primària i són també menors els estudis 

que abasten l’etapa secundària. 

 

Durant l’etapa secundària, i tant en l’adolescent sord com en l’oient, els aspectes 

socioafectius se suposa que depenen de la maduresa personal i social dels joves i menys 

dels professionals implicats en la seva educació; tot i que possiblement hi ha certes 

condicions educatives que afavoreixen el desenvolupament socioafectiu en aquestes 

edats. Durant  l’adolescència, la major part dels nois i noies entren en una crisi personal 

i les relacions d’amistat amb els companys ocupen un paper fonamental per compartir i 

trobar suport a uns problemes semblants. En el cas del jove sord, les característiques 

comunes a qualsevol adolescent se sumen a les repercussions que la sordesa pot tenir en 

el seu autoconcepte i en la seva identitat, en la comunicació entre l’adolescent sord i els 

seus companys d’edat i en la relació social i l’amistat amb altres adolescents. 

 

La recerca que s’anirà presentant al llarg d’aquests capítols versa sobre aquestes 

qüestions; és a dir, sobre les relacions socials i l’amistat entre els adolescents sords 

escolaritzats en els centres de secundària i altres adolescents oients i sords. L’estudi 

pretén analitzar la repercussió de la sordesa en aspectes socioafectius i aportar una 

reflexió pel que fa a les similituds i singularitats de les relacions socials de l’alumnat 

sord, en comparació amb l’alumnat oient. 

  

Aquest primer és un capítol introductori, al llarg del qual s’esbossen algunes 

característiques generals dels infants i adolescents amb sordesa i s’exposa quin tipus de 

política educativa ha dissenyat el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya vers l’atenció educativa de l’alumnat amb sordesa. 

 

En el primer apartat del capítol es descriuen algunes característiques generals dels 

infants i adolescents sords. Els tipus i graus de sordesa, les pròtesis auditives que 

utilitzen; s’exposen, sense fer encara una anàlisi aprofundida, les possibles 

repercussions que la sordesa té en el llenguatge i la comunicació, en els aprenentatges 

escolars, i en el desenvolupament personal i social d’aquests nois i noies. En els capítols 

posteriors s’ampliaran algunes d’aquestes idees, amb una major anàlisi i reflexió, a 

través de l’estudi empíric que es presenta. 

 

En el segon apartat del capítol se citen les principals normatives del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya relacionades amb l’atenció educativa als 
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infants i adolescents amb sordesa; s’exposen els diferents CREDA que hi ha actualment 

i les funcions que realitzen, i les modalitats d’escolarització i modalitats de comunicació 

existents per donar resposta a les diferents necessitats de la població escolar amb 

sordesa. 

 

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’INFANT I 

L’ADOLESCENT AMB SORDESA 
 

Segons Silvestre i Valero (2006), la pèrdua d’audició pot tenir importants repercussions 

en l’adquisició del llenguatge oral i el desenvolupament de l’individu, però els efectes 

seran diferents segons la influència de les variables següents: la tipologia de la sordesa, 

l’etiologia, el moment evolutiu de l’afectació, el grau de pèrdua auditiva, les condicions 

d’aplicació de la pròtesi i les condicions educatives. 

 

Quant a la tipologia de la sordesa, hi ha les sordeses de percepció o neurosensorials i les 

sordeses transmissives. Les primeres es deuen a una patologia de l’orella interna. El 

subjecte sord no pot recuperar l’audició normal. Només és possible una intervenció 

educativa especialitzada basada en l’ajut tècnic audioprotètic i la reeducació logopèdica. 

Les segones es deuen a una patologia de l’orella externa o mitjana. En la majoria dels 

casos, a partir d’una intervenció farmacològica o quirúrgica, el subjecte pot recuperar 

l’audició normal. Aquest segon tipus de sordesa és freqüent durant la infantesa com a 

conseqüència d’otitis infeccioses de l’orella mitjana; en aquest cas l’infant passa 

períodes amb una audició normal i períodes amb una pèrdua auditiva, que acostuma a 

ser lleugera o mitjana. Dintre de les sordeses transmissives hi ha també les 

malformacions congènites de l’orella externa o mitjana, tot i que són menys freqüents. 

 

Pel que fa a l’etiologia, més del 50% de les sordeses neurosensorials tenen un origen 

genètic. Actualment s’han reduït molt els factors de risc de sordesa neurosensorial, 

adquirida durant l’embaràs i el part, tot i que els avenços en neonatologia que permeten 

una major supervivència dels nadons prematurs, repercuteixen en un augment de 

criatures sordes que poden presentar altres trastorns associats. Les sordeses adquirides 

per causes postnatals, com les infeccions, representen un percentatge alt en les sordeses 

transmissives, però menor en les sordeses perceptives. 

 

Amb relació al moment evolutiu de l’afectació, la sordesa pot ser prelocutiva, quan té 

lloc abans de l’adquisició del llenguatge oral, per part de l’infant; o pot ser postlocutiva, 

quan té lloc després de l’adquisició del llenguatge. 

 

Torres, Rodríguez, Santana i González (1995) i Marchesi (1993) defineixen com a 

sordesa prelocutiva la que es produeix abans dels tres anys; és a dir, abans de 

l’adquisició natural del llenguatge oral. 

 

Segons Silvestre i Valero (2006), un 80% de les sordeses infantils són prenatals o 

perinatals i, per tant, prelocutives. Actualment, però, el concepte fonamental pel que fa a 

les sordeses neurosensorials és el de l’edat auditiva; és a dir, el període de temps que 

transcorre entre la lesió i l’aplicació de la pròtesi i l’inici de l’atenció especialitzada. 

Com més propera sigui l’edat cronològica i l’edat auditiva del subjecte, més normalitzat 

serà el procés d’adquisició del llenguatge oral. 
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Quant al grau de pèrdua auditiva, el Bureau International d’Audiophonologie (BIAP, 

1997) distingeix els graus de sordesa següents: 

 

DAL. Deficiència auditiva lleugera. El valor mitjà de la pèrdua auditiva se situa entre 21 

i 40 dB, a les freqüències conversacionals. 

 

DAM. Deficiència auditiva mitjana. El valor mitjà de la pèrdua auditiva se situa entre 

41 i 70 dB, a les freqüències conversacionals. 

 

DAS. Deficiència auditiva severa. El valor mitjà de la pèrdua auditiva se situa entre 71 i 

90 dB, a les freqüències conversacionals. 

 

DAP. Deficiència auditiva profunda. El valor mitjà de la pèrdua auditiva se situa entre 

91 i 119 dB, a les freqüències conversacionals. Dintre de la sordesa profunda es 

distingeix tres graus: 1r grau, comprèn la pèrdua auditiva entre 91 i 100 dB; 2n grau, 

comprèn la pèrdua auditiva entre 101 i 110 dB; 3r grau, comprèn la pèrdua auditiva 

entre 111 i 119 dB. 

 

DAT. Deficiència auditiva total o cofosi. El valor mitjà de la pèrdua auditiva se situa a 

120 dB o més, a les freqüències conversacionals. 

 

Per a Silvestre i Valero (2006), la repercussió del grau de pèrdua auditiva en 

l’adquisició del llenguatge oral dependrà, entre altres variables, del moment i la qualitat 

de la pròtesi auditiva. Les pròtesis auditives són dispositius electrònics destinats a 

millorar l’audició de les persones amb sordesa i poden ser de dos tipus: 

 

L’audiòfon. Es tracta d’un aparell extern que es col·loca al pavelló auricular o al 

conducte auditiu extern i realitza l’estimulació auditiva per via aèria, normalment. Els 

audiòfons actuals solen ser digitals i proporcionen importants guanys auditius. Se solen 

utilitzar en les pèrdues auditives lleugeres, mitjanes, severes i en algunes de profundes 

de primer grau.  

 

L’implant coclear. Es realitza mitjançant una intervenció quirúrgica i consisteix a 

introduir diferents electrodes a la còclea, els quals estimularan i transmetran la 

informació sonora, recollida des de l’exterior i prèviament transformada en senyal 

elèctric, al nervi auditiu i d’aquí al sistema nerviós central. L’implant coclear està 

indicat en les pèrdues auditives profundes i totals. 

 

En el cas del nadó sord neurosensorial, com abans es produeixi l’adequada adaptació 

protètica, com abans es desenvolupi un treball logopèdic i sempre que hi hagi una 

col·laboració per part de la família, la distància entre l’edat auditiva i l’edat cronològica 

de l’infant serà menor i el desenvolupament socioafectiu i de llenguatge oral serà més 

normalitzat. 

 

Gou i Valero (2005), destaquen que la detecció cada cop més precoç de la sordesa 

permetrà rebaixar l’edat de la detecció i diagnosi, i de la intervenció audioprotètica i 

logopèdica. Actualment, en el nostre país, la detecció de pèrdues auditives severes i 

pregones oscil·la entre els nou i els vint mesos. Cal esperar que en breu, igual que 

succeeix en altres països, aquesta passarà a oscil·lar entre els tres i els sis mesos d’edat, 

a partir de l’aplicació generalitzada de proves cribatge auditiu neonatal. Actualment, 
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una gran part d’infants i joves amb sordeses severes i pregones utilitzen audiòfons 

digitals d’alta gamma, els quals ofereixen importants possibilitats acústiques, tant 

qualitatives com quantitatives; tot i que l’audiòfon, per si sol, no capacita auditivament 

l’infant o l’adolescent amb sordesa, sinó que el subjecte ha d’estar entrenat 

específicament per treure el màxim profit auditiu de la pròtesi. 

 

Per als infants o els adolescents sords profunds amb escasses restes auditives pot ser 

més aconsellable una pròtesi auditiva, consistent en un implant coclear. Per a Clarós 

(2005), l’edat d’implantació coclear és fonamental en els resultats, en el cas d’infants i 

joves amb sordeses profundes prelinguals. La plasticitat neural auditiva té una gran 

importància en l’adquisició d’una audició comprensiva, a través de l’aprenentatge sonor 

durant els primers anys de vida. Els nadons que no reben una adequada estimulació dels 

centres auditius cerebrals i les vies auditives nervioses no desenvoluparan una plasticitat 

neural auditiva òptima durant aquest període crític. Per a l’autor, els infants implantats 

abans dels dos anys tenen un desenvolupament lingüístic més normalitzat i més 

semblant al dels infants oients. Quan l’implant es fa entre els dos i els quatre anys, els 

resultats són menys òptims en comparació a la franja d’edat anterior, tot i que s’obtenen 

resultats millors respecte dels infants i joves implantats en edats superiors. 

 

Segons Rodríguez i Suárez (2006), si l’implant es fa en els primers mesos de vida, el 

nadó sord pot tenir un desenvolupament auditiu similar al d’un nadó oient, amb la qual 

cosa disminueix l’asincronia entre l’edat cronològica i l’edat de desenvolupament del 

llenguatge oral. Juga un paper clau en el procés de postimplantació l’actitud i la 

implicació de la família, el procés rehabilitador i l’entorn educatiu. 

 

La situació actual a Catalunya, a partir de les dades i cens facilitat pels CREDA, és que 

l’aplicació generalitzada dels implants coclears en els infants sords susceptibles de rebre 

aquest tipus de pròtesi auditiva, s’està fent des dels darrers set anys, aproximadament. 

No hi ha, per tant, encara, adolescents sords implantats durant els primers anys de vida. 

 

Segons Silvestre, Cambra, Laborda, Mies, Ramspott, Rosich, Serrano i Valero (1999), 

una característica de la persona amb sordesa profunda que no ha rebut l’implant durant 

la infantesa, com és el cas dels adolescents i els adults sords actuals, i també, en 

determinades situacions, la persona amb sordesa severa és que estableixen una relació 

amb l’entorn que ve determinada pel fenomen de l’atenció dividida en el temps. Aquest 

fenomen consisteix en una dificultat per rebre dos estímuls que no es produeixen en el 

mateix camp visual; per exemple, estar atent al que diu el professor i prendre apunts al 

mateix temps.  

 

L’atenció dividida en el temps afecta, en menor o major grau, la interacció social de 

l’adolescent sord escolaritzat en contextos educatius ordinaris amb companys oients. En 

els espais informals de converses al pati en petit grup o espais formals de col·loquis a 

classe, l’adolescent amb sordesa tindrà un cert grau de dificultat per seguir la conversa i 

els canvis d’intervenció dels diferents participants en la situació comunicativa.  

 

Tot i així, el fenomen de l’atenció dividida en el temps va quedant restringit a 

determinades situacions i contextos comunicatius més complexes per a l’alumnat sord 

de les noves generacions, que pot beneficiar-se dels nous avenços tecnològics de les 

pròtesis auditives, que permeten un gran guany auditiu. 
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Investigacions recents sobre l’alumnat amb sordesa neurosensorial, realitzades pel grup 

GISTAL (Grup d’Investigació sobre Sordeses i Trastorns en l’Adquisició del 

Llenguatge de la Universitat Autònoma de Barcelona), descriuen les principals 

característiques d’aquest alumnat.  

 

Pel que fa a l’adquisició i desenvolupament del llenguatge oral, segons Silvestre i 

Laborda (1998) i Silvestre i Laborda (2006), la possibilitat que l’infant sord segueixi els 

processos imitatius orals en interacció amb la família _tal i com fa l’infant oient_ i 

aconsegueixi una bona competència en llenguatge oral depèn fonamentalment que rebi 

al més aviat possible una atenció familiar, educativa i un ajut audioprotètic adequat. Els 

subjectes amb sordesa severa i pregona acostumen a utilitzar com a mecanismes 

específics per a l’expressió i la recepció oral l’organització combinada de la via auditiva 

_l’optimització de l’audició residual_ i la via visual _l’ús de la lectura labiofacial_. Hi 

ha moltes diferències individuals en l’ús òptim de les dues vies. Aquest ús implica un 

entrenament educatiu específic i uns ajuts tècnics adequats. La competència del 

subjecte, en l’ús de l’audició residual, depèn també del grau de pèrdua auditiva. El 

desenvolupament del llenguatge oral, en aquest cas, constitueix un procés més lent 

respecte de l’alumnat oient i amb característiques diferencials. 

 

El desenvolupament fonològic està generalment afectat en l’alumnat sord, tant en els 

aspectes segmentals, suprasegmentals com en la qualitat de la veu. 

 

Per a Silvestre i Ramspott (2003) el desenvolupament gramatical es caracteritza per un 

retard en l’infant amb sordesa respecte de l’oient, en el domini de les regles 

morfosintàctiques i en l’organització del discurs oral. A mesura que augmenta l’edat i 

especialment durant l’etapa secundària, l’organització del discurs narratiu és més 

òptima. El 83% dels adolescents sords produeixen discursos narratius orals organitzats. 

 

Per a Silvestre i Laborda (1998) el desenvolupament semàntic es caracteritza per un 

retard en l’adquisició lexical, ja que el subjecte aprèn el significat de les paraules en 

contextos restringits d’aprenentatge formal i té menys ocasions per generalitzar l’ús de 

les paraules apreses. 

 

El desenvolupament pragmàtic segueix un procés més normalitzat, durant els primers 

anys de vida, quan a la intencionalitat comunicativa i l’ús de les diferents funcions del 

llenguatge respecte de les edats escolar i adulta. Els estils interactius dels pares i 

educadors tenen també una gran influència en el desenvolupament de la competència 

comunicativa. 

 

Ulloa (2002) va trobar, en un estudi fet sobre la comprensió del discurs oral, per part 

d’adolescents oients i adolescents sords severs i profunds, que els primers retenen un 

major nombre d’informació del relat respecte els segons; però, quan només tenim en 

compte la informació rellevant del discurs, la diferència entre els dos grups disminueix a 

un 10%, a favor dels primers. En aquest estudi, moltes de les dificultats dels joves amb 

sordesa es donaven en la identificació i el manteniment del referent, del protagonista de 

la narració, ja que rebia denominacions diferents segons si se l’anomenava amb el nom 

propi, l’ofici que desenvolupava, si era substituït pel pronom personal, etc. 

 

Pel que fa a l’aprenentatge de la lectoescriptura, segons Mies (2002), l’alumne sord 

segueix un procés amb unes mateixes etapes inicials respecte de l’alumne oient, però a 
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mesura que augmenta la complexitat del text escrit la diferència pel que fa a la 

competència lectora dels companys oïdors de classe augmenta. En l’alumnat sord, la 

problemàtica en la lectoescriptura se situa en la comprensió del significat i en 

l’expressió escrita i menys en la lectura en veu alta. 

 

Per a Ramspott (2002), la comprensió d’un text escrit implica identificar el seu 

contingut informatiu bàsic i distingir entre les informacions rellevants i les que no ho 

són. Abans dels divuit anys, l’adolescent oient presenta un nivell inferior pel que fa al 

reconeixement de la informació rellevant respecte de l’adult instruït. Les dificultats 

augmenten en textos no narratius i quan les idees essencials són implícites. L’alumnat 

sord no presenta diferències importants respecte de l’oient quant al procés que segueix 

per identificar el contingut bàsic d’un text. Ambdós grups tendeixen a suprimir la 

informació no rellevant, tot i que els alumnes sords es mostren més conservadors davant 

informacions emotives i no totalment essencials; als joves sords els és més difícil 

reconèixer les idees no explícites i poden tenir més dificultats en la generalització per no 

disposar del lèxic apropiat. 

 

Pel que fa als aprenentatges matemàtics, segons Rosich i Serrano (1998) i Rosich i 

Serrano (2002), l’alumnat sord no presenta dificultats en l’adquisició del concepte de 

nombre, tot i que molt sovint ho fa més lentament. Tampoc no presenta dificultats en la 

comprensió de les quatre operacions bàsiques, ni en l’operació amb nombres 

fraccionaris, enters i decimals. Pot presentar dificultats en la resolució de problemes 

matemàtics, principalment, a causa de les dificultats de comprensió de les formes 

lingüístiques utilitzades en el problema. Tanmateix, acostuma a tenir un nivell més baix 

de coneixements geomètrics respecte de l’alumnat oient. 

 

Pel que fa al desenvolupament de la inteligència, en estudis més anteriors realitzats per 

Marchesi (1993) s’exposa que l’individu sord desenvolupa la intel·ligència com l’oient, 

tot i que en alguns casos el subjecte sord segueix un ritme més lent. El fet que hi hagi 

alumnes sords que no presenten diferències respecte l’oient, fa descartar que la sordesa 

sigui la causa d’un retard cognitiu. Les diferències trobades entre sords i oients són 

degudes a una certa deficiència en les situacions experiencials viscudes pels primers. 

Les dificultats de llenguatge i comunicació, conjuntament amb les deficiències 

experiencials, socials, interactives, etc., viscudes pels subjectes sords ocupen un paper 

primordial en el seu desenvolupament intel·lectual i se situen en l’origen de gran part de 

les seves limitacions. 

 

En un estudi sobre la valoració de la inteligència fet per Zwiebel (1991), en infants i 

adolescents sords i oients, l’autor exposa que valora la intel·ligència mitjançant un test 

no verbal a grups d’alumnes sords i oients, en tres franges d’edat (etapa primària, inici i 

final de l’adolescència). El test utilitzat (test SON) valora bàsicament dos factors: el 

primer factor inclou pensament abstracte i memòria, el segon factor inclou pensament 

visual i orientació visual–perceptiva. Els resultats mostren que als infants sords de sis a 

nou anys els domina el factor perceptiu visual per sobre del primer factor, mentre que 

els infants oients de la mateixa edat obtenen majors puntuacions en el primer factor 

respecte dels infants sords. A partir dels tretze anys els resultats de la població sorda i 

oient són els mateixos.  

 

Segons Silvestre, Cambra, Laborda, Mies, Ramspott, Rosich, Serrano i Valero (2002), 

l’alumnat amb sordesa pot presentar dificultats en aspectes del seu desenvolupament, no 
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provocades directament per la sordesa sinó secundàries a les dificultats comunicatives i 

lingüístiques: dificultats en aspectes de raonament, en la formació de l’autoconcepte, en 

la interacció social, etc. Les condicions educatives en què es desenvolupa l’individu 

poden tenir una gran influència en l’aparició o no d’aquestes dificultats secundàries. 

 

Tal com s’exposarà a l’apartat següent d’aquest capítol, una altra característica comuna 

a la majoria d’adolescents amb sordesa és que, de forma predominant a Catalunya, estan 

escolaritzats en centres educatius ordinaris amb escolarització individual o centres 

d’agrupament preferent i en modalitat comunicativa oral.  

 

En un estudi fet per Rom (1998) sobre una mostra de cent nou alumnes sords d’etapa 

infantil i primària, amb diferents pèrdues auditives neurosensorials, es va trobar que el 

94% de la població infantil amb sordesa són fills de pares oients; el 6% són fills de 

pares sords i dintre d’aquest grup, la meitat utilitza la llengua oral en la comunicació 

entre pares i fills _o bé perquè el progenitor sord té poca pèrdua auditiva o bé perquè té 

una sordesa postlingual_ i l’altra meitat utilitza la llengua de signes del català (LSC). 

 

Ambdues informacions ens subratllen el fet que l’entorn social de l’infant i l’adolescent 

sord a Catalunya, quan a família, veïnat, escola, companys de classe, amics, etc. es 

desenvolupa majoritàriament en un entorn ordinari i amb interaccions socials 

dominades per la comunicació oral. En algunes ocasions, aquest infant o jove sord té 

altres referents sords _companys sords al centre escolar, familiars sords, etc._ però en 

moltes ocasions la interacció social quotidiana es desenvolupa només amb companys i 

adults oients. Durant l’adolescència, en què el grup d’amics constitueix un pilar 

fonamental en la vida social del jove i la relació amb els amics i les amigues es basa en 

l’activitat conjunta, però especialment en la conversa, la sordesa i les dificultats 

comunicatives i lingüístiques que comporta poden tenir repercussions en la interacció 

social i les amistats de l’adolescent sord. Aquest punt constitueix un dels eixos 

fonamentals del treball al llarg del qual es descriurà i s’analitzarà. 

 

1.3. L’ATENCIÓ EDUCATIVA DE L’ALUMNAT SORD 

INFANTIL I ADOLESCENT A CATALUNYA 
 

Des de l’any 1981 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya té 

competències plenes en matèria de política educativa i ha desplegat diferents lleis, 

decrets, normatives, etc. en relació amb l’atenció de l’alumnat amb necessitats 

educatives especials, les quals afecten la població escolar amb sordesa. 

 

L’atenció educativa de l’alumnat sord a Catalunya s’ha fonamentat en els principis de 

normalització i sectorització, d’inclusió escolar i de personalització de la resposta 

educativa. Aquests principis han estat assumits en el Decret 117/1984, d’ordenació de 

l’educació especial per a la seva integració dins del sistema educatiu ordinari, del 

Departament d’Educació. Posteriorment s’ha aprovat la Llei orgànica 1/1990 

d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), d’àmbit d’estatal, i el Decret 

299/1997, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, 

del Departament d’Educació i, finalment, s’ha elaborat el Pla director de l’educació 

especial a Catalunya (2003), fet pel Departament d’Educació. Tots ells han condicionat 
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l’atenció educativa d’alumnes amb necessitats educatives especials i especialment 

d’alumnes amb sordesa. 

 

El Pla director de l’educació especial a Catalunya (2003) enumera com a principis que 

presidiran les actuacions que es desenvoluparan i que regiran les regulacions normatives 

corresponents, els següents: la normalització de l’atenció educativa; la integració de 

l’alumnat; la inclusió dels alumnes en els centres docents ordinaris; la personalització de 

l’atenció educativa; la participació dels pares i mares dels alumnes i dels mateixos 

alumnes en les decisions educatives; la sectorització dels serveis educatius específics; 

l’atenció interdisciplinària de l’alumnat i l’optimització dels serveis. 

 

Per articular i donar compliment al Decret 117/1984 el Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya va crear els serveis educatius següents: els EAP (equip 

d’assessorament psicopedagògic), els CREDA (centre de recursos educatius per a la 

deficiència auditiva i els trastorns de llenguatge), els CRP (centre de recursos 

pedagògics), els CdA (camp d’aprenentatge) i posteriorment els ELIC (equips 

d’assessorament de llengua, interculturalitat i cohesió social). Tots els serveis educatius 

ofereixen suport al professorat i a l’alumnat, i actuen territorialment i sectorialment en 

zones geogràfiques determinades del territori català. 

 

Els CREDA són serveis educatius que tenen com a objectiu proporcionar suport a 

l’activitat dels professionals de l’ensenyament a fi de contribuir a adequar la seva tasca 

a les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiències auditives i dels 

alumnes amb trastorns del llenguatge. 

 

Els CREDA tenen un àmbit territorial d’una o més comarques en funció de la població 

sorda o amb trastorns de llenguatge atesa. 

 

Tenen assignades les funcions següents (Decret 155/1994 sobre regulació dels serveis 

educatius del Departament d’Educació i Document Marc d’actuació dels CREDA 1998-

99): 
 

Pel que fa a l’atenció directa de l’alumnat: 

 

- Identificació i avaluació de les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències 

auditives o amb trastorns del llenguatge, en col·laboració amb els equips 

d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). 

- Valoració psicolingüística d’aquest alumnat. 

- Valoració audiològica i seguiment audioprotètic. 

- Assessorament i formació al professorat dels centres docents sobre adaptacions 

curriculars, estratègies metodològiques, ajuts tècnics, etc. 

- Atenció logopèdica a l’alumnat amb deficiències auditives o amb trastorns del 

llenguatge quan sigui necessària. 

- Orientació a les famílies d’aquests alumnes. 

 

Pel que fa a l’elaboració de recursos: 

 

- Elaboració de materials educatius adaptats a les necessitats dels alumnes amb 

deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge. 

- Catalogació de recursos educatius específics. 
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- Oferta d’aquests materials i recursos als centres docents i les famílies. 

 

Els CREDA estan formats per logopedes, audioprotesistes i psicopedagogs. Els 

logopedes es desplacen, regularment, fins a l’escola ordinària on hi ha l’alumne amb 

deficiència auditiva o trastorn greu del llenguatge i realitzen de forma periòdica un 

treball logopèdic amb aquest alumne, i de coordinació i d’assessorament al professorat i 

a la família. 

 

Per garantir una atenció adequada de l’alumnat sord, durant el primer cicle de 

l’educació infantil, el CREDA col·labora amb els centres de desenvolupament i atenció 

primerenca (CDIAP) que depenen del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

Posteriorment, l’atenció a l’alumnat sord, per part d’aquest servei educatiu, s’estén al 

llarg de totes les etapes d’escolarització, tant de l’obligatòria com de la postobligatòria 

no universitària. 

 

Actualment hi ha a Catalunya els CREDA següents: 

 

- CREDAV Jordi Perelló (Sabadell) 

- CREDAG Narcís Masó (Girona) 

- CREDAC Pere Barnils (Barcelona) 

- CREDA Comarques I (Vic) 

- CREDA Comarques II (Sant Adrià) 

- CREDA Baix Llobregat (Sant Feliu) 

- CREDA Tarragona (Tarragona) 

- CREDA Lleida (Lleida) 

- CREDA Comarques III (Manresa) 

- CREDA Comarques IV (Vilanova i la Geltrú) 

 

Els dos últims de recent creació durant el curs acadèmic 2005-06. 
 

Els quatre primers CREDA, enumerats anteriorment, provenen d’antigues escoles 

especials per a sords, les quals van iniciar a principis dels anys vuitanta diferents 

experiències d’integració del seu alumnat a l’escola ordinària. La major part d’aquestes 

escoles especials segueixen en funcionament, la qual cosa permet una resposta 

educativa més ajustada a la diversitat de l’alumnat amb sordesa. La resta de CREDA 

són de nova creació.  

 

Quant a la modalitat d’escolarització de l’alumnat sord tenim a Catalunya les següents: 

 

- Modalitat d’escolarització en centres ordinaris amb integració oral individual. 

 

- Modalitat d’escolarització en centres ordinaris amb agrupament preferent d’alumnes 

sords i en modalitat comunicativa oral o bilingüe. 

 

- Modalitat d’escolarització en centres específics d’educació especial per a alumnes 

sords i en modalitat comunicativa oral o bilingüe. 

 

La modalitat d’escolarització predominant és la inclusió en centres ordinaris amb 

escolarització individual i oral; normalment, en el centre educatiu del sector geogràfic 

que li pertoca a l’alumne. 
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Hi ha també centres ordinaris d’agrupament preferent d’alumnes amb sordesa i en 

modalitat comunicativa oral a la ciutat de Barcelona i a les delegacions territorials 

d’Educació del Baix Llobregat i el Vallès Occidental.  

 

A les ciutats de Barcelona i Sabadell també hi ha, en nombre més reduït, centres 

ordinaris amb agrupament preferent d’alumnes amb sordesa i en la modalitat 

comunicativa bilingüe. 

 

Hi ha a Catalunya tres escoles d’educació especial per a alguns alumnes sords: l’escola 

Josep Pla de Barcelona, l’escola La Massana de Girona i l’escola Llars Sant Josep de 

Lleida. 

 

En aquests centres s’escolaritzen els alumnes que, per les seves característiques i 

necessitats educatives especials, es considera més convenient aquest tipus d’intervenció 

educativa. 

 

Quant a la modalitat comunicativa, el Departament d’Educació ofereix a l’alumnat sord 

i llurs famílies les modalitats següents: 

 

- Modalitat comunicativa oral en centres ordinaris. És la predominant en el territori 

català. 

 

- Modalitat comunicativa oral en centres específics per a l’alumnat sord (Escola La 

Massana de Girona i Escola Llars Sant Josep de la Diputació de Lleida) 

 

- Modalitat comunicativa bilingüe (llengua oral i llengua de signes) en centre ordinari. 

Es dóna en algun centre de primària i secundària de Barcelona i Sabadell, amb 

agrupament preferent d’alumnes sords, tal com l’escola municipal Tres Pins i l’IES 

Consell de Cent, ambdós de Barcelona. 

 

- Modalitat comunicativa bilingüe (llengua oral i llengua de signes) en centre específic 

per a l’alumnat sord (Escola Josep Pla de Barcelona). 

 

L’orientació de l’alumnat sord en cada una de les modalitats d’escolarització i 

modalitats comunicatives l’efectua el CREDA, el qual també n’articula el seguiment i 

l’atenció directe, quan l’alumne s’escolaritza en un centre ordinari. No hi ha una única 

opció òptima sinó que cal trobar l’opció més adequada a les necessitats de cada alumne 

i és en aquest aspecte que la tasca dels CREDA comporta una presa de decisions 

importants. 

 

A partir de l’any 1983 amb el Decret 362/83 sobre l’aplicació de la Llei de 

normalització lingüística a Catalunya, a l’àmbit no universitari, els centres docents 

sostinguts amb fons públics s’han anat adaptant a aquesta normativa i actualment 

imparteixen l’ensenyament en llengua catalana. Això ha suposat per a l’alumnat sord fer 

els aprenentatges escolars i el treball logopèdic en català. 

 

Aquest model explicat constitueix un pilar important per ajudar el centre educatiu 

ordinari a convertir-se en una vertadera escola inclusiva, d’atenció a la diversitat dels 

estudiants. 

 



 

 

2. L’AMISTAT I LA INTERACCIÓ 

SOCIAL AMB IGUALS, DES D’UN 

ENFOC EVOLUTIU. APORTACIONS 

DE DIFERENTS ESTUDIS 

2.1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest capítol es pretén analitzar què és i què aporta l’amistat dintre d’un àmbit més 

general, com és el desenvolupament social del subjecte. S’intenta clarificar la definició 

de vocabulari afí a l’amistat, tal com la competència social o les habilitats socials o 

adaptació social. Aquests darrers termes són considerats sinònims per una àmplia 

majoria d’autors estudiats. I, finalment, s’exposa _a través de l’aportació de diferents 

estudis_ una descripció sobre les característiques diferencials i comunes de l’amistat, al 

llarg de les diferents etapes evolutives de l’ésser humà, és a dir, des de la infantesa, 

l’adolescència i fins a l’edat adulta. 

 

El recorregut per les diferents etapes evolutives té com a objectiu subratllar la 

importància de l’amistat en l’individu, a llarg de tota la seva vida; però, per tal de no 

desviar-nos excessivament dels objectius generals de l’estudi s’aprofundeix molt més en 

l’etapa de l’adolescència i la infantesa que no pas la vida adulta. 

 

López i Fuentes (1994) exposen que el desenvolupament social dels subjectes té lloc a 

partir de la interacció de diferents factors, els quals es poden agrupar en dues 

dimensions: 

 

- Les característiques del subjecte, quant a personalitat, capacitats, necessitats, 

handicap, etc. 

 

- Els agents socialitzadors. Bàsicament la família, l’escola, els companys i els amics, 

els mitjans de comunicació i el context social general. 

 

Entre aquests agents socialitzadors, destaquen els companys i els amics; és a dir, els 

iguals, amb els quals l’infant i adolescent manté relacions simètriques i espontànies, 

alternant les funcions d’ensenyar i ser ensenyat per l’altre; mentre que la resta 

d’agents socialitzadors es caracteritzen per relacions assimètriques, en les quals el 

subjecte és bàsicament ensenyat. 
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La interacció entre les dimensions esmentades caracteritza els processos de socialització 

al llarg del cicle vital i especialment a l’adolescència. Aquests processos, tot i estar 

totalment interrelacionats, es diferencien en afectius, cognitius i conductuals. 

 

- Els processos de socialització: afectius, cognitius i conductuals. 

 

Els vincles afectius entre les persones són fonamentals per al comportament 

prosocial i caracteritzen qualsevol situació d’amistat. 

 

Els processos cognitius impliquen un coneixement evolutiu i progressiu respecte de 

la moralitat i l’organització social.  

 

Les conductes socials es classifiquen en prosocials o antisocials. Les conductes 

prosocials poden ser simètriques i basades en la cooperació o asimètriques i basades 

en l’ajut. Les conductes antisocials poden ser passives _són les que no ofereixen 

ajut_, no agonístiques _caracteritzades per comportaments de rebuig_ o 

agonístiques _basades en l’agressió_. 

 

 
Taula 2.1. Factors que intervenen en el desenvolupament social de l’individu. (López i Fuentes, 1994). 

 

 

Michelson, Sugai, Wood i Kazdin (1987) defineixen les habilitats socials com un 

conjunt de capacitats interpersonals complexes, encaminades a interactuar amb els altres 

d’una determinada forma, valorada socialment, beneficiosa per a un mateix i per als 

altres. 

 

L’habilitat social és sinònim de competència social i d’assertivitat. Per sota de 

l’assertivitat hi ha el retraïment social; per sobre hi ha l’agressió social. Definir la 

competència social com una habilitat implica que no és un tret de personalitat sinó un 

conjunt de comportaments apresos i adquirits. 
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Segura i altres (1999) exposen que les habilitats socials són conductes verbals i no 

verbals que faciliten una relació interpersonal assertiva. L’assertivitat consisteix a actuar 

i opinar amb sinceritat, justícia i valentia, sense faltar al respecte i al dret dels altres. 

L’assertivitat és el punt mitjà entre l’agressivitat i la inhibició. 

 

L’agressivitat consisteix en actuacions verbals o físiques violentes, d’imposició i sense 

respectar els altres. L’agressivitat no porta a acords sinó a enfrontaments i sorgeixen 

nous problemes com a conseqüència de resoldre malament els anteriors. 

 

La inhibició consisteix en actuacions passives de no enfrontar-se ni resoldre els 

problemes. 

 

Segons Díaz-Aguado (1996), l’adaptació social o la competència social és la capacitat 

per comprendre i resoldre els problemes que plantegen les relacions socials. 

 

Segons Hurlock (1997), l’aptitud o la competència social s’adquireix amb el temps, a 

partir, en primer lloc, del modelatge de l’escola i la família i, en segon lloc, de les 

oportunitats i les experiències socials per posar en pràctica el que s’ha après. La 

competència social afecta el tipus de relacions socials que l’infant i l’adolescent manté 

amb iguals i adults d’ambdós sexes. 

 

Quant al concepte d’amistat hi ha, en general, entre els diferents autors estudiats, dues 

grans concepcions: 

 

- Autors que parteixen d’una posició piagetiana i defensen una seqüència evolutiva de 

fases o etapes. En aquest cas, la concepció de l’amistat se supedita a les diferents 

etapes del desenvolupament cognitiu i lingüístic de l’individu. Dintre d’aquesta línia 

hi ha autors tal com Selman (1989), Rubin (1980), Hartup (1985) i (1992), Kimmel i 

Weiner (1998), Gordillo (1996), etc. 

 

- Autors que defensen que l’amistat no pot ser estudiada com una seqüència d’etapes, 

ja que implica dominis diversos, com per exemple: la moralitat, les regulacions de la 

conducta, les convencions socials, la comprensió del punt de vista de l’altre, etc. Per 

tant, el significat de l’amistat depèn també d’aspectes diferents a la simple interacció 

social o la simple evolució cognitiva i de llenguatge. Dintre d’aquesta línia hi ha 

autors tals com Turiel, Enesco i Linaza (1989), Berndt (1990), etc. 

 

La segona perspectiva és actualment més acceptada i les diferents línies d’investigació 

se centren en el major coneixement de les conceptualitzacions i vivències que pertanyen 

a diferents dominis psíquics que intervenen en el concepte de l’amistat. En els darrers 

anys han agafat especial rellevància els estudis sobre l’adopció de la perspectiva de 

l’altre, les atribucions causals en un conflicte, etc., dintre de les investigacions 

realitzades respecte de la Teoria de la Ment i desenvolupades, entre altres, per Martí 

(1997) 

 

Des d’una posició piagetiana, Kimmel i Weiner (1998) exposen que hi ha una seqüència 

evolutiva de fases pel que fa al concepte d’amistat, des de la infantesa i fins a la vida 

adulta, que representa un aspecte important de la cognició social.  
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Segons els autors, necessitar i voler tenir amics és un aspecte bàsic de la condició 

humana, en qualsevol edat. L’amistat és una experiència gratificant que enriqueix la 

vida social de les persones; potencia les seves capacitats d’interacció social i els ajuda a 

sentir-se satisfets de si mateixos, la qual cosa influeix positivament en l’autoconcepte. 

 

En contraposició als autors anteriors, Turiel, Enesco i Linaza (1989) afirmen que 

l’amistat forma part de les relacions significatives que els individus mantenen entre si. 

A través de l’amistat els individus participen en interaccions socials, mitjançant les 

quals construeixen coneixements diversos, com ara: la moralitat, les regulacions de la 

conducta, les convencions socials, la comprensió de l’altre, etc. La concepció que els 

individus tenen sobre l’amistat es nodreix, en part, d’aquests diferents coneixements. 

 

Segons els autors, l’aplicació de l’anàlisi per etapes a un aspecte com és l’amistat, no és 

apropiat, ja que l’amistat implica coneixements que pertanyen a diferents dominis, 

molts dels quals no constitueixen un sistema transformacional organitzat. 

 

Els autors troben ja en infants de tres i quatre anys que són capaços d’adoptar la 

perspectiva de l’altre en el context d’una tasca comunicativa; es tracta, per tant, d’una 

habilitat que es forma en edats primerenques i, tot i que augmenta en complexitat amb 

l’edat, resulta inapropiada l’aplicació d’una anàlisi per etapes, supeditades al 

desenvolupament cognitiu (Turiel, Enesco i Linaza, 1989). 

 

Segons Berndt, Hawkins i Hoyle (1986), l’amistat té una influència en els canvis 

respecte l’autopercepció, les actituds i la conducta que acompanyen la transició des de 

la infantesa fins a l’edat adulta. 

 

2.2. LA CONSTRUCCIÓ DE L’AMISTAT I LES 

INTERACCIONS SOCIALS DURANT LA INFÀNCIA 
 

El període de la infantesa comprèn entre els tres i els dotze anys i té en comú, en els 

països desenvolupats, l’escolarització de l’infant a l’escola infantil i a l’escola primària. 

És en el marc escolar on els nens i nenes desenvolupen, majoritàriament, les seves 

amistats i interaccions socials amb iguals. 

 

Dintre d’aquest període es distingeixen tres etapes: el parvulari _entre els tres i els cinc 

anys_, l’inici i meitat de l’escolarització primària _entre els sis i els nou anys_ i la 

pubertat o final de l’escolarització primària _als deu i onze anys. 

 

Al llarg de les diferents etapes tenen lloc importants canvis en el desenvolupament de 

l’infant, en els àmbits lingüístic, cognitiu, personal i social i en relació amb l’adquisició 

de coneixements curriculars bàsics en el marc escolar. 

 

Diferents autors defineixen l’amistat en aquest període en els termes següents: 

 

Segons Rubin (1980), l’amistat és un aspecte fonamental de la vida infantil des d’una 

edat primerenca, com la dels tres anys o fins i tot abans. L’amistat constitueix el marc 

d’una gran part de l’activitat que realitza l’infant d’etapes infantil i primària, durant el 
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dia, tant en un pla real com en un pla fantasiós o de pensament. És també la font de 

moltes satisfaccions i frustracions infantils. 

 

Per a Bombi i Pinto (1998), l’amistat és un tipus particular de relació interpersonal que 

aporta suport i es basa en la reciprocitat i la igualtat; els amics reben i donen entre ells. 

La reciprocitat en els intercanvis interpersonals pot ser de tipus complementari o de 

tipus simètric. La primera es dóna en les relacions entre el nen i els adults de referència 

(pares i professorat, bàsicament). La segona es dóna en les relacions entre el nen i els 

seus amics. 

 

La reciprocitat complementària es basa en l’autoritat unilateral dels adults, que l’infant 

accepta com a conseqüència de l’actitud de protecció vers ell.  

 

La reciprocitat simètrica o directa es basa en la contribució paritària d’ambdós 

participants, on cap dels dos no està per sobre de l’altre, sinó que la relació es basa en la 

cooperació. 

 

L’infant interactua en dos mons socials; d’una banda el món de les relacions amb els 

adults, basades en la reciprocitat complementària, i d’altra el món de les relacions amb 

els iguals, basades en la reciprocitat simètrica. L’infant intenta integrar els dos tipus de 

reciprocitats. 

 

2.2.1. Perspectives respecte de l’amistat i la interacció social, 

supeditades a estadis evolutius 
 

Segons Rubin (1985), la complexitat en el concepte d’amistat al llarg dels diferents 

nivells evolutius depèn del desenvolupament cognitiu, el desenvolupament social i 

l’aprenentatge cultural (valors transmessos pels pares, per l’escola, pels mitjans de 

comunicació, etc.). 

 

El raonament sobre l’amistat varia al llarg de la infància i l’autor estableix dos estadis: 

 

- Entre els tres i els cinc anys, els infants parlen dels seus amics per referir-se als seus 

companys de joc. En aquest estadi, els infants no tenen una concepció clara sobre 

una relació que duri més enllà de les interaccions de joc puntuals. Sovint, quan se’ls 

pregunta pels amics, fan referència als atributs físics i les activitats de joc. Quan se’ls 

pregunta sobre com es fan els amics exposen interaccions físiques momentànies, com 

ara: jugant amb ells. En aquest estadi, l’infant no és capaç encara de reflexionar 

sobre la naturalesa pròpia i essencial de l’amistat. 

 

- En l’estadi següent, entre els sis i els onze anys, els infants consideren ja l’amistat 

com una relació que es forma durant un període de temps. Quan se’ls pregunta sobre 

els amics fan referència als interessos compartits i les característiques personals 

comunes. Quan se’ls pregunta sobre com es fan els amics exposen un procés 

complex; reconeixen que l’amistat neix després d’un procés gradual en el temps i a 

partir de trets personals, interessos i valors comuns. En aquest nou estadi, l’infant ja 

és capaç de reflexionar sobre la naturalesa pròpia i essencial de l’amistat. 

 



20 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

Selman (1989) estableix cinc estadis o nivells en la perspectiva social de l’amistat, per 

part de l’infant i l’adolescent. Les aportacions teòriques de Selman es nodreixen d’altres 

aportacions fetes per altres autors, tal com la teoria de Piaget (1974) sobre els estadis de 

la consciència moral i la teoria de Kohlberg (1989) sobre el desenvolupament moral, des 

d’un enfocament cognitiu i evolutiu. 

 

Els estadis o nivells establerts per Selman (1989) i posteriorment per Gordillo (1996) 

són els següents: 

 

- Nivell 0. Company de joc momentani. Es dóna entre els quatre i els sis anys, 

aproximadament. L’infant té una perspectiva indiferenciada i egocèntrica. L’amistat 

s’associa a la interacció física o de joc momentani. Les qualitats de l’amistat 

s’associen als atributs físics de l’amic o a l’activitat conjunta. Exemples: és el meu 

amic perquè és guapo; és el meu amic perquè sempre juguem a pilota. 

 

- Nivell 1. Ajuda. Es dóna entre els sis i els vuit anys, aproximadament. L’infant té 

una perspectiva diferenciada i subjectiva. Es valora l’amistat a partir dels beneficis 

que aquesta relació aporta a un mateix però no tant a partir de la reciprocitat. En 

aquest estadi, l’infant només té en compte les consecuències de l’acció de l’altre 

sobre un mateix; els conflictes es consideren causats per l’altre, són unilaterals, i les 

solucions consisteixen que l’altre canviï. 

 

- Nivell 2. Cooperació per interès. Es dóna entre els vuit i els deu anys, 

aproximadament. L’infant té una perspectiva autoreflexiva i recíproca. L’amistat és 

ja bilateral i es dóna una cooperació entre els amics. Ja hi ha una capacitat per tenir 

en compte els sentiments de l’altre, tot i que sovint la reciprocitat serveix encara els 

propis interessos. Es valora l’amistat perquè un mateix necessita companyia i sentir-

se estimat. 

 

- Nivell 3. Compartir en reciprocitat i intimitat. Es dóna entre els deu i els dotze anys, 

aproximadament. El jove té una perspectiva de tercera persona i una relació de 

mutualitat. L’amistat és més estable i es basa en una comunicació interpersonal 

activa, en la qual els problemes es comparteixen. L’amistat proporciona un suport 

mutu al llarg del temps i es caracteritza per la exclusivitat, la intimitat i la 

reciprocitat. L’amic té unes obligacions vers les necessitats i sentiments de l’altre 

amic. 

 

- Nivell 4. Interdependència autònoma. Es dóna a partir dels dotze anys, 

aproximadament. El jove té una perspectiva en profunditat i sociosimbòlica. D’una 

banda es rebutja la mutualitat pel que significa de dependència, però tampoc no es 

busca una total independència. El subjecte té una concepció més clara de la pròpia 

identitat i es valora la independència i l’autonomia en l’amistat; hi ha una menor 

possessivitat de l’amic. Es coordinen els sentiments d’autonomia i de dependència. 

 

Per a Gordillo (1996), tot i que la concepció de l’amistat en un infant, adolescent o adult 

sigui més pròpia d’un estadi o d’un altre, els estadis inferiors no desapareixen sinó que 

s’inclouen i estan disponibles per al seu ús en situacions específiques o menys 

vivencials, en les quals la pregunta respecte de l’amistat pot resultar més complexa per 

al subjecte i la resposta conceptual pot pertànyer a un estadi inferior. 
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Per a Hartup (1985), la concepció de l’amistat varia amb l’edat des d’una concepció 

egocèntrica, a l’etapa infantil, passant per una concepció sociocèntrica, a l’etapa 

primària, fins a una concepció més empàtica, a l’inici de l’adolescència. Segons l’autor, 

la concepció diferent de l’amistat, a les diferents edats, es deu a canvis en el 

desenvolupament cognitiu i de llenguatge i possiblement també a la major experiència 

social. 

 

- Durant el parvulari i els primers cursos de primària l’amistat se centra en l’activitat 

comuna i la reciprocitat. 

 

- Durant els cursos mitjans i darrers de primària, l’amistat se centra en la comprensió 

mútua, la lleialtat, la confiança i la intimitat. 

 

2.2.2. Perspectives respecte de l’amistat i la interacció social, 

no supeditades a estadis evolutius. Aportacions de 

diferents estudis empírics 
 

Tal com s’ha exposat a la introducció d’aquest capítol, diferents autors posen en dubte 

que l’amistat es desenvolupi en estadis, mitjançant la substitució dels uns per uns altres, 

jeràrquicament ordenats. En aquest sentit, Berndt, Hawkins i Hoyle (1986) exposen que 

l’amistat no es desenvolupa exactament al llarg de diferents estadis evolutius sinó que 

es donen canvis acumulatius amb l’edat, durant els quals l’amistat s’enriqueix amb nous 

aspectes, que s’afegeixen, més que no pas substitueixen els precedents.  

 

Les tesis de Turiel, Enesco i Linaza (1989) matitzen també les aportacions de Kohlberg 

i Selman en el sentit que, segons l’autor, els infants, des de petits, comprenen les 

normes socials, amb independència del càstig. En la interacció espontània amb iguals, 

els infants mostren empatia i conductes altruistes vers els companys i amics, ja des de 

petits i, en ocasions, abans dels estadis proposats pels autors anteriors. 

 

Berndt, Hawkins i Hoyle (1986) afirmen que, tot i que una regla bàsica de l’amistat és 

la capacitat de mantenir relacions d’igualtat i cooperació entre els amics, aquesta 

capacitat augmenta progressivament amb l’edat i no s’aconsegueix, de forma plena, fins 

a la preadolescència. Les investigacions realitzades per aquests autors indiquen que 

durant la infància, els amics, en ocasions, rivalitzen entre ells més que no pas entre els 

no amics. En determinades situacions competitives, la competició entre els amics ve 

donada per la por del nen o la nena a ser inferior a algú, que compta d’una forma 

especial per a ell; és a dir, l’amic. Quan l’infant es troba en una situació altament 

competitiva on arrisca perdre l’amic, tendirà a reduir el nivell de competició per evitar 

perdre’l. Tot i així, els infants que comparteixen una relació d’amistat intenten mantenir 

entre ells, durant una gran part del temps en comú, intercanvis igualitaris respecte altres 

companys menys significatius, quant a l’amistat. 

 

Berndt, Perry i Miller (1988) han dut a terme un estudi sobre l’aprenentatge cooperatiu 

entre parelles d’estudiants, des dels vuit fins als dotze anys i exposen en els seus 

resultats que no s’observen diferències, en la qualitat de la interacció vers la tasca 

acadèmica, entre les parelles formades per millors amics i les parelles formades per 

companys de classe. Els millors amics no es distreuen entre ells ni passen menys temps 
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atenent la tasca acadèmica en relació amb les parelles de companys de classe. Les 

parelles de companys de classe mostren un diàleg cognitiu similar a les parelles 

d’amics, quant a qualitat de la conversa, freqüència d’acords i desacords, comportament 

dels estudiants, etc. A partir de l’estudi i les conclusions obtingudes, els autors afirmen 

que les tècniques d’aprenentatge cooperatiu són valuoses i tenen efectes positius en les 

relacions socials i d’aprenentatge entre estudiants de classe.  

 

Els resultats obtinguts per aquests autors estan en desacord amb la hipòtesi de Hartup 

(1992), segons la qual el diàleg cognitiu entre els amics difereix en major aprenentatge 

respecte la interacció cognitiva entre companys de classe (Berndt, Perry i Miller, 1988).  

 

Meerum (2002) ha dut a terme, a Holanda, un estudi sobre l’ajuda que els nens i nenes 

de deu anys proporcionen als seus millors amics. L’estudi s’ha fet amb una mostra 

àmplia de cent quaranta infants. A cada un d’ells se’ls relata una escena en la qual 

l’infant i un hipotètic millor amic del mateix sexe són protagonistes. El millor amic 

necessita ser ajudat o bé perquè està trist o bé perquè té por. Es valoren les respostes 

dels participants, en relació amb l’ajuda que proporcionen o no al millor amic hipotètic, 

en l’escena narrada. 

 

Les conclusions obtingudes mostren que les respostes d’ajuda al millor amic, per part 

dels nens i les nenes de deu anys, estan influïdes pel gènere i per l’estat emocional de 

l’amic que requereix ajuda. És a dir, davant dels dos estats emocionals de l’amic 

hipotètic, les noies estan més inclinades a ajudar les millors amigues si les comparem 

amb els nois a ajudar els millors amics. Els nois ajuden amb menys freqüència l’amic 

amb por respecte de l’amic trist. Sovint, l’estat emocional de por, és una raó exposada 

pels nois per negar l’ajuda; mentre que l’estat emocional de tristesa és una raó exposada 

per nois i noies per oferir ajuda.  

 

L’autor argumenta raons en relació amb la naturalesa de l’amistat i raons socioculturals 

per explicar aquestes diferències de gènere.  

 

Als deu anys, les amistats entre noies es caracteritzen per ser més tancades i íntimes i 

amb un nombre reduït de millors amigues, creant més empatia i promovent més el 

comportament d’ajut. En canvi, els nois mantenen una relació menys íntima amb un 

grup més ampli d’amics.  

 

D’altra banda, als deu anys, els nens i les nenes assumeixen ja un estereotip rol sexual, 

segons els valors transmessos per cada societat. Les nenes proporcionen més ajuda a les 

amigues perquè compleixen el seu rol social de suport i responsabilitat envers els altres. 

I també la societat assumeix més fàcilment ajudar les dones respecte els homes. Els 

nens no ajuden els amics en situacions de por perquè, generalment, a partir de 

l’experiència viscuda, apliquen la norma valorada en el propi context social –els nens i 

els homes no poden mostrar por perquè els altres se’n riuen_ Els infants menors de deu 

anys poden expressar més lliurement les pròpies emocions però a partir dels deu anys i, 

especialment si són nois, sovint emmascaren les emocions més vulnerables; l’expressió 

de les quals és percebuda com una desaprovació per part dels iguals i dels adults 

(Meerum, 2002). 
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L’estudi i les reflexions de Meerum (2002) respecte dels nens i les nenes que es troben a 

la pubertad explica, en part, algunes de les diferències de gènere trobades en diferents 

estudis respecte de la interacció social dels adolescents i exposades en aquest capítol. 

 

Díaz-Aguado (1996) ha dut a terme diferents estudis a les aules i les escoles del nostre 

país, en les quals conviuen els alumnes nadius i majoritaris amb alumnes minoritaris, 

nouvinguts i pertanyents a diferents ètnies, i aporta dues conclusions importants: 

 

- La igualtat d’estatus socioeconòmic o acadèmic afavoreix les relacions socials 

positives intergrupals. A les aules interètniques, però, els alumnes nadius solen 

tenir un nivell econòmic superior, millors puntuacions acadèmiques i millors 

relacions amb els professors. 

 

- Les relacions interpersonals estretes i d’amistat contribueixen a millorar les actituds 

interètniques; les relacions interpersonals superficials no tan sols no les milloren 

sinó que, en ocasions, poden contribuir a augmentar els prejudicis. Els mètodes 

educatius competitius o individualistes no proporcionen oportunitats per establir 

relacions interpersonals estretes i d’amistat; en aquestes situacions, els alumnes se 

segreguen en funció del seu grup ètnic. 

 

Segons l’autora, els alumnes en situacions de desavantatge respecte de la resta de la 

classe, entre els quals es troben els pertanyents a minories ètniques o que presenten 

necessitats educatives especials, i que mostren més problemes de relació amb els 

companys, no poden resoldre aquests problemes simplement amb una major 

competència social sinó que requereixen d’actuacions més generals per part del centre 

escolar i per part del professorat de l’aula. 

 

2.2.3. Altres característiques de l’amistat i la interacció social, 

al llarg del període 
 

Segons Rubin (1980), des d’una concepció constructivista, els infants elaboren les seves 

relacions socials i d’amistat a partir de les seves experiències reals amb els altres i 

especialment amb els iguals. 

 

Durant les etapes infantil i primària, l’infant desenvolupa unes destresses socials 

necessàries per tenir i mantenir amistats, que consisteixen en: 

 

- Durant la llar d’infants o els primers anys de parvulari, la creació d’amistats s’inicia 

amb entrades no verbals. L’accés a unes primeres amistats té lloc a partir d’apropar-

se o penetrar dins l’àrea de joc de l’altre; iniciar la mateixa activitat i, a poc a poc, 

compartir l’activitat amb l’altre. 

 

- A la meitat i al final del parvulari, l’infant té ja una major competència 

comunicativa i utilitza fórmules verbals específiques, destinades a iniciar la 

interacció. En aquestes edats, el manteniment de l’amistat dependrà de l’estil propi 

d’interacció. En general, els infants amb més amics són els que també estan més 

pendents dels altres, mostren comportaments gratificants pels altres i més fàcilment 

resolen els conflictes amb els amics. 
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- Durant l’etapa primària, l’amistat es basa en la comunicació, compartir fets i 

sentiments. Aquesta interdependència fa també inevitables els conflictes i, en 

ocasions, les ruptures. Elaborar satisfactòriament un conflicte és una actuació 

complexa per a un infant, les capacitats socials del qual encara s’estan 

desenvolupant. 

 

En ocasions, la resolució del conflicte pot enfortir la relació d’amistat; però, en 

altres ocasions, l’amistat prosegueix tot i amb menor intensitat. Les ruptures solen 

ser el resultat final d’un procés d’allunyament gradual, com a conseqüència de 

necessitats, capacitats i interessos diferents; els quals donen lloc, inevitablement, a 

renovar les amistats. Els conflictes i les ruptures són propis d’un desenvolupament 

normal i no pas d’una inadaptació social. En les diferents etapes del 

desenvolupament, els infants poden necessitar actuacions diferents dels amics i per 

tant han de buscar noves amistats que els satisfacin aquestes necessitats. 

 

La ruptura d’una amistat per separació física o desvinculació personal sol provocar 

una certa crisi emocional en l’infant. Sovint els adults i especialment els pares 

tendeixen a subestimar el dolor del fill, argumentant que ja trobarà un altre amic; 

com si es tractés simplement d’una substitució de joguines, en comptes d’abordar 

directament els sentiments i les emocions que viu. 

 

Segons l’autor, les noies són més sensibles als conflictes i als canvis d’amistat que 

els nois. 

 

- Al final de l’etapa primària, entre els nou i els dotze anys, l’infant ja és una persona 

més independent i autònoma respecte de la família i aleshores el grup d’amics 

constitueix un suport emocional important en el desenvolupament de la pubertat. 

 

En aquestes primeres etapes infantils, els pares i els professors tenen una funció 

important en les amistats dels infants. Els adults, normalment, no han d’interferir però 

poden ajudar a proporcionar oportunitats als nens i nenes per desenvolupar habilitats 

socials i d’amistat. Ocasionalment, els adults hauran d’intervenir en les amistats 

perjudicials per a l’infant o en les crisis emocionals per ruptures d’amistat. 

 

Per a Hartup (1985) hi ha, entre els infants d’etapa infantil i primària, una clara relació 

entre la interacció familiar i la interacció entre companys. Els infants amb un nivell 

sociomètric elevat, que vol dir tenir més popularitat entre els companys de classe, 

tendeixen a tenir pares que reforcen i donen suport als fills i els valoren; tot i així, cal 

distingir entre tenir amics i ser popular entre els companys de classe. L’amistat és un 

acte voluntari i vulnerable; requereix una reafirmació contínua, un procés en el qual 

ambdues parts han de participar. 

 

Per a Hartup (1992) no totes les amistats són òptimes sinó que depenen de la naturalesa 

de la relació. 

 

Quan la relació d’amistat és positiva i segura aporta una important i llarga inversió 

emocional i sol ser relativament resistent en el temps. 
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Alguns estudiants, però, tenen amistats inestables i marcades pel conflicte, presenten 

més dificultats per trobar un lloc en la cultura entre iguals i poden esdevenir 

progressivament disruptius i desarrelats. 

 

Segons l’autor, l’amistat contribueix també a desenvolupar amb efectivitat altres 

relacions funcionals, com ara la relació amb els germans, les relacions de nuviatge, etc. 

(Hartup, 1992). 

 

Díaz-Aguado (1996) exposa que perquè hi hagi una interacció amb els companys que 

permeti desenvolupar la competència social cal que l’infant hagi desenvolupat 

anteriorment una correcta relació amb els adults propers. 

 

La relació amb els adults i la relació amb els amics i companys es desenvolupa en 

estreta interrelació, té funcions diferents i cap no pot substituir totalment l’altra. 

 

Els amics i els companys tenen un paper fonamental en la formació de l’autoconcepte, 

de la pròpia identitat, a través de dos mecanismes bàsics: la comparació amb els altres 

similars per avaluar la pròpia eficàcia, i _en segon lloc_ l’adopció de perspectives, a 

través del coneixement d’un mateix i el coneixement dels altres (Díaz-Aguado, 1996). 

 

Per a Michelson, Sugai, Wood i Kazdin (1987) hi ha una correlació entre la 

competència social infantil i el posterior funcionament social, acadèmic, laboral i 

psicològic, a l’adolescència i a la vida adulta.  

 

Per als autors, la competència social de molts infants no millora amb l’edat si no es 

dissenyen programes específics d’ensenyament d’habilitats socials. Les habilitats 

socials òptimes s’oposen al retraïment social i a l’agressió social, que són conductes 

situades en els extrems i que comporten un dèficit social per defecte o per excés 

conductual. 

 

Els infants que mostren uns comportaments prosocials positius reben, també, dels seus 

companys aquests comportaments en proporcions més elevades, creant un cercle positiu 

d’interacció i competència social. L’acceptació dels companys i la popularitat juguen un 

paper important en la socialització infantil; pel contrari, el rebuig dels companys genera 

agressió i un comportament social negatiu. 

 

Les habilitats socials no tan sols afecten les relacions amb els companys sinó que també 

tenen efecte en la relació amb el professor; aquest tendirà més a reforçar i atendre 

positivament l’infant competent socialment (Michelson i altres, 1987). 

 

Per a Silvestre i Solé (1993), cap als deu anys d’edat té lloc l’etapa de la pubertat i 

l’amistat es caracteritza per la consolidació del grup de companys i amics, i els seus 

membres són ja capaços de tenir en compte l’opinió, els interessos i els sentiments dels 

altres. Les relacions amb els companys són selectives i estables i apareixen vertaderes 

amistats inseparables. 

 

La importància del grup de companys, l’afirmació de la personalitat, la importància dels 

valors generacionals començaran a ser motiu de divergència en el si de la família, la 

qual s’accentuarà durant l’adolescència. 
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Els estudis aportats per les autores i fets amb preadolescents de deu fins a dotze anys 

mostren que hi ha una estreta interrelació entre èxit acadèmic i l’experiència social rica 

amb els companys de classe. Els nens i les nenes amb relacions d’amistat més íntimes i 

constants, més integrats en grups d’amics i companys, que tenen més en compte l’altre 

en la interacció social, es correlacionen amb un millor rendiment acadèmic. 

 

Tot i aquesta interrelació, no es poden establir relacions causals entre èxit acadèmic i 

experiència social rica. Hi ha també casos en els quals l’èxit acadèmic no afavoreix les 

relacions socials o bé aquestes són pobres. 

 

L’infant, en aquesta edat, no té una alternativa social a la família i a l’escola, tal com es 

donarà a l’adolescència. L’escola és, per tant, el medi privilegiat de vida social i 

d’aprenentatge (Silvestre i Solé, 1993). 

 

2.2.4. Característiques dels amics 
 

Segons Rubin (1980), ja des del parvulari, els amics s’escullen a partir de semblances 

en el desenvolupament, la personalitat i els estils de comportament: actiu, tranquil, etc.  

 

Per a Hartup (1985), diferents característiques personals estan correlacionades amb 

l’estatus sociomètric de major popularitat, entre les quals destaquen: l’assertivitat social, 

el caràcter amigable, la intel·ligència, l’atractiu físic, assumir els valors socials 

convencionals, la classe social, etc. Els infants més dotats d’aquestes característiques 

tenen més amics respecte dels menys dotats. Tots els infants tenen en compte uns 

mateixos atributs en l’elecció d’amics i aquests solen ser característiques de personalitat 

positives, com per exemple: l’amabilitat, la lleialtat, el caràcter amigable, etc. Els 

infants més sociables troben amistats mútues amb més facilitat en comparació als 

menys sociables. Els infants de classe mitjana tenen una xarxa més àmplia de bons 

amics en relació amb els infants de classe baixa. La major part d’amistats entre els 

infants són del mateix sexe i d’una mateixa edat cronològica.  

 

Segons l’autor, entre els millors amics hi ha una similitud més que una 

complementarietat, quant a: 

 

- La capacitat intel·lectual. 

- Les actituds i els valors. 

- La sociabilitat. 

- La personalitat. 

- La classe social. 

- El sexe. 

- L’edat. 

 

A més a més, els estudis fets per Lutte (1991) sobre estudiants de diferents races que 

conviuen en un mateix centre educatiu, mostren que els infants i els adolescents amics 

tenen en comú el fet de pertànyer a una mateixa raça. A mesura que augmenta l’edat de 

l’infant i especialment a l’adolescència, les eleccions d’amistat interracials són menors.  

 

Segons Bombi i Pinto (1998), els amics tendeixen a escollir-se per una similitud quant a 

les actituds i els valors i quant a les afinitats personals. La similitud permet rebre, l’un 
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de l’altre, la confirmació de les pròpies opinions i tendències, i és alhora causa i 

conseqüència de la relació interpersonal. Els infants i els adolescents trien amics 

semblants a ells i, en el trascurs de l’amistat, l’afinitat entre els amics s’accentua. 

 

2.2.5. Funcions de l’amistat 
 

Segons Rubin (1980), Ja des de les primeres edats, l’amistat facilita l’aprenentatge de 

capacitats socials, la percepció de pertinença al grup, la comunicació i la comparació 

amb els iguals; aquest darrer aspecte és fonamental per al desenvolupament òptim de la 

pròpia identitat. Les amistats infantils poden incloure tant elements constructius per a la 

pròpia personalitat, com ara l’autoacceptació, la confiança, etc., com a destructius: la 

inseguretat, la gelosia, el ressentiment, etc. 

 

Al parvulari, els amics proporcionen recíprocament un sentiment de seguretat, reduint o 

eliminant l’ansietat que podrien sentir els infants en estar temporalment separats dels 

pares. 

 

Per a Hartup (1985), les relacions d’amistat contribueixen al desenvolupament social i 

cognitiu dels infants. La capacitat d’iniciar i mantenir relacions mútues amb altres i de 

desenvolupar formes efectives d’expressió emocional depèn de les interaccions amb 

altres infants i adults. 

 

Per a l’autor, les relacions entre companys tenen una importància fonamental en el 

desenvolupament de la personalitat. La socialització, en oposició a l’aïllament social, 

està directament relacionada amb l’acceptació social i inversament amb l’ansietat i la 

inestabilitat. Els infants aprenen a dominar els impulsos agressius en el context de les 

relacions entre companys.  

 

D’altra banda, les relacions entre companys contribueixen a la socialització sexual de 

l’individu. La diferenciació sexual comença en les relacions entre pares i fills, però les 

relacions entre companys amplia l’elaboració d’aquest procés. Els companys reforcen 

les conductes adequades al rol social que cada societat adjudica a cada sexe; els 

companys aporten models en la formació d’actituds sexuals; les experiències sexuals 

impregnen també les relacions entre els infants i entre els adolescents. Aquests diferents 

procesos també contribueixen a la socialització. 

 

Les diferències sexuals s’enforteixen a mesura que els infants creixen, però ja són 

apreciables a l’etapa infantil. El tipus d’activitat social varia en funció del sexe. Les 

divisions entre sexes, durant l’etapa infantil o primària, es deuen a interessos compartits 

entre infants d’un mateix sexe, més que no pas a un rebuig al sexe contrari. 

 

Els intercanvis socials entre iguals contribueixen positivament en els canvis en 

l’estructura del pensament moral i en l’aparició de la intel·ligència social. Els infants 

capaços de posar-se en el lloc de l’altre infant són més actius socialment i més 

competents en els intercanvis socials amb altres infants. La interacció entre companys 

es basa en la reciprocitat i la igualtat.  

 

Hartup (1992) diferencia també entre vincles verticals, són característics de les relacions 

amb els pares i permeten l’aprenentatge de destresses socials bàsiques; i els vincles 
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horitzontals, característics de les relacions amb els amics i permeten l’elaboració i la 

pràctica de les habilitats socials. Tant la relació vertical com horitzontal són necessàries 

per al desenvolupament socioadaptatiu. 

 

Per a l’autor, les funcions bàsiques de l’amistat són quatre: 

 

1. Proporciona un recurs emocional. Aporta diversió i alleugera les situacions d’estrès. 

La freqüència del riure, somriure, mirar, parlar, gesticular, etc., és major entre amics 

respecte d’altres interaccions amb iguals o amb adults. 

Les relacions d’amistat ajuden a alleujar situacions d’estrès, associades a divorcis, 

malalties terminals, defuncions, atur laboral, etc., que es donin a la família. 

 

2. Proporciona un recurs cognitiu. La col·laboració entre amics en situacions 

d’aprenentatge cooperatiu i de modelatge és més efectiva respecte de la 

col·laboració entre companys de classe. 

 

3. Proporciona un context per desenvolupar i practicar habilitats socials bàsiques, com 

el suport, la cooperació, la reciprocitat i el maneig efectiu del conflicte. 

 

4. Facilita noves relacions d’amistat. Tot i que una nova amistat no sigui mai idèntica a 

l’anterior, si la interacció en l’amistat ha estat positiva, el subjecte generalitzarà el 

comportament i la interacció a noves i hipotètiques amistats (Hartup, 1992). 

 

Per a Bombi i Pinto (1998), tothom necessita mantenir una valoració positiva d’un 

mateix. Els amics representen, per a cadascú, una font de reflexió i comparació que ens 

ajuda a definir-nos a nosaltres mateixos; valorant qualitats en les quals destaquen els 

altres i qualitats en les quals destaca un mateix. 

 

Tanmateix, la interacció amb amics amplia i enriqueix l’espai vital de l’individu, genera 

un sentiment de pluralitat per sobre de la individualitat. Els amics comparteixen 

coneixements, emocions, íntimitat i acceptació mútua. 

 

Piaget (1974) conceptualitza les relacions entre iguals com una condició necessària per 

a l’autonomia, ja que la igualtat afavoreix la reciprocitat i, com a conseqüència, la 

cooperació. Pel contrari, la desigualtat que existeix entre l’adult i l’infant afavoreix les 

relacions heterònomes, en les quals l’adult ocupa sempre un mateix paper que 

difícilment s’intercanvia amb l’infant. 

 

2.3. L’AMISTAT I LES INTERACCIONS SOCIALS 

DURANT L’ADOLESCÈNCIA 
 

L’adolescència és el període de la vida de la persona comprès entre els dotze i els divuit 

anys, aproximadament. Dintre d’aquest període diferents autors, com per exemple 

Coleman i Hendry (2003), Lutte (1991), Jackson (1993), etc., hi distingeixen tres etapes 

bàsiques: l’inici de l’adolescència _entre els dotze i els tretze anys_, l’adolescència 

mitjana _entre els catorze i els setze anys_ i el final de l’adolescència _entre els disset i 

els divuit anys_. 
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Els adolescents de l’inici i l’adolescència mitjana tenen en comú l’escolarització 

obligatòria en els centres d’ensenyament secundari obligatori. Els adolescents de l’etapa 

final de l’adolescència seguiran trajectòries vitals diferents, quant a l’entrada al món 

laboral o la continuació d’estudis, en funció de les seves capacitats, motivacions, 

interessos i valors personals i familiars. 

 

Durant l’adolescència, el noi i la noia experimenten canvis importants en el seu 

desenvolupament físic, sexual, cognitiu, personal i social. Aquests canvis tindran una 

repercussió en la interacció social del jove amb els iguals d’edat i elsadults del seu 

entorn. 

 

La major i progressiva autonomia de què gaudeix l’adolescent per part dels pares, li 

permet ampliar l’àmbit d’interacció social amb els amics i companys d’edat, des del 

marc escolar _àmbit característic de la infantesa_ fins al marc extraescolar, centrat en la 

trobada del grup d’amics i l’accés al barri, als locals d’oci o esportius, etc., sense la 

vigilància de l’adult. 

 

Segons Lutte (1991), durant l’adolescència l’amistat és una relació entre iguals basada, 

bàsicament, en l’afectivitat, la intimitat i la confiança, l’ajuda recíproca, la lleialtat, 

l’acceptació de l’altre, els ideals comuns, el desinterès i el sacrifici i el fet de compartir 

activitats i temps conjunt.  

 

Les qualitats de l’amistat _sinceritat, lleialtat, fidelitat, etc._ no són inherents a la 

mateixa, especialment a l’inici, sinó que són fruit d’un procés de construcció de la 

relació (Lutte, 1991). 

 

2.3.1. Concepte d’adolescència 
 

Funes, Casa, Berga, Comas, Climent i Vilar (2004) defineixen l’adolescència com un 

temps vital i diferenciat en la vida de l’individu que, des de fa dècades, la nostra societat 

occidental i desenvolupada ha fet possible, de forma inevitable i obligatòria. Durant 

aquest temps, la persona viu un conjunt de transformacions evolutives; un període de 

canvis, adaptacions i aprenentatges a una nova realitat diferent a la infància, i un període 

de transicions diverses en els àmbits escolar, familiar, laboral, etc. 

 

Per als autors, ser adolescent _d’una manera o d’una altra_ depèn, bàsicament, de les 

característiques personals, de les dinàmiques i interaccions que es produeixen amb els 

altres adolescents i amb els adults amb qui conviuen, i de les respostes que reben de les 

institucions adultes que els envolten; és a dir, la institució escolar i la institució familiar, 

bàsicament.  

 

La institució escolar té un pes fonamental en el procés de l’adolescència, limitant o 

ampliant les possibilitats d’esdevenir adolescent; del contrari, la composició de les aules 

seria una simple qüestió acadèmica. 

 

Els contextos escolars diversificats formats per alumnes procedents d’entorns o 

territoris diversos, amb famílies amb diferents nivells de formació i amb pluralitat 

d’orígens, facilita l’exercici d’una gran diversitat d’adolescències i l’existència d’un 

clima adolescent menys problemàtic. Pel contrari, els contextos escolars limitadors, 
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localistes o selectes tenen en comú una important reducció d’un ventall d’adolescències; 

els adolescents es construeixen de manera homogeneïtzadora i apareixen amb més 

facilitat adolescències rupturistes, per trencar amb aquesta homogeneïtat escolar, social i 

familiar. 

 

Les formes organitzatives inclusives, del centre educatiu, el grau de democràcia i les 

pràctiques participatives que hi són presents generen també una millor socialització de 

l’alumnat i una major valoració del clima escolar per part dels adolescents. 

 

El temps extraescolar, els espais d’oci i les interaccions que s’hi donen tindran també un 

pes i un valor diferent en funció de la riquesa d’estímuls que proporcionin, fora de 

l’escola.  

 

Quant a la institució familiar, aquesta també forma part dels contextos més propers que 

influeixen en la construcció adolescent. Prop de la meitat dels adolescents, estudiats 

pels autors, manifesten un grau significatiu de dificultat en les relacions familiars. La 

conflictivitat augmenta quan el nivell formatiu i cultural dels pares és menor. La 

comunicació, la confiança i l’entesa són eines útils per reduir el conflicte (Funes i altres, 

2004). 

 

Per a Villa i Auzmendi (1992), la maduració física que té lloc durant els anys de 

l’adolescència contribueix a un procés de definició de l’autoconcepte. La nova imatge 

corporal contribueix a la valoració d’un mateix i a l’afirmació de la pròpia identitat. El 

període de l’adolescència és una fase difícil, amb fluctuacions, ambivalències, moments 

d’autonomia i dependència, etc. El final de l’adolescència, però, acostuma a comportar 

l’elaboració d’un autoconcepte més estable, més coherent i afiançat. 

 

Segons Coleman i Hendry (2003), l’adolescència és un període de canvi i progressiva 

consolidació de la pròpia identitat i l’autoconcepte per diferents raons. En primer lloc, 

els importants canvis físics que es donen impliquen una alteració de la imatge corporal i 

el propi jo; en segon lloc, el creixement intel·lectual fa possible un autoconcepte més 

complex; en tercer lloc, la major independència emocional i la presa de decisions 

fonamentals relacionades amb els estudis, els valors, la sexualitat, etc., influeixen també 

en la formació de l’autoconcepte, i _finalment_ els canvis de rol experimentats en 

l’entorn social: en la família, en el grup d’amics, etc. modifiquen també la pròpia 

identitat. 

 

Per a Funes, Casa, Berga, Comas, Climent i Vilar (2004) hi ha processos de divergència 

entre l’adolescència masculina i femenina, a causa de modelatges i pressions externes 

diferents, formes diferents de construir la pròpia identitat i, sobretot, capacitats 

d’expressió diferents.  

 

Les noies viuen adolescències més diverses i complexes respecte dels nois; mostren més 

capacitat o bé donen més importància a l’autoreflexió i l’autoconeixement; en la relació 

amb els iguals emfatitzen les qualitats relacionades amb la comunicació; tenen més 

confrontacions i tensions familiars. Pel contrari, els nois tendeixen a puntuar pitjor 

l’ambient escolar propi; presenten més conflictes en l’entorn escolar i obtenen un 

rendiment acadèmic més baix. 
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2.3.2. Perspectives respecte de l’amistat, supeditades a estadis 

evolutius 
 

Lutte (1991) destaca tres etapes en relació amb l’amistat a l’adolescència: 

 

- Inici de l’adolescència (dels onze als tretze anys). La relació està fonamentada en 

l’activitat comuna. 

 

- Adolescència mitjana (dels catorze als setze anys). És la fase més crítica de 

l’amistat; es basa en la intimitat, però justament per la intensitat de la relació pot 

resultar en ocasions conflictiva. La relació està fonamentada en les actituds i els 

valors comuns. 

 

- Adolescència final (dels disset als divuit anys). La relació d’amistat és més madura. 

S’aprecia la personalitat de l’amic; la pròpia autonomia i la de l’altre, i la por a ser 

abandonat per l’altre disminueix. Els interessos d’amistat s’amplien vers interessos 

d’enamorament. 

 

Segons l’autor, la intimitat i la comprensió empàtica augmenten amb l’edat. 

 

2.3.3. Altres característiques de l’amistat i la interacció social 

al llarg del període. Aportacions de diferents estudis 

empírics 
 

Per a Coleman i Hendry (2003), el grup d’iguals i l’amistat adopten un paper 

fonamental durant l’adolescència, tot i no ser específics d’aquest període, ni aparèixer 

per primera vegada en aquestes edats. Normalment hi ha una complementarietat entre el 

suport de la família i el suport dels iguals. L’adolescent sol tenir en compte els primers 

en situacions fonamentals, mentre que recórrer al suport dels amics i iguals en les 

situacions i conflictes qüotidians. 

 

Kirchler, Palmonari i Pombeni (1993) insisteixen també en la idea que el grup de 

companys esdevé important per a l’adolescent però no omniponent i la família segueix 

tenint una alta influència. Uns i altres responen a necessitats diferents del jove. La colla 

d’amics proporciona sortides i activitats recreatives, col·legues d’edat amb 

preocupacions i situacions semblants i, a més a més, el grup proporciona un context en 

el qual l’adolescent posa a prova un comportament més adult. La família proporciona 

una guia, un entrenament en destresses i un fòrum per discutir presents o futurs 

problemes de relació, en el marc educatiu o laboral.  

 

Els autors exposen que hi ha una correlació entre la identificació i l’adaptació a la colla 

d’amics i la identificació i connexió amb la família. Els adolescents que tenen una alta 

identificació amb els amics, que estan ben integrats en el grup presenten també una 

bona identificació amb la família i mostren una major autoestima. Pel contrari, els 

adolescents marginats o poc integrats en el grup d’amics mostren també una menor 

connexió amb la família i tendeixen a tenir més baixa autoestima. Aquests darrers poden 

presentar més problemes en el seu camí cap a la vida adulta.  



32 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

Una bona relació amb la família i amb els companys d’edat és important per 

desenvolupar un autoconcepte positiu. Tot i que en falten més estudis, els autors 

apunten que, possiblement, les característiques personals poden impedir que alguns 

adolescents s’identifiquin amb els seus companys; però alhora aquestes característiques 

es forgen a partir d’una àmplia varietat de circumstàncies intrafamiliars i socials. 

 

L’adaptació dintre d’una societat moderna implica adaptar-se a diverses estructures 

socials i no només a una; és a dir, la família, la colla d’amics, el centre educatiu, la 

institució laboral, etc. La família i també la colla d’amics han de mantenir un equilibri 

entre l’adaptació i connexió de l’adolescent i la necessitat de deixar-li un espai suficient 

per al desenvolupament de la pròpia individualitat. 

 

Si els pares observen amb por els canvis ocorreguts als fills, es mostren insegurs davant 

la necessitat d’autonomia que reclamen, es mostren altament normatius, etc., actuen 

com un obstacle en el desenvolupament de l’adolescent. El mateix pot ocórrer en el 

grup d’amics; si el grup exerceix una forta pressió sobre els seus membres i no permet 

la individualitat, constituirà un obstacle per tal que l’adolescent trobi una útil font de 

suport en els companys d’edat. 

 

Els adolescents necessiten identificar-se amb estructures socials però no ser absorbits 

per les mateixes (Kirchler, Palmonari i Pombeni, 1993). 

 

Per Garaigordobil (2000) tenir amics és indicador de competència social. 

 

Lutte (1991) exposa que, sovint, la manca d’amics és un indici de problemes personals 

que s’agreugen amb aquesta mancança. 

 

En la mateixa línia, Díaz-Aguado (1996) insisteix que els adolescents que manifesten 

greus conductes antisocials solen obtenir puntuacions inferiors en l’adopció de 

perspectives socials respecte dels adolescents que no manifesten aquestes conductes. 

 

Bombi i Pinto (1998) exposen que les relacions d’amistat estretes crea una alta 

incidència d’emocions positives i, en ocasions, negatives, respecte de les relacions 

interpersonals més superficials i consegüentment amb una menor incidència emocional. 

 

Segons Lutte (1991), en ocasions l’amistat també es pot viure amb angoixa, 

precissament perquè és molt important per als adolescents. Especialment durant l’inici 

de l’adolescència són freqüents els malentesos, les discussions, la gelosia, les crisis i les 

ruptures. En aquesta primera etapa la idealització de l’amic o de l’amistat pot comportar 

la desil·lusió. Les crisis poden tenir conseqüències diverses, des de debilitar la relació, 

fins a fer-la més sincera i menys limitadora, o pot incitar a un esforç per canviar.  

 

La gelosia pot arribar a tenir manifestacions somàtiques i solen desaparèixer quan 

l’amistat es fa més madura. 

 

Per a alguns adolescents l’amistat és superior a l’amor. A l’amic se li confia tot, però al 

nuvi o la núvia no, perquè podria desencadenar gelosia o dubtes en la parella. L’amistat 

és més estable, equilibrada i duradora, mentre que l’amor és més intens, instintiu, però 

més exposat a les ruptures (Lutte, 1991). 
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En una línia paral·lela a Funes i altres (2004), Coleman i Hendry (2003) defensen que 

les relacions d’amistat tenen un significat diferent per a un sexe o altre. Els nois basen la 

relació en la cooperació, el negociar i competir. Les noies basen la relació en la 

comunicació, l’escolta i el manteniment de la relació. Els nois estan més centrats en 

l’acció i l’activitat; mentre que les noies tenen relacions més profundes, més emocionals 

i personals. Els nois centren les seves desavinences en l’activitat, mentre que les noies la 

centren en la relació i expressen ansietat, gelosia, por a la pèrdua d’amigues. 

 

Per a Coleman i Hendry (2003), el físic i la imatge corporal són preocupacions 

importants en molts adolescents i poden afectar les seves oportunitats socials. 

Especialment en les noies, l’aparença física és important pel seu rol de gènere, i la 

insatisfacció pot tenir conseqüències centrades en timidesa, baixa autoestima, trastorns 

en la conducta alimentària, etc. 

 

Zani (1993) exposa que, en ocasions, la més ràpida maduració biològica en les noies pot 

constituir un major risc per a un comportament desviat i amb perspectives negatives a 

llarg termini en el progrés educatiu, respecte d’una maduració més tardana en altres 

noies. Les primeres tendeixen a tenir contactes més regulars amb els nois; inicïen abans 

les relacions sexuals íntimes i poden perdre interès per l’ensenyament secundari. 

 

Berndt, Hawkins i Hoyle (1986) han dut a terme diferents estudis en relació amb la 

competició i la cooperació entre amics d’inici de l’adolescència (tretze anys) i en el 

marc escolar; els resultats dels quals comparen amb estudis similars respecte d’infants 

de menor edat (nou anys). Els autors destaquen els resultats següents: 

 

- L’estabilitat en l’amistat es dóna, aproximadament, en el 70% de la població 

estudiada, des de l’inici fins al final del curs escolar, i independenment de l’edat i el 

sexe. 

 

- Les amistats recíproques són més estables respecte de les nominacions unilaterals 

d’amistat 

 

- Les parelles d’amistat recíproca puntuen més alt la pròpia amistat respecte de les 

nominacions unilaterals d’amistat. 

 

- En les diferents edats i sexes, les amistats més estables es caracteritzen per una 

major intimitat i similitud. Les amistats més inestables es caracteritzen per una 

major deslleialtat i infidelitat. 

 

- L’adolescent comparteix i coopera més amb el millor amic que no pas amb el 

company o l’amic més superficial. Tal com s’ha exposat a l’inici del capitol, els 

autors han trobat que durant la infantesa, en determinades situacions competitives, 

l’infant tendeix a competir més amb els amics que altres companys de classe. 

 

- La responsabilitat mútua entre els amics s’incrementa a l’adolescència respecte del 

període de la infantesa. En situacions competitives els amics adolescents busquen la 

cooperació per aconseguir iguals recompenses, evitant guanyar o perdre 

individualment. 

 



34 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

Flammer, Pauling, Sahli, Zumbühl, Schwyter i Schmid (2001) han estudiat com els 

adolescents i infants raonen sobre la crisi en les relacions d’amistat. La mostra està 

formada per trenta infants, de cinc a nou anys; dotze preadolescents de deu a onze anys, 

i divuit adolescents de dotze a catorze anys, d’ambdós sexes. Se’ls presenta oralment 

quatre situacions diferents d’amistat, davant les quals han de donar la seva opinió. 

 

Les situacions de crisi en l’amistat que es plantegen són les següents: 
 

- El millor amic no proporciona ajut en una situació fonamental. 

- El millor amic revela un secret a una tercera persona. 

- Hi ha una desigualtat material entre els dos millors amics, l’un és pobre i l’altre ric. 

- El millor amic canvia visiblement el seu comportament i humor, però no pot parlar 

sobre el què li està passant. 

 

Els resultats obtinguts es resumeixen en: 

 

- Quant a la primera situació _proporcionar ajut_ els preadolescents i adolescents fan 

referència a la interacció entre els dos amics i els seus efectes en l’actitud i el 

comportament d’ambdós. Aporten possibles raons psicològiques, no observables. 

Els infants més petits donen explicacions monocausals i els infants de més edat 

donen explicacions multicausals, però sense relació. 

 

- Quant a la segona situació –revelar un secret- els preadolescents insisteixen en la 

importància de la confidencialitat en l’amistat; els adolescents aporten, a més a més, 

possibles solucions per resoldre el conflicte. Els infants petits de set o menys anys 

no reconeixen l’existència de secrets com una característica essencial de l’amistat. A 

partir dels vuit anys es reconeix la importància de l’incident però l’infant posa 

l’èmfasi no en la trangressió sinó en la reacció de l’amic (trist, dolgut, etc.) 

 

- Quant a la tercera situació –desigualtat material- els preadolescents i adolescents 

expliciten i prioritzen les característiques o valors que són fonamentals per a una 

bona amistat. Els infants aporten arguments poc relacionats. 

 

- Quant a la quarta situació –canvi de comportament i humor- els preadolescents 

aporten arguments connectats i relacionats; els adolescents hi afegeixen, a més a 

més, l’acceptació i respecte vers l’amic, tal com és, transitòriament; els infants 

aporten diferents arguments sense relació entre ells. 

 

Segons els autors, els resultats de la recerca quant al desenvolupament del concepte 

d’amistat i el desenvolupament de les atribucions causals, depenen del desenvolupament 

cognitiu, al llarg de les diferents edats. Amb l’increment d’edat s’observen: 

 

- Majors arguments i de caire més psicològic i subjectiu. Fan més referència a termes 

com la personalitat, la intencionalitat, etc. 

- Es considera un major nombre de variables interrelacionades i es fa més referència a 

la parella d’amics i no a cada individualitat. 

- Majors referències a experiències personals 

- En l’adolescència, entre els dotze i catorze anys, s’observen menys canvis respecte 

dels intèrvals d’edats anteriors estudiats. 
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2.3.4. Característiques dels amics i la colla d’amics 
 

Per a Coleman i Hendry (2003), les amistats íntimes i la formació de grups d’amics són 

característiques de la interacció amb iguals, durant l’adolescència. Els amics d’un grup 

s’influeixen entre si perquè tenen major similitud. La influència dels iguals és 

normalment positiva i constructiva i generalment reforça els valors i les normes dels 

adults. 

 

La conformitat amb el grup augmenta durant l’adolescència mitjana i disminueix 

progressivament a l’etapa final. Els nivells més baixos de conformitat durant 

l’adolescència final són deguts a diferents factors. D’una banda, l’adolescent de més 

edat té nous interessos afectius i amorosos i dirigeix part de la seva atenció fora del 

grup; d’altra banda, l’adolescent de més edat ha clarificat la pròpia identitat, mostra més 

seguretat i depèn menys del suport dels seus iguals. 

 

El nombre d’amics no difereix entre els sexes i normalment els adolescents es 

relacionen amb diferents grups o colles d’amics. Les noies donen una avaluació més alta 

a les seves amistats que no pas els nois, en intimitat, afecte, companyia i satisfacció, a 

causa, probablement, que posseeixen un coneixement més íntim i un contacte més 

freqüent amb les amistats més íntimes (Coleman i Hendry, 2003). 

 

Segons Fuentes i altres (2003), la conformitat de l’adolescent amb el grup d’amics és 

màxima entre els nou i els catorze anys i comença a disminuir a partir d’aquesta edat, 

com a conseqüència de l’elaboració de les pròpies opinions i l’accés a la capacitat 

crítica i relativista del pensament formal, propi de l’adolescència. 

 

Segons l’autora, hi ha diferències de gènere en les relacions d’amistat adolescent. Els 

nois acostumen a interactuar en grups grans mentre que les noies interactuen en parelles 

o grups més petits. Les noies tenen un nombre inferior d’amigues si les comparem amb 

els nois i són més exigents amb el compliment de les normes que comporta la relació 

d’amistat. Les amistats de les noies solen ser més íntimes i exclusives respecte de les 

amistats dels nois (Fuentes, 2003). 

 

Berndt, Hawkins i Hoyle (1986) exposen que els amics adolescents tenen en comú 

actituds, aspiracions i èxits acadèmis semblants; acostumen a ser similars. 

Ocasionalment, els adolescents poden escollir amics complementaris més que similars, 

els quals aporten enfocaments diferents en relació amb el que un mateix ha après i 

constitueixen una experiència enriquidora i estimulant. Aquest tipus d’amistats solen ser 

menys freqüents i, en ocasions, els adolescents tendeixen a idealitzar-les. 

 

Segons Díaz-Aguado (1996), els infants i els adolescents tendeixen a escollir com a més 

amics els companys de classe que els permeten mantenir entre ells una relació de 

col·laboració i reciprocitat. És a dir, exercir en determinats moments el control de la 

relació, intercanviar l’estatus o mantenir un estatus similar. 

 

Per a Silvestre (1996), la relació amb els amics i l’amistat adopta una importància vital 

per a l’adolescent, per raons diverses: 

 

- Permet una relació clarament simètrica i recíproca. 

- Permet abordar temes més íntims i personals. 
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- Li aporta suport emocional i comunicatiu. 

- Pot elaborar més facilment qüestions referides a la conflictivitat familiar a partir de 

la comunicació amb els iguals amb conflictes semblants al seu. 

- Hi ha una afinitat generacional quant a gustos i afeccions. 

- Comparteix un llenguatge comú i particular. 

- Les colles d’amics proporcionen activitats conjuntes i lúdiques. 

 

Jackson (1993) aporta unes interessants reflexions respecte a per què els adolescents 

tendeixen a tenir, entre ells, interrelacions grupals. Segons l’autora, moltes relacions 

d’amistat s’estenen des de les primeres edats de la infantesa però d’altres comencen a 

l’inici de l’adolescència. Aquestes darreres solen ser menys duradores respecte de les 

amistats que provenen de la infantesa, ja que el coneixement de l’altre és més limitat i 

les expectatives en l’altre són més inconsistents. En aquestes circumstàncies, les 

experiències socials compartides entre amics recents poden generar, en ocasions, 

malentesos i respostes inapropiades. Associant-se en el grup d’amics, a l’inici de 

l’adolescència, s’eviten algunes de les situacions en què els errors potencials poden 

ocórrer. Al mateix temps, el grup proporciona l’oportunitat d’adquirir un millor 

coneixement dels seus membres, a través de la mútua observació i pot servir com a base 

per al desenvolupament més íntim de les amistats escollides. 

 

Segons Hurlock (1997), l’adolescent de menor edat tendeix a tenir un major nombre 

d’amics i la quantitat és valorada com un signe de popularitat. Durant l’adolescència 

mitjana el nombre d’amistats ja no és tan important com el fet de tenir amics adequats. 

A mesura que decreix el nombre d’amics, augmenten les relacions socials amb 

companys i coneguts, amb els quals establirà relacions més superficials. Gradualment, i 

especialment a l’adolescència mitjana, hi ha una major tendència a tenir amistats 

d’ambdós sexes, mentre que en les edats anteriors les amistats acostumen a ser del 

mateix sexe. 

 

Segons Zani (1993), els adolescents passen una gran part del temps pensant i parlant 

sobre el sexe oposat i aquesta activitat ocupa una alta prioritat en les seves vides. Una 

nova fita en el desenvolupament de l’adolescència és l’adquisició de noves i més 

madures relacions amb companys del sexe contrari i l’inici de relacions amoroses. 

Aquestes noves relacions aporten oportunitats per desenvolupar noves habilitats en 

l’ampli espectre de les relacions interpersonals. 

 

Bombi i Pinto (1998) exposen que les relacions d’amistat significatives de l’adolescent 

es mantenen, en molts casos, en una llarga amistat i romanen importants fins a la vida 

adulta. En els joves i adults, tot i que la interacció entre els amics sigui menys freqüent, 

normalment només es dóna la dissolució de les amistats més superficials. 

 

2.3.5. Funcions de l’amistat 
 

Lutte (1991) destaca la importància de l’amistat en tots els períodes de la vida humana, 

tot i que canvia amb l’edat i compleix funcions diferents al llarg de les etapes vitals. Les 

funcions principals de l’amistat, a l’adolescència, són les següents: 

 

- El suport i els interessos comuns són valors apreciats a totes les edats i, a més a més, 

a l’adolescència s’atribueix un major valor a la intimitat. 
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- La intimitat i la confiança recíproques amb els amics permet a l’adolescent 

coneixer-se millor; la identificació amb l’amic ajuda en el procés de formació de la 

identitat. 

 

- D’altra banda, l’amistat és també una ajuda en el procés d’allunyament dels pares; 

en el pla emotiu, l’adolescent transfereix als amics moltes necessitats afectives. 

L’amistat provoca un sentiment de seguretat, de ser important per a l’altre, en 

moments d’inseguretat i dubtes sobre la pròpia persona, com és l’adolescència. 

 

- L’amistat respon també a les necessitats cognitives dels adolescents, a partir de les 

converses i discussions, la comparació de diferents punts de vista, l’intercanvi de 

pensaments, etc. 

 

- Segons l’autor, l’amistat permet desenvolupar la capacitat de mantenir una relació 

íntima amb el millor amic i aquest és el preàmbul per tenir, després, unes relacions 

amoroses satisfactòries. Aquesta idea explica la passió, la intensa càrrega emotiva, 

la possessió, les gelosies que caracteritzen algunes amistats adolescents i la seva 

evolució, al final de l’adolescència, vers una major independència i autonomia en 

relació amb el millor amic. 

 

Segons Kimmel i Weiner (1998), tot i que hi ha aspectes de l’amistat similars en infants 

i adolescents, hi ha tres trets distintius i especialment valorats a l’adolescència: 

 

- La relació íntima i el suport. 

- La lleialtat i la fidelitat. 

- El fet de compartir. 

 

La intimitat i el fet de compartir amb els amics pot reduir la tendència a centrar-se 

excessivament en un mateix, característica pròpia dels adolescents. L’interès sobre els 

pensaments i els sentiments dels amics influeix en el propi desenvolupament cognitiu i a 

la inversa. 

 

Les característiques pròpies de l’amistat, durant l’adolescència, es deuen a canvis 

evolutius respecte a la maduració sociocognitiva. La maduració cognitiva permet als 

adolescents comprendre’s millor els uns als altres i adoptar un enfocament recíproc. La 

maduració de la capacitat d’empatia és fonamental per a la construcció de les amistats 

mútues (Kimmel i Weiner, 1998). 

 

En la mateixa línia, Garaigordobil (2000) exposa que els amics són importants durant 

l’adolescència per tres raons fonamentals: 

 

- Proporcionen oportunitats per a l’aprenentatge de capacitats socials. En la interacció 

amb els amics, es practiquen les tècniques i les habilitats que caracteritzen les 

relacions socials més complexes; habilitats com la capacitat de comunicar-se amb 

èxit, la postura davant dels conflictes, etc. 

 

- Faciliten comparacions entre iguals, necessàries per a la formació de la identitat, 

durant aquesta etapa de canvi. La comparació social té un efecte positiu i és 

necessària per tal que les persones desenvolupin un sentiment vàlid de la pròpia 

identitat. Durant l’adolescència es dóna una major introspecció i redefinició d’un 
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mateix i la interacció amb els amics facilita l’elaboració d’un concepte de si mateix 

més madur. 

 

- Les relacions amb els amics permeten cobrir necessitats afectives. L’adolescent 

busca el suport de l’amic amb qui comparteix uns problemes similars. 

 

L’amistat és fonamental en la vida de l’adolescent per desenvolupar unes capacitats 

cognitives, afectives i fins i tot físiques, que l’enriqueixen enormement (Garaigordobil, 

2000). 

 

Segons Díaz-Aguado (1996), l’amic proporciona, durant l’adolescència, una oportunitat 

de comunicació més pròxima al llenguatge intern que no pas ho fa l’adult. Les relacions 

d’amistat ajuden a comprendre els propis processos psicològics. Parlar amb l’amic és 

com parlar amb un mateix; la discussió amb els companys té una eficàcia superior a la 

discussió amb els adults per estimular el desenvolupament cognitiu, tant en la 

comprensió del món físic com en la comprensió del món social. 

 

2.3.6. La interacció social entre adolescents en el marc 

educatiu 
 

La relació social entre els adolescents d’ensenyament secundari obligatori i 

postobligatori es desenvolupa, fonamentalment, en el marc del centre educatiu; aquest 

és l’àmbit bàsic de trobada entre els joves i és on comparteixen, diàriament, uns espais i 

un temps en comú. 

 

Segons Díaz-Aguado (1996), l’adaptació escolar depèn, en bona part, de les relacions 

que els alumnes mantenen amb els seus companys. Si les relacions són adequades 

proporcionen la principal font de suport emocional. En alguns casos, però, les relacions 

amb els iguals no es produeixen adequadament; els infants i els adolescents que són 

rebutjats o ignorats pels companys pateixen estrès i inadaptació escolar, que es pot 

estendre a problemes greus d’adaptació socioemocional durant la vida adulta. 

 

Segons l’autora, la competència social es desenvolupa, bàsicament, a partir de les 

relacions entre companys. Els joves ignorats pel grup tenen menys oportunitats per 

desenvolupar la seva competència social. Els joves rebutjats pel grup establiran una 

interacció amb els altres deteriorada i no es desenvoluparà correctament aquesta funció 

socialitzadora, pròpia d’una correcta interacció entre iguals. 

 

Els companys ensenyen al jove un principi social fonamental que no poden ensenyar els 

pares ni els professors, és el principi que caracteritza les relacions socials entre iguals; 

és a dir: la reciprocitat; la necessitat de donar per poder rebre. La reciprocitat entre 

companys es basa en les actuacions de cooperar, negociar i intercanviar. 

 

Els estudis observacionals i sociomètrics, fets en els grups–classe, mostren una estreta 

reciprocitat entre les conductes que l’infant o adolescent dirigeix als altres i les que rep 

dels altres. Els alumnes que més reforcen els altres i més escullen els altres són també 

els que reben més reforços i més eleccions; els alumnes que més agredeixen són també 

els que més agressions reben. 
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L’autora distingeix quatre tipologies bàsiques d’alumnes que poden trobar-se en un 

grup–classe: alumnes populars, alumnes rebutjats, alumnes aïllats i alumnes 

controvertits. 

 

Alumnes populars. 

 

Els alumnes més populars en un grup-classe tenen les caracteristiques següents: 

 

- Participació positiva en les tasques proposades pel professorat. 

- Absència de comportament disruptiu. 

- Rendiment escolar correcte. Els joves amb un nivell mitjà d’aspiracions són més 

acceptats que els joves amb nivells excessivament alts o baixos. 

- Elogi per part del professor, sempre que no superi uns límits. 

- Facilitat per expressar empatia i acceptació dels altres. Els alumnes més populars 

reforcen més els seus companys, a partir d’actuacions com ara: atendre l’altre, 

seguir suggeriments, imitar, etc., i alhora reben més reforços dels altres. 

- Estil comunicatiu basat en comentaris rellevants per l’altre i en dirigir-se 

directament i íntimament a l’altre. 

- Autonomia com a estudiant i en l’àmbit emocional. Absència de dependència 

respecte del professor. 

 

Alumnes rebutjats. 
 

Els alumnes rebutjats pels companys tenen en comú totes o algunes de les 

característiques conductuals següents: 

 

- Conductes problemàtiques en relació amb el professor o la dinàmica de la classe. 

- Incapacitat per establir relacions simètriques de col·laboració amb els companys i 

tendència a establir rols asimètrics de dominància o dependència. 

- Manca d’habilitat per expressar empatia o acceptació dels companys; i, pel contrari, 

tendència a expressar rebuig, a través de conductes d’agressió verbal o física, 

baralles, no seguir els suggeriments dels companys, etc. 

- Estil comunicatiu basat en comentaris irrellevants i sense arribar a una comunicació 

íntima amb un company específic. 

- Necessitat de cridar l’atenció sobre un mateix i incapacitat per adaptar-se al grup. 

 

Els estudis longitudinals, fets sobre els alumnes més acceptats o més rebutjats pels 

companys de classe, mostren que aquests estatus es mantenen estables o fins i tot 

augmenten amb el pas del temps, tot i que interactuïn amb nous grups, si no hi ha una 

intervenció educativa planificada vers aquesta modificació. 

 

Per eliminar el rebuig dels companys no és suficient amb un canvi de grup, cal 

desenvolupar la competència social dels alumnes rebutjats, a través de programes 

específics encaminats a desenvolupar un major coneixement i pràctica dels principis que 

regeixen les relacions socials; és a dir: 

 

- La reciprocitat. 

- Expressar acceptació per a ser acceptat. 

- Compartir el protagonisme. 

- Col·laborar. 
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- Adaptació als objectius del grup. 

 

Aquests programes s’han demostrat eficaços per eliminar el rebuig en el 75% dels 

casos. 

 

Alumnes aïllats. 

 

Els alumnes aïllats es caracteritzen per no ser acceptats ni rebutjats sinó ignorats; passen 

desapercebuts pels companys, tot i que són lleugerament impopulars. Solen tenir una 

conducta d’evitació que reflecteix por i ansietat. La majoria és conscient de la seva 

situació, de la qual es deriva un alt nivell d’estrès i una tendència a infravalorar la seva 

competència social. Les causes de l’aïllament en els infants i els adolescents sol ser una 

educació familiar sobreprotectora i/o una insuficient interacció amb iguals. 

 

El principal risc de l’alumne aïllat és la privació socioemocional, la falta d’oportunitats 

per establir relacions d’amistat i per adquirir, a través d’elles, les estratègies socials més 

complexes. D’aquí la importància que tots els alumnes tinguin, almenys, un amic entre 

els seus companys. 

 

En aquests casos cal desenvolupar el treball cooperatiu entre els alumnes, establir 

activitats, tasques i objectius en petit grup o en parelles, que aportin seguretat i un major 

coneixement mutu entre l’alumne aïllat i els companys de classe. 

 

El rebuig i l’aïllament es diferencien sociomètricament i conductualment i el primer 

constitueix una situació més greu per a les seves conseqüències i el seu tractament. 

 

Alumnes controvertits. 

 

Hi ha també una quarta posició sociomètrica que és l’alumne controvertit, el qual està 

constituït per infants o adolescents acceptats per bastants dels seus companys però 

rebutjats per molts altres. Els adolescents controvertits que pertanyen a contextos 

familiars socioculturalment desafavorits tenen un major risc de caure en situacions 

delictives; ja que les seves qualitats per al lideratge dominant són idònies per a dirigir 

aquest tipus de grups. 

 

 

A més a més, els alumnes de determinades minories ètniques i els alumnes que 

presenten necessitats educatives especials poden tenir una situació de desavantatge en la 

interacció amb la resta dels companys de classe. En aquests casos no és suficient amb 

un treball enfocat a desenvolupar la competència social d’aquests alumnes, sinó que 

calen transformacions més generals i planificades per part del professorat i encaminades 

a produir canvis en la interacció educativa de l’aula i el centre. 

 

La integració física d’aquests alumnes és una condició necessària però no suficient per a 

la seva integració social. En aquests casos, les relacions estretes a través del treball 

cooperatiu, en petit grup, etc., milloren les actituds interètniques o vers els alumnes amb 

dificultats; mentre que les relacions superficials poden produir, en ocasions, un augment 

dels prejudicis i una major segregació en subgrups dintre de la classe. 
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Els mètodes educatius individualistes o competitius provoquen que els alumnes se 

segreguin en funció del seu grup ètnic. 

 

Els contextos escolars heterogenis proporcionen una excel·lent oportunitat d’educació 

intercultural i d’educació en la tolerància. En els contextos homogenis hi ha menys 

conflictes però també menys oportunitats per aprendre a resoldre’ls. 

 

Pel que fa als alumnes amb necessitats educatives especials, alguns tenen posicions 

sociomètriques de major rebuig o aïllament; tot i que altres tenen un estatus sociomètric 

similar als companys sense dificultats. Dependrà bàsicament de dos aspectes: la 

competència social de l’alumne i les condicions educatives. Per garantir la inclusió 

escolar d’alumnes amb necessitats educatives especials calen activitats que poques 

vegades es produeixen de forma espontània i que han de ser, per tant, promogudes 

activament pel professorat. 

 

Aquestes activitats han de tenir les característiques següents: 

 

- Activitats altament estructurades i explícites, en les quals quedi clar quin és el paper 

de cada alumne. 

- Els alumnes amb necessitats educatives especials han de col·laborar amb la resta 

d’alumnat de la classe des d’un estatus el més proper possible. 

- Les activitats s’han de dirigir cap a objectius compartits, per facilitar les relacions 

d’amistat entre els alumnes amb necessitats educatives especials i els seus 

companys. 

 

I inclouen dos procediments bàsics: 

 

- L’aprenentatge cooperatiu. 

- La discussió i la dramatització dels conflictes que planteja la diversitat. 

 

Pretenen: 

 

- Afavorir en tots els alumnes una major comprensió, i més realista, vers les 

diferències. 

- Millorar l’autoconcepte, especialment per part dels alumnes amb necessitats 

educatives especials. 

- Millorar la interacció entre els alumnes amb necessitats educatives especials i els 

companys de classe, a través d’un major ús d’estratègies de relació i una millora de 

les actituds per interactuar entre ells, tant al pati com en les situacions 

d’aprenentatge cooperatiu a classe. 

- Una millora de la interacció entre l’alumnat amb necessitats educatives especials i 

el professorat. 

- Millora de l’actitud familiar vers la discapacitat, a través d’activitats de 

comunicació familiar sobre la inclusió educativa d’alumnat amb necessitats 

educatives especials. 

 

(Díaz-Aguado, 1996) 
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Ollendick, Weist, Borden i Greene (1992) han dut a terme un estudi longitudinal amb 

dos-cents seixanta-set alumnes de l’escola primària, avaluats a 4t curs; els quals han 

tornat a avaluar, cinc anys més tard, a l’escola secundària i durant el novè curs. 

 

L’avaluació ha consistit, a 4t curs, en la realització d’un sociograma, la mesura del 

nivell acadèmic, el comportament social i l’ajustament psicològic. Cinc anys més tard, 

els adolescents tornen a ser avaluats en el seu nivell acadèmic, comportament social i 

ajustament psicològic. 

 

Dels dos-cents seixanta-set alumnes classificats inicialment, cinc anys més tard, trenta-

dos alumnes van suspendre com a mínim un curs i no es troben al novè curs, com 

podríem esperar, i vint-i-un alumnes han abandonat l’escola secundària. 

 

A partir dels resultats obtinguts en el sociograma, els estudiants són classificats en les 

quatre posicions socials següents: populars, posició social mitjana-normal, controvertits, 

rebutjats i aïllats. 

 

Els alumnes rebutjats tenen pocs amics i són obertament antipàtics; mentre que els 

alumnes aïllats tenen pocs amics però no són excessivament antipàtics. 

 

En el seguiment posterior, realitzat cinc anys després, s’observa: 

 

- Els adolescents rebutjats són percebuts pels seus companys com menys agradables i 

més agressius; i són percebuts pels seus professors com més agressions, amb més 

problemes conductuals, amb excés d’activitat i problemes atencionals. Presenten un 

nivell acadèmic més baix. Mostren un major risc, comparat amb els estudiants 

populars i mitjans, de repetir curs, abandonar els estudis o cometre actuacions 

delictives. 

 

- Els adolescents controvertits difereixen també dels estudiants populars i mitjans en 

un inferior nivell acadèmic i comportament social. Els professors, però, veuen els 

estudiants controvertits amb menys desordres conductuals respecte dels estudiants 

rebutjats, i tenen menys possibilitats d’abandonar l’escola respecte dels anteriors. 

 

- Els adolescents aïllats són vistos pels companys com a menys agradables i més 

introvertits. Els professors els perceben sense diferències respecte dels alumnes 

populars o mitjans; no creuen que tinguin més possibilitats de repetir curs, 

abandonar l’escola o cometre actes delictius. 

 

En l’estudi, el 33,3% d’estudiants rebutjats i el 27,3% d’estudiants controvertits han 

repetit un curs. El 17,5% d’estudiants rebutjats i el 9,1 d’estudiants controvertits 

abandonen l’escola abans del novè grau.  

 

Durant el seguiment realitzat després dels cinc cursos, no tots els estudiants rebutjats o 

controvertits mostren un mal ajustament social. Alguns d’ells presenten un nivell 

acadèmic correcte; participen activament en la comunitat escolar; tenen càrrecs de 

responabilitat a classe, com per exemple ser delegat, i mostren interaccions correctes 

amb companys de classe. 
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Els estudiants rebutjats o controvertits que repeteixen curs o abandonen l’escola 

mostren un desajustament social superior respecte dels que hi continuen (Ollendick, 

Weist, Borden i Greene, 1992). 

 

Goldstein, Sprafkin, Gershaw i Klein (1989) exposen que els adolescents amb habilitats 

socials deficients solen presentar trastorns conductuals d’agressió, retraïment o 

immaduresa en l’àmbit escolar. 

 

L’agressió consisteix en una relació interpersonal basada en l’hostilitat activa _verbal o 

física_, vers els companys de classe, el professorat o la família. 

 

El retraïment consisteix en la inhibició de la relació interpersonal per timidesa, 

sentiment d’inferioritat, por, ansietat, etc. 

 

La immaduresa consisteix en una relació interpersonal basada en la dependència cap als 

companys, l’excés de demanda d’ajut, dificultats per compartir i tenir una actuació 

recíproca amb els altres. 

 

Tots ells tenen en comú unes dificultats per portar una vida afectiva satisfactòria, tant en 

el pla personal com interpersonal.  

 

Segons els autors, cal el disseny i l’aplicació de programes específics, amb l’objectiu 

d’ensenyar als adolescents habilitats socials alternatives a l’agressió, la inhibició o la 

immaduresa; habilitats afectives; habilitats de planificació; habilitats per respondre amb 

eficàcia a l’estrès o pressió del grup, etc. (Goldstein i altres, 1989). 

 

Wentzel (1994) ha analitzat amb alumnes de primers cursos de secundària l’acceptació 

social de l’adolescent a classe, per part dels companys i el professorat. Conclou, a partir 

de l’estudi, que els companys de classe valoren especialment, en l’adolescent, les 

conductes prosocials relacionades amb qüestions acadèmiques, com per exemple: ajudar 

un company amb problemes acadèmics; mentre que el professorat valora, especialment, 

les conductes de responsabilitat acadèmica: fer els deures, estar atent a classe, estudiar, 

etc. Per tant, segons el comportament social de l’adolescent, l’acceptació per part dels 

companys o professors serà diferent. 

 

Les actuacions de responsabilitat acadèmica influeixen lleument en l’acceptació dels 

companys però altament en l’acceptació del professorat.  

 

Percebre un suport per part del professorat i els companys és una important motivació 

per a la competència social de l’estudiant. Percebre un suport del profesorat el motiva 

per ser acadèmicament responsable. Percebre un suport dels companys l’ajuda a adquirir 

una percepció de pertinença al grup i adoptar objectius comuns. 

 

Afegeix l’autor que el professor de secundària juga un rol fonamental en la creació d’un 

clima de classe i una bona relació entre professor–alumne, que faciliti: 

 

- El compromís dels estudiants en el procés educatiu i l’augment de la motivació 

acadèmica. 

- La menor presència de comportaments socials problemàtics. 
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- Percepció de pertinença al grup i l’adopció d’objectius prosocials i acadèmics, 

vàlids per al grup d’estudiants. 

 

(Wentzel, 1994) 

 

Per a Rodríguez i Morera (2001) el grup classe és una entitat dinàmica i el professor és 

qui ha de crear les condicions necessàries perquè s’estableixi una xarxa de relacions 

positives entre els membres. Aquestes condicions seran possibles a través d’estratègies, 

com per exemple: 

 

- La discussió grupal per resoldre negociadament els conflictes que apareixen. 

- La presa de decisions, a partir del consens grupal. 

- Establir objectius i fites comunes a tot el grup. 

- Establir normes de tolerància, respecte i acceptació vers les diferències individuals. 

- Crear petits grups de treball cooperatiu, amb rotació periòdica dels membres, per tal 

de facilitar un major coneixement entre els alumnes, integrar els adolescents més 

aïllats i augmentar el seu prestigi social. 

- Aconseguir una bona comunicació grupal, a través d’actituds d’escolta, valoració i 

respecte per les diferents intervencions dels estudiants. El professorat ha de 

felicitar, reforçar positivament, assenyalar, aplaudir, donar suport a les diferents 

intervencions i actituds comunicatives que afavoreixin un bon clima grupal. 

 

En definitiva, facilitar les condicions, activitats i actituds, per tal que el grup es percebi 

a si mateix com una unitat (Rodríguez i Morera, 2001). 

 

2.3.7. La interacció social dels adolescents en el si de la 

família i amb altres adults significatius 
 

Segons Kimmel i Weiner (1998), és falsa la creença que a l’adolescència hi hagi un 

desfasament generacional i que els adolescents rebutgin, per rutina, els valors i els 

consells dels pares, per seguir simplement les pautes marcades pel grup d’amics. Els 

pares segueixen sent influents per als fills, al llarg de l’adolescència. 

 

Generalment, la influència dels pares o dels amics varia en funció de la temàtica que 

comparteixen. 

 

Els adolescents conversen més amb els pares sobre les qüestions de moralitat, 

educatives, laborals o respecte el futur professional i econòmiques. 

 

Els adolescents conversen més amb els amics sobre les qüestions sobre les relacions 

amb els amics, les relacions amb el gènere contrari, la sexualitat i les activitats de lleure. 

 

Conversen per igual, amb pares i amics, sobre els plans de futur. 

 

Al final de l’adolescència, els joves segueixen escoltant els pares i els amics, però com a 

adults emergents que comencen a ser, la influència dels altres va sent substituïda pel 

propi pensament independent, pel propi judici. 
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Els autors citen un estudi, segons el qual els adolescents de dotze i tretze anys _d’inici 

de l’adolescència_ exposen que reben igual suport dels amics com dels pares; els 

adolescents de quinze i setze anys _de l’adolescència mitjana_ exposen que reben més 

suport dels amics que no pas dels pares; els estudiants universitaris, de dinou anys o 

més, exposen que les respectives parelles que tenen són la principal font de suport. 

 

La interacció amb els pares i la interacció amb els amics és complementària i aporta, a 

l’adolescent, la possibilitat de disfrutar de dos mons socials diferents. Sovint la 

interacció amb els pares està relacionada amb tasques que impliquen assumir 

responsabilitats, mentre que la interacció amb els amics està relacionada amb activitats 

d’oci que impliquen un aprenentatge interpersonal i l’assumpció de rols socials. 

 

Així doncs, la influència dels pares i els amics és complementària i positiva per a 

l’evolució de l’adolescent i una influeix en l’altra. Els adolescents amb millors relacions 

parentals i que més confien amb els pares també tendeixen a tenir millors relacions i 

confiança amb els amics i a la inversa (Kimmel i Weiner, 1998). 

 

Coleman i Hendry (2003) exposen que l’adolescència implica un canvi en la interacció 

familiar, tot i que els pares segueixen desenvolupant un paper central en aquestes edats. 

El conflicte dintre de la família és menor respecte el que es pugui suposar. La presència 

de l’adolescent en el si de la família planteja als seus membres una renegociació de les 

relacions per transformar-les en relacions més simètriques que fomentin l’autonomia i la 

progressiva emancipació del jove. 

 

Jackson (1993) exposa, respecte de la conflictivitat entre els adolescents i els pares, que 

aquesta té lloc, especialment, a l’inici i part de l’adolescència mitjana, a causa d’una 

asincronia entre els canvis que experimenta l’adolescent i els canvis que han de fer els 

pares per adaptar-se a la nova realitat del fill. Han de modificar idees, normes, 

actuacions referides al fill. Els pares reben diferents i ràpides pressions sobre aquests 

canvis, les quals s’acompanyen de certes dificultats i certes resistències per assumir-los. 

Al final de l’adolescència mitjana i de forma progressiva, els conflictes són menors a 

causa de la reestructuració en el si de la família. 

 

Per a Funes i altres (2004), la normalitat en la vida familiar de l’adolescent ve donada 

pel conflicte i el pacte; pel fer coses junts i deixar de fer-ne d’altres; per la convivència i 

l’aïllament; per la comunicació però també per una petita àrea de secret, per tal que 

l’adolescent pugui construir una emancipació progressiva i reparteixi les seves 

confiances, secrets i comunicació amb els amics. 

 

Segons Andreu (2005), la família constitueix el primer nucli de sociabilització de 

l’infant. Els membres familiars, és a dir, els pares, germans, avis, etc., són motors de 

desenvolupament cognitiu, social, lingüístic i afectiu de l’infant o l’adolescent. La 

família és un nucli dinàmic on cada membre aporta un rol, unes necessitats, 

expectatives, unes característiques personals que el fan únic dins de l’entrellat familiar.  

 

Els germans aporten a cada fill contrast i comparació; són models d’imitació i reforç, 

companys de vida i d’experiència. Els germans tenen un efecte positiu i significatiu 

sobre la personalitat i la conducta social; contribueixen a la comprensió social del món; 

ajuden a desenvolupar un conjunt d’habilitats socials que, en el cas de no tenir germans, 
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caldrà adquirir-les a través d’altres persones, com els amics, els companys o els adults 

significatius.  

 

Algunes d’aquestes habilitats socials que aporten les relacions entre germans són: 

defensar les idees pròpies, respectar els torns de parla, respectar normes i regles, 

compartir, ser tolerant, tolerar una certa frustració, etc., a més a més dels valors de 

servei, lleialtat i protecció. 

 

Les baralles i els conflictes entre germans són normals durant la infantesa com a 

conseqüència de la gelosia, entre ells, i van disminuint durant l’adolescència; en què les 

relacions passen a ser més afectuoses, més tolerants i els germans són més capaços de 

compartir.  

 

Les relacions entre els germans seran més properes o distants, depenent de diferents 

factors, com per exemple el sexe, l’ordre de naixement, els anys que es porten entre ells, 

les característiques de personalitat i, especialment, les vivències comunes que han tingut 

al llarg de la vida (Andreu, 2005). 

 

Per a Rodríguez-Tomé (1975), l’adolescent busca i reconeix en el rol dels altres una 

major consciència sobre si mateix; els altres significatius li aporten i confirmen una 

imatge positiva sobre un mateix.  

 

Els pares aporten un rol significatiu però no són escollits per l’adolescent. L’autor 

defineix com a “adult significatiu”, diferent dels pares, la persona adulta, amb la qual 

l’adolescent està en relació i que mereix de forma especial el seu respecte i la seva 

admiració. 

 

Aquest adult significatiu privilegiat aporta a l’adolescent indicis que li permeten 

construir una imatge de si mateix més positiva. 

 

L’autor exposa els resultats d’un estudi fet a París i rodalies amb adolescents d’ambdós 

gèneres, cent setanta-vuit de setze anys i dos-cents sis de divuit anys. 

 

Segons l’estudi, el 59,1% de les noies i el 48,2% dels nois tenen un adult significatiu, 

diferent dels pares. Per edats, el 57,6% dels adolescents de setze anys i el 48% dels 

adolescents de divuit anys tenen un adult significatiu. 

 

L’adult significatiu és del mateix sexe, en el 83,2% dels nois adolescents i en el 48,8% 

de les noies adolescents. L’elecció de les noies adolescents correspon un 50%, 

aproximadament, a cada sexe; mentre que els nois adolescents es mostren molt més 

lligats al propi sexe. 

 

Els adults significatius provenen majoritàriament de l’entorn familiar, en segon lloc del 

veïnats i, en tercer lloc, dels amics dels pares i el professorat. 

 

En l’entorn familiar destaquen, en primer lloc, els tiets i les tietes; en segon lloc, els avis 

i, en tercer lloc, els cosins i les cosines i els germans grans. 
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Taula 2.2. Relació entre els adolescents i els adults significatius. (Rodríguez Tomé, 1975). 

 

 % total % nois % noies 

16 anys 18 anys 16 anys 18 anys 

Entorn familiar 35,8 51,5 27,4 28,2 30,9 

Veïnat 20,7 24,3 21,8 20,6 14,3 

Amics dels pares 18,7 11,2 21,8 17,9 26,3 

Professorat 18,7 11,2 23,6 25,6 16,6 

 

 

Els adults significatius són escollits com a tals per les raons següents: 

 

- Per les característiques de personalitat que els adolescents els atribueixen, com ara 

ser comprensius i oberts a la comunicació. 

- Per determinats aspectes de la propia història personal, que l’adolescent admira. 

- Per la relació que s’estableix entre l’adult i l’adolescent i tal com aquest la perceb. 

L’adolescent se sent comprès, acceptat i ajudat, es pot comunicar àmpliament amb 

l’adult significatiu. 

 

Els adolescents de l’estudi que exposen tenir un adult significatiu tenen una imatge més 

positiva de si mateixos i atorguen als altres una imatge més positiva sobre ells mateixos 

respecte dels adolescents que no tenen cap adult significatiu (Rodríguez Tomé, 1975). 

 

Tot i que l’estudi de Rodríguez Tomé és antic i des d’aleshores les estructures i les 

dinàmiques familiars han canviat considerablement, segueix aportant una interessant 

reflexió teòrica i uns resultats empírics que guarden un cert paral·lelisme amb el 

plantejament i els resultats de l’estudi que es presenta i per aquests motius s’ha inclòs en 

el capítol. 

 

2.4. L’AMISTAT I LES INTERACCIONS SOCIALS A LA 

VIDA ADULTA I LA VELLESA 
 

Aquest últim període del cicle vital de l’ésser humà comprèn, aproximadament, des dels 

vint-i-cinc anys, en què el jove finalitza la seva formació acadèmica i s’incorpora a la 

vida laboral, fins a la vellesa.  

 

Dintre del període es distingeixen dues etapes bàsiques: l’etapa laboral o adulta _dels 

vint-i-cinc als seixanta-cinc o setanta anys, aproximadament_ i l’etapa de la jubilació o 

vellesa _a partir dels seixanta-cinc o setanta anys_. 

 

L’etapa adulta té com a característica comuna, a més a més de l’activitat laboral, la 

construcció, en una gran part d’homes i dones, d’una família pròpia. Les obligacions 

laborals i familiars modifiquen, sovint, el manteniment actiu de les amistats i les 

interaccions socials creades en les etapes anteriors. 

 

La vellesa té com a característica la jubilació laboral i l’allunyament de les interaccions 

socials construïdes en el cercle laboral. L’emancipació dels fills, la presència o no del 

cònjuge, la salut de l’ancià són factors, entre altres, que marquen les interaccions socials 

en aquesta darrera etapa. 
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2.4.1. L’amistat i les relacions interpersonals durant la vida 

adulta 
 

Requena (1994) aporta una anàlisi sociològica de l’amistat en la vida adulta. Exposa que 

l’amistat adulta no és una simple qüestió de lliure elecció, selecció i atracció personal. 

La disponibilitat d’amics és una conseqüència directa de la localització física i la 

ubicació de l’individu dintre de l’estructura social. L’amistat és menys lliure del que 

sembla; hi ha limitacions físiques, socials, a més a més de les personals, que 

condicionen les oportunitats d’escollir amics. 

 

Un no sempre pot tenir els amics que vol sinó els que l’estructura social li permet. Els 

processos d’amistat no són una qüestió simplement personal sinó una qüestió social. 

 

Elements com el lloc i el tipus de feina, el veïnat, la localització geogràfica, la mobilitat 

social, el sexe, l’edat i l’estatus familiar incideixen, condicionen i estructuren el tipus 

d’amistat. 

 

Amb matisos diferents, l’amistat existeix en quasi totes les societats i cultures. 

L’amistat, comparada amb altres tipus de relació, és més voluntària i menys 

institucionalitzada, i la seva organització i el seu contingut són essencialment privats.  

 

Com més simètrica és la parella d’amics, més estable i permanent és la seva relació 

d’amistat. Per tal que l’amistat es mantingui cal que hi hagi un equilibri entre les 

expectatives que un té i la inversió que fa. 

 

Entre els amics hi ha més un consens de valors que no pas una obligació moral. Tot i 

així, en l’amistat no hi ha la pressió, la responsabilitat i les obligacions que hi ha en una 

relació de parentesc. 

 

Els subjectes pertanyents a la classe treballadora tenen menys amics respecte dels de la 

classe mitjana. La font d’amics és més restrictiva en els primers i més centrada en els 

veïns i companys de feina, mentre que la font d’amics entre la classe mitjana és més 

variada. Els subjectes pertanyents al segon grup tenen més possibilitats de contactes 

socials; atès que, generalment, el tipus de treball que realitzen implica un major nombre 

de relacions interpersonals i de major qualitat. Els recursos utilitzats, com per exemple 

temps, diners i oportunitats, solen ser també majors. 

 

Les amistats varien també, en determinades circumstàncies, en funció del gènere. Els 

marits que tenen el control financer de la família tenen més accés a la despesa en 

sociabilitat respecte de les mullers. Si en el matrimoni la sociabilitat està segregada, la 

muller té menys oportunitats per desenvolupar el seu cercle d’amics. En canvi, si les 

interaccions socials les realitzen conjuntament, les amistats tendiran també a ser 

comunes. 

 

Si a la família hi ha persones dependents, com els fills petits o els ancians, l’adult que té 

cura d’ells _ generalment la muller_ estarà condicionada per aquestes obligacions i 

tindrà menys possibilitats per construir cercles socials. 
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Els homes centren la relació d’amistat en l’activitat conjunta mentre que les dones la 

centren en la comunicació. Les persones tenen menys amics del sexe contrari respecte el 

propi sexe i aquesta dada s’accentua amb l’edat. Els amics tendeixen a ser del mateix 

sexe, edat i classe social. 

 

Les persones amb més cercles d’amistat i més integrats en els mateixos, tenen més 

probabilitat d’establir nous procesos d’amistat, simplement perquè disposen de més 

connexions. 

 

La possibilitat d’amics és també major a la ciutat respecte de les zones rurals. A les 

zones urbanes les xarxes d’amics són més extenses i el subjecte té més facilitat per 

pertànyer a cercles socials variats. Els individus urbans superen als rurals quant a 

nombre d’hores dedicades als amics (Requena, 1994). 

 

Per a Solé (1996), les relacions socials adultes es clasifiquen en primàries i secundàries. 

Les primeres s’organitzen en l’àmbit familiar i veïnal i tenen un caràcter més privat; les 

segones s’organitzen al voltant dels amics i els companys de feina i tenen un caràcter 

més públic.  

 

Els homes tendeixen a relacionar-se més amb grups secundaris, mentre que les dones, i 

especialment a partir dels trenta-sis anys, tendeixen a relacionar-se més amb grups 

primaris. Aquesta tendència augmenta entre les dones de qualsevol edat amb nivell 

educatiu baix o que no accedeixen al mercat laboral. 

 

2.4.2. L’amistat i les relacions interpersonals durant la vellesa 
 

Juncos (1998), exposa que hi ha dos factors fonamentals, durant la vellesa, que 

influeixen en la qualitat de la interacció social de l’individu: 

 

- En primer lloc hi ha el factor sociocultural de la jubilació i l’allunyament del 

sistema productiu. En finalitzar l’etapa laboral, l’ancià altera la xarxa de relacions 

socials que ha construït diàriament en l’àmbit del treball i ha de construir, en part, 

una nova xarxa social. 

 

- En segon lloc hi ha el factor biològic, consistent en el deteriorament propi de tots 

els éssers vius en l’etapa final de la vida. Durant la vellesa hi ha, en ocasions, un 

deteriorament dels òrgans dels sentits _especialment l’audició i la visió_; un 

deteriorament motriu; un deteriorament del llenguatge _menor qualitat de veu, 

dificultats en l’organització del discurs, confusions lexicals, anòmies, etc._; un 

deteriorament cognitiu _menor atenció i menor memòria immediata_. Aquests 

processos evolutius propis de l’edat poden afectar, en diferent mesura, la qualitat de 

la interacció social i la qualitat comunicativa de l’ancià. 

 

Segons Requena (1994), a la vellesa és quan els processos d’amistat són més 

vulnerables perquè els problemes de salut i els menors ingressos econòmics poden 

afectar i empobrir la vida social dels avis. 
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En aquesta darrera etapa vital no s’ha trobat una correlació entre les visites dels fills i 

l’estat d’ànim de l’ancià que viu sol. En canvi, sí que s’ha trobat una elevada correlació 

entre l’estat d’ànim i la interacció amb els amics. 

 

Per a Pérez i Jodar (1996) el fet que l’ancià visqui sol no és una condició suficient per 

experimentar un sentiment de soletat. Els factors relacionats amb la soletat són diversos, 

com per exemple l’estat civil, l’edat, els ingressos econòmics, l’educació i les relacions 

amb els amics i els veïns. 

 

Les relacions amb els amics presenten una major reciprocitat respecte de les relacions 

amb els fills i altres familiars. Amb els primers, l’ancià comparteix estils de vida, 

valors, interessos, etc. que enforteixen el sentiment de rebre i donar suport emocional i 

social, amb complementarietat amb el suport familiar. 

 

2.5. COMENTARIS FINALS 
 

Aquest capítol sobre l’amistat al llarg de les diferents etapes evolutives de l’ésser humà, 

però especialment centrat a l’adolescència, es complementa amb el capítol següent, que 

aborda l’amistat i la interacció social en els infants i adolescents amb sordesa, subjectes 

d’aquest treball. 

 

El capítol que finalitza té per objectiu recollir i descriure els principals i recents estudis 

existens sobre l’amistat i la interacció social a l’adolescència, sense fer-ne una valoració 

epistemològica, sinó una síntesi de l’estat de coneixement actual, en la qual es 

destaquen mancances i limitacions. 

 

Algunes d’aquestes mancances són exposades per Zani (1993); l’opinió de la qual faig 

meva en aquestes línies. Segons l’autora, en la situació actual on les societats són cada 

cop més multiètniques i amb una àmplia gamma de cultures diverses es fa necessària 

una clara investigació intracultural. Les relacions socials a l’adolescència necessiten ser 

estudiades no només dintre de cada cultura sinó també en l’àmbit intracultural. Els 

estudis actuals amb una clara investigació intracultural són escassos i separats entre ells.  

 

Les dades de les recerques actuals generalment fan referència a una població adolescent 

específica, representada per joves blancs, de classe mitjana i que estan estudiant, i es 

fan, amb massa freqüència, generalitzacions sobre els propis adolescents, 

independentment del context. 

 

El capítol que finalitza no recull tampoc la repercussió en l’amistat i la interacció social 

dels múltiples factors de diversitat, com per exemple altres necessitats educatives 

especials diferents de la sordesa, la preferència sexual pel mateix sexe, etc. La 

descripció i l’anàlisi de l’amistat per part d’aquests col·lectius més reduïts de joves ens 

allunyaria dels objectius proposats en el treball. 

 

Tal com s’exposarà en el capítol cinc, la mostra de la població adolescent amb sordesa 

estudiada respon a moltes de les característiques de la població adolescent descrita en 

els estudis actuals i criticada per Zani (1993), quant a població de joves blancs, de 

classe mitjana i que estan estudiant. En aquest sentit, les aportacions dels estudis 

recollits i descrits en aquest capítol respecte dels adolescents, en general, poden ser 
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comparables amb la mostra d’adolescents sords i oients analitzats, al llarg d’aquesta 

investigació. 

 





 

 

3. AMISTAT I INTERACCIONS 

SOCIALS EN L’ADOLESCENT AMB 

SORDESA. APORTACIONS DE 

DIFERENTS ESTUDIS 

3.1. INTRODUCCIÓ 
 

Tot i la importància de la interacció social en el període adolescent són escasses les 

investigacions existents, en el nostre país, en relació amb les experiències, els conceptes 

i els valors que té l’adolescent sord en la seva amistat amb els seus companys sords i 

oients. Per això, a pesar de les diferències existents entre models educatius de països 

diversos, és útil tenir en compte les investigacions recollides sobre el tema, la major part 

de les quals provenen del món anglosaxó que s’exposen al llarg del capítol. 

 

Molts dels estudis que es comenten a continuació, i que fan referència a la interacció 

social dels estudiants sords dels EUA, el Canadà o del món anglosaxó, en general, cal 

contextualitzar-los en models educatius diferents del model predominant en el nostre 

país, el qual s’ha exposat en el capítol primer. 

 

Segons Musselman i Akamatsu (1999); Stinson i Foster (2000); Stinson i Whitmire 

(2000), històricament hi ha als EUA dos models educatius predominants per a l’alumnat 

sord: les escoles de sords o escoles separades _residencials o de dia_ i les escoles locals 

o integrades amb alumnes oients. Dintre del segon grup hi ha dos tipus majoritaris de 

programes d’integració:  

 

El programa regional, en el qual els alumnes sords integrats en les escoles locals, en 

horari parcial, es traslladen periòdicament a una aula per a sords, ubicada en una escola 

pública de la regió, i reben una educació especial. 

 

El programa local, en el qual els estudiants sords estan integrats en les escoles locals 

ordinàries, en horari complet, i reben el suport d’un professor itinerant i especialista en 

l’alumnat sord, el qual els proporciona una instrucció especial. 

 

Des de l’any 1970, hi ha una major tendència cap a l’educació d’estudiants sords en 

escoles integrades. Actualment, el 70% d’estudiants sords americans es troben en 

escoles ordinàries amb companys oients; un 22% es troben en escoles residencials per a 

sords i un 8%, en escoles de dia per a sords. 
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En les escoles especials per a sords hi ha un predomini de la comunicació signada, bé 

sigui mitjançant la llengua de signes americana (ASL) o la comunicació simultània 

_basada en l’anglès signat i parlat alhora_; mentre que a les escoles integrades hi ha un 

predomini de la comunicació simultània, _oral i signada alhora_, o només oral. 

 

Els estudiants sords d’escoles especials acostumen a tenir una pèrdua auditiva pregona, 

molts d’ells tenen pares sords i s’identifiquen fortament amb la cultura i la comunitat 

sorda; mentre que els estudiant sords integrats acostumen a tenir pèrdues auditives 

moderades, severes o pregones; molts d’ells tenen pares oients i, per tant, conviuen amb 

la cultura oient majoritària, a casa i a l’escola (Musselman i Akamatsu, 1999; Stinson i 

Foster, 2000; Stinson i Whitmire, 2000). 

 

Segons Antia (2006), actualment molts alumnes sords nord-americans segueixen una 

escolarització inclusiva en els centres docents ordinaris, a l’aula ordinària i amb el 

professorat ordinari i reben un suport per part del professor especialista en sordesa. 

Aquest suport varia en funció de cada alumne i pot ser mínim, consistent en una 

tutorització pel que fa als deures, suport emocional o social, en aquells alumnes amb 

escasses dificultats; o pot ser màxim, consistent en una instrucció directa, fora de l’aula 

ordinària, durant més de la meitat de l’horari escolar; en aquest cas, el professor 

especialitzat en sordesa reforça prioritàriament l’àrea de llengua: el llenguatge oral, la 

lectura i l’escriptura. 

 

En l’estudi fet per l’autora sobre cent vuitanta estudiants sords d’etapa primària dels 

estats d’Arizona i Colorado, que segueixen una escolarització inclusiva, el 64% dels 

estudiants estan atesos a les classes ordinàries durant cinc o més hores diàries i el 72% 

dels estudiants utilitza la llengua oral com a modalitat preferent de comunicació (Antia, 

2006). 

 

Stinson i Liu (1999) exposen que els alumnes sords dels EUA, integrats en centres 

ordinaris amb alumnat oient, tenen un equip de suport específic que pot estar format, 

segons les necessitats de cada alumne, per: 

 

- El professor de sords expert en el coneixement d’aquests alumnes i concretament en 

els recursos pedagògics útils per a la inclusió educativa. És un professor itinerant que 

no està fix en un centre, tot i que quan hi és assessora el professorat respecte del 

desenvolupament curricular de l’alumne. 

 

- L’intèrpret en llengua de signes. És sempre present a la classe on assisteix l’alumne 

que utilitza un sistema de comunicació simultània. Tradueix els missatges de la 

classe; resumeix; indica qui té el torn de paraula; resol confusions o interpretacions 

errònies. 

 

- En algunes ocasions, existeix un altre professional encarregat d’agafar apunts, a 

classe, per a l’estudiant sord. 

 

Stinson, Liu, Saur i Long (1996) diuen que durant les últimes dècades, als EUA, el 

nombre d’adolescents sords escolaritzats en emplaçaments inclusius s’ha incrementat 

significativament en els nivells de secundària i postsecundària. Actualment el 54% 

d’aquests adolescents sords són atesos en classes ordinàries amb estudiants oients 

(Stinson, Liu, Saur i Long, 1996). 
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Les activitats extraescolars, descrites per diversos autors i exposades en diferents 

articles, també tenen característiques diferents al nostre país. En el sistema educatiu dels 

països anglosaxons, les activitats extraescolars són generalment ofertes educatives 

complementàries a l’educació formal i obligatòria, les organitza el centre educatiu, en el 

recinte escolar, i per al seu alumnat. Al nostre país, les activitats extraescolars es fan, 

generalment, en altres àmbits diferents a l’escola i amb altres companys que poden 

pertànyer a diferents escoles. 

 

La repercussió sobre l’alumnat és diferent. En el primer cas, els alumnes poden enfortir, 

a través de l’activitat extraescolar, les seves relacions socials d’amistat i generalitzar-les 

a la classe; poden canviar i millorar l’estatus social dintre del grup de classe; la 

percepció de l’equip docent pot variar respecte de l’alumne. En el segon cas, l’activitat 

extraescolar no tindrà una repercussió directa i tan clara pel que fa a la vida escolar de 

l’alumne, tot i que aquesta activitat li aporta habilitats socials per adaptar-se a un entorn 

social nou, per iniciar noves relacions interpersonals i conèixer altres companys d’edat, 

diferents dels de classe. 

 

El concepte de sordesa també és lleugerament diferent. En el nostre país la sordesa és 

sinònim de pèrdua auditiva i es classifica segons el grau de la pèrdua d’audició. Les 

persones sordes, segons el grau d’audició residual i conjuntament amb altres factors 

descrits en el capítol primer, tindran característiques diferents quant a les menors o 

majors dificultats d’accés a la comunicació i durant la seva etapa educativa necessitaran 

adaptacions curriculars diferents i recursos especialitzats diferents. 

 

En els països anglosaxos hi ha una clara distinció entre l’individu sord, amb pèrdua 

auditiva pregona, i l’individu HH “hard of hearing”, amb pèrdua auditiva severa, 

moderada o lleugera. 

 

Israelite, Ower i Goldstein (2002) exposen que al Canadà, la Canadian Hearing Society 

diferencia des de l’any 2001, entre la persona HH i la persona sorda, a partir de les 

conceptualitzacions següents: 

 

El grup HH el formen individus amb pèrdues auditives lleugeres, mitjanes, severes i 

alguns amb sordeses pregones, els quals utilitzen l’audició residual mitjançant els 

audiòfons o altres ajuts auditius i prefereixen la comunicació oral. Els individus amb 

HH formen un grup gran i divers, quant al tipus i el grau de pèrdua auditiva i l’impacte 

en la comunicació, l’educació, el treball i les experiències socials. Les persones d’aquest 

grup emfatitzen les similituds entre ells i el grup dominant d’oients i valoren la inclusió 

d’infants sords en escoles d’oients, com una via perquè la societat canvïi en l’acceptació 

de la diferència i com una via perquè els infants sords assimilin els aspectes socials i 

culturals de la comunitat d’oients. 

 

El grup de sords el formen individus amb pèrdues auditives pregones, els quals 

s’identifiquen fortament amb la llengua, la cultura i els valors de la comunitat de sords. 

Per a aquest grup l’assimilació al món dels oients no és un objectiu a aconseguir sinó al 

contrari, intenten mantenir una forta identitat en oposició a la cultura oient dominant. El 

grup cultural de les persones sordes promouen les escoles especials i intenten preservar i 

promoure la llengua de signes (ASL) i la cultura sorda. Per motius de poder intenten no 

ser assimilats dintre del món dels oients (Israelite, Ower i Goldstein, 2002). 
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Molts dels autors i les investigacions que es presenten en aquest capítol parteixen 

d’aquestes perspectives educatives dominants als països anglosaxons. 

 

3.2. EL DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU DE 

L’INFANT I L’ADOLESCENT AMB SORDESA 
 

Segons Cambra i Valero (2000), hi ha un conjunt de variables que poden incidir d’una 

manera decisiva en el desenvolupament socioafectiu d’un infant o jove amb sordesa. 

Entre aquestes variables en destaquen tres: 

 

El medi familiar: oient o sord. 

L’emplaçament educatiu: ordinari o específic. 

El sistema comunicatiu: oral, signat o tots dos alhora. 

 

Dins d’una gran varietat interindividual, en alguns casos, el dèficit auditiu facilita 

l’aparició de certs trets de personalitat que no són conseqüència inherent a la sordesa, 

sinó _en tot cas_ l’efecte secundari que aflora en el moment que les condicions 

educatives de l’alumnat no s’adeqüen a la seva especificitat. El dèficit auditiu no genera 

per si mateix conductes agressives o d’immaduresa social; aquestes conductes són, 

bàsicament, fruit de la incomunicació. La pecularietat comunicativa de la persona sorda 

amb l’entorn afecta el seu procés de construcció de la personalitat i de socialització; 

alhora, els trets característics de l’infant i l’adolescent amb sordesa poden veure´s 

modificats pel context educatiu _família i escola_ on es desenvolupen. 

 

Determinades tendències educatives en les famílies amb progenitors oients poden 

modelar algunes característiques de la personalitat del fill o la filla amb sordesa. Certes 

actituds dels pares, com ara: la sobreprotecció, la manca de percepció objectiva respecte 

de les possibilitats reals del fill o la filla, les limitacions per fer activitats, un nivell baix 

d’exigència acadèmica, el poc rigor en l’aplicació de normes, l’escassetat d’explicacions 

respecte d’actuacions, conseqüències, estats d’ànim, etc., poden relacionar-se amb el 

caràcter impulsiu i la poca tolerància a la frustració que, en determinats casos, s’associa 

a trets característics de la persona sorda. 

 

Quan els progenitors són sords, la facilitat comunicativa i la identificació amb el fill o la 

filla amb sordesa poden facilitar l’equilibri socioafectiu i la formació de la identitat com 

a individu sord, tot i que poden aparèixer altres problemes, com per exemple una major 

dificultat en el procés d’integració en el món oient o la manca de motivació per a 

l’aprenentatge del llenguatge oral. 

 

D’altra banda, l’entorn educatiu és un instrument clau de sociabilització i de relació 

entre individus d’edats semblants. L’entorn educatiu, en la major part d’alumnat sord 

del nostre país, és l’escolarització ordinària amb companys oients. Tant a 

l’escolarització primària com secundària, la interacció social positiva entre l’alumne 

sord i els companys de classe aporta, al primer, una major seguretat en si mateix i li 

permet utilitzar de forma eficaç les seves potencialitats cognitives i lingüístiques. Per 

contra, la interacció social negativa dóna com a resultat una baixa autoestima i una 

desvalorització de si mateix. 
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L’entorn educatiu ha de garantir unes condicions que facilitin el progrés acadèmic, les 

habilitats comunicatives, però també socials de l’alumnat sord, a través de: 

 

- La interrelació entre l’alumnat sord i l’oient, mitjançant activitats d’aprenentatge que 

facilitin la cooperació i la comunicació entre ambdós, i el coneixement, per part dels 

alumnes oients, de les característiques singulars del company sord, pel que fa a 

l’audició i el llenguatge. 

 

- I d’altra banda, la interrelació entre l’alumne sord i altres companys sords d’edats 

similars, per afavorir la construcció de la pròpia identitat com a individu amb 

deficiència auditiva. 

 

La modalitat de comunicació, bé sigui llenguatge parlat o signat, i la intel·ligibilitat de 

la parla, també poden afectar la interacció social entre l’alumnat sord i oient (Cambra i 

Valero, 2000). 

 

Valmaseda (2004) exposa que molts infants i joves sords no presenten especials 

dificultats en el seu desenvolupament social i personal; les persones sordes no tenen 

unes caracteístiques específiques de personalitat ni són més immadures socialment. Tot 

i així, alguns infants i adolescents sords mostren un major risc de presentar dificultats 

personals i en la seva competència social, a causa de les condicions següents: 

 

- Vida experiencial més pobra, en les situacions d’aprenentatge no planificades, 

incidentals, que tenen lloc a través de l’observació i el modelatge, com la 

comprensió d’informació a través de la televisió, ràdio o telèfon; la comprensió de 

converses o discussions adultes, etc. 

 

- Sobreprotecció. Les actuacions sobreprotectores en l’àmbit familiar vers el fill o la 

filla amb sordesa els impideix realitzar activitats independents que, en ocasions, 

permeten o fins i tot fomenten en els fills oients. De vegades, la sobreprotecció en 

l’àmbit familiar també es pot reflectir en una menor exigència en l’establiment de 

límits a la conducta dels fills. També les escoles poden esdevenir sobreprotectores, 

si ofereixen als alumnes poques oportunitats per prendre decisions i desenvolupar 

una autonomia social. 

 

- Dificultats comunicatives. L’infant i l’adolescent amb sordesa reben, en ocasions, 

menys informació referida al llenguatge emocional i mentalista i consegüentment 

tenen un vocabulari més restrictiu per expressar sentiments i emocions. Els usos i 

les referències del llenguatge tendeixen a dirigir-se al món extern i menys al món 

intern. La sobreprotecció lingüística implica que els pares i els educadors, davant del 

temor de no ser compresos per l’infant o adolescent sord, tendeixen a reduir la 

complexitat cognitiva i lingüística de les comunicacions i això té com a 

conseqüència un vocabulari més limitat en aquests alumnes. 

 

- Acceptació de l’infant i l’adolescent sord per part de l’entorn. L’acceptació i 

l’estimació, en els àmbits familiar, escolar i social, permet a l’alumne desenvolupar 

un adequat autoconcepte, autoestima i equilibri personal. La presència de referents 

iguals a un mateix; és a dir, altres alumnes sords d’edats semblants o lleugerament 

majors amb els quals un pugui interactuar, fomenten un adequat autoconcepte i 

identitat en el jove amb sordesa. 
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L’autora proposa diferents actuacions, a dur a terme pel centre educatiu, per aconseguir 

un millor desenvolupament personal i social en l’alumnat sord. 

 

- Potenciant les competències de l’alumne per tal de construir un autoconcepte i una 

autoimatge positiva. 

- Proporcionant oportunitats per interactuar amb iguals i adults, oients i sords. 

Potenciant especialment les amistats infantils i juvenils, les quals faciliten, entre 

altres funcions, el desenvolupament moral i la perspectiva social. 

- Potenciant el llenguatge, en tots els seus usos i funcions. 

- Utilitzant estratègies metodològiques per afavorir la cooperació, l’autonomia i 

l’assumpció de responsabilitats. 

 

Finalment, les accions escolars vers la major competència sociocognitiva i personal han 

d’anar dirigides cap als alumnes amb sordesa però també cap a l’entorn familiar en què 

creixen i es desenvolupen (Valmaseda, 2004). 

 

Schorn (1997) remarca les principals actuacions del profesorat de secundària, contràries 

al creixement social i personal dels alumnes sords integrats, com per exemple: 

 

- La sobreprotecció; consisteix a deixar passar els errors i mostrar una baixa exigència 

vers l’alumne, motivada per un sentiment de pena. 

 

- L’evitació; consisteix a prendre distància i evitar el contacte i la interacció personal 

amb l’alumne, per raó de les dificultats comunicatives i l’angoixa que genera. 

 

- No contemplar les dificultats de l’alumne i no ajustar ni modificar les estratègies 

d’ensenyament. Actuar com si fos un alumne més, oient, sense tenir en compte la 

seva especificitat. 

 

Segons Stinson i Foster (2000), la sociabilització de l’individu té a veure amb la 

influència de diversos agents socials, que van des de la família fins a la cultura 

dominant en la societat. La unitat familiar és el primer i major vehicle de socialització i 

l’escola està en segon lloc. Començar l’escola és una oportunitat per als infants per 

trobar nous companys i adults i per interrelacionar-se en emplaçaments socials més 

enllà de la família i el veïnat.  

 

L’escola afecta els estudiants en el seu desenvolupament social i emocional, tant com en 

el seu desenvolupament acadèmic. L’escola ajuda els estudiants en el coneixement dels 

rols, les normes i les expectatives de la societat i els ajuda a avançar cap a 

l’autosuficiència. En el cas dels infants i els joves sords escolaritzats en centres 

ordinaris, cal qüestionar-se quin tipus d’adaptació necessiten aquests alumnes, els seus 

companys oients i els seus professors perquè el desenvolupament de les seves 

experiències socials tingui les mateixes oportunitats respecte dels estudiants oients. 

 

Les principals condicions educatives que faciliten la socialització dels infants i joves 

sords són les següents: 

 

- La comunicació. En gran part, aquesta és una forma de compromís social. En els 

emplaçaments escolars, la comunicació pot ser formal, informal o una combinació 

d’ambdues. La comunicació formal és estructurada i planificada i sol dominar les 
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sessions acadèmiques de classe. La comunicació informal és espontània i no 

estructurada i sol dominar les interaccions socials al pati, al menjador, al passadís, a 

l’autocar escolar, etc. Tots els estudiants, sords i oients, necessiten accedir als dos 

tipus de comunicació, en l’entorn educatiu.  

 

En ocasions, tot i que els serveis de suport per als estudiants sords siguin bons, 

aquests estudiants poden tenir dificultats per a l’accés a la comunicació formal a 

classe, per a la participació i l’aprenentatge. Les barreres comunicatives es deuen, 

generalment, a les discussions ràpides, als canvis de torn, als canvis de tema, a 

l’elevat nombre de parlants que intervenen en una discussió, a diferents parlants que 

discuteixen simultàniament, etc. Tanmateix, alguns professors poden caure en la 

tendència a responsabilitzar l’intèrpret de la instrucció de l’estudiant sord i oblidar 

que aquesta responsabilitat és del professor. 

 

La comunicació informal entre sords i oients requereix un coneixement i una 

avinença mútues. En ocasions, els estudiants sords manifesten que se senten exclosos 

de les discussions o converses casuals i informals que tenen lloc entre estudiants 

oients, fora de la classe. En altres ocasions, ells mateixos aporten converses més 

superficials i limitades en la comunicació amb companys oients. 

 

- La interacció amb els companys. Aquesta pot variar des d’una franja formal com és 

un treball estructurat i cooperatiu, a classe, fins a una situació informal com és una 

conversa al menjador. La interacció informal és la base de l’amistat entre companys; 

si els estudiants tenen més oportunitats per a la interacció informal i durant períodes 

regulars de temps, més fàcilment desenvoluparan amistats i grups socials, basats en 

interessos, valors i comportaments comuns. 

 

Les investigacions fetes pels autors, respecte d’estudiants sords educats en centres 

ordinaris, mostren que aquests infants i adolescents tenen poques experiències socials 

i poques relacions d’amistat íntima amb companys de classe oients; mentre que 

troben més seguretat emocional en les relacions d’amistat amb companys sords. 

 

- Les activitats extraescolars i el currículum ocult. Les activitats extraescolars, com les 

colònies, els esports escolars voluntaris, els grups associatius o les comissions de 

l’escola, etc., formen part del currículum escolar ocult o no explícit. Aquestes 

activitats solen estar moderades per un adult i, per tant, són més formals respecte de 

les relacions d’amistat; proporcionen als estudiants oportunitats per estar junts i 

planificar objectius i activitats grupals i, consegüentment, poden augmentar les 

habilitats socials dels alumnes participants. Els estudiants que tenen amics i 

participen en activitats extraescolars, dintre de l’escola, tenen més possibilitats de 

tenir alts nivells d’autoestima i autoconfiança social. La connexió social amb els 

companys, a través de les amistats en les colles informals o a través de les activitats 

extraescolars, és essencial per al desenvolupament individual dels estudiants, tant 

com la identitat cultural i social. 

 

Les activitats extraescolars en emplaçamets d’integració poden facilitar la interacció 

entre l’estudiant sord i l’oient, atès que inclouen elements de comunicació formal i 

informal; solen estar supervisades per monitors adults i sovint els professionals 

intèrprets en llengua de signes hi són també presents. Aquestes activitats 

proporcionen als estudiants sords més oportunitats per assumir rols d’importància o 
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de lideratge en el grup, tot i que també hi pugui haver experiències negatives en les 

converses informals amb estudiants oients. 

 

- L’autoestima i l’autoidentitat. Per als autors, l’aïllament social disminueix la 

comunicació i l’autoestima dels infants i adolescents sords. Pel contrari, la 

participació social augmenta el sentiment de competència individual i social. 

 

Pel que fa a la formació de la identitat, aquesta és una tasca complexa per a 

l’adolescent sord i especialment si ha estat escolaritzat en una escola ordinària i més 

tenint en compte que el 90% dels alumnes sords tenen pares oients. L’adolescent 

sord pot tenir necessitat d’aclarir la seva afiliació amb la cultura sorda o amb la 

cultura oient; pot tenir necessitat de trobar-se integrat en un o altre camí o en tots 

dos. Per a l’adolescent sord pot ser útil, en aquest camí de construcció identitària, 

conèixer i compartir experiències amb altres companys sords d’edat similar. Quan les 

relacions d’amistat amb els companys oients resulten més dificultoses, pot tenir 

amics sords que li donen suport i amb els quals pot establir relacions socials més 

òptimes (Stinson i Foster, 2000). 

 

Jung i Short (2002) exposen, a partir dels seus estudis fets al Canadà, que hi ha un cert 

percentatge d’infants sords amb comportament disruptiu. Els infants sords amb pares 

oients mostren un risc socioemocional ja que presenten una menor autoestima i 

dificultats en la cognició social; molts necessiten millorar les seves habilitats socials. 

 

Una comunicació efectiva entre els pares i l’infant o jove amb sordesa és essencial per a 

un òptim ajustament social; quan la comunicació es trenca decreix el recíproc feedback 

entre el subjecte sord i els altres membres del nucli familiar. Un nombre significatiu de 

pares pensa que els seus fills sords són socialment reservats. 

 

Similarment, els adolescents i els adults sords amb freqüència es descriuen a si mateixos 

amb certa reserva social i aïllament vers els altres; amb freqüència tenen una baixa 

autoestima i es veuen a si mateixos com a incompetents i dependents. Alguns es 

descriuen amb poca sensibilitat envers els altres i tendeixen a tenir una perspectiva 

egocèntrica de l’ambient social i fan inferències errònies sobre els altres. Un cert 

nombre d’adolescents i adults sords tendeix a respondre agressivament en les situacions 

d’estrès social; tot i que altres adolescents sords tenen un bon ajustament social, 

especialment si la mare també és sorda. Si la mare és oient, els programes d’intervenció 

primerenca poden promoure estratègies comunicatives favorables i apropiades i amb 

bons resultats adaptatius per a l’alumne sord i l’entorn familiar. 

 

Per preveure potencials dificultats socials en els infants i joves sords és important 

disposar d’un major coneixement sobre la pròpia sordesa. 

 

Les intervencions en adolescents sords per millorar les habilitats socials no s’han de 

centrar només en el subjecte sord sinó també en l’entorn; és a dir, oferint un suport a la 

família i a l’escola (Jung i Short, 2002). 

 

En una línia paral·lela als autors anteriors, Luetke-Stahlman (1995) exposa que molts 

infants i joves amb sordesa tenen una interacció social més pobra a causa d’un ambient 

familiar més restrictiu en les interaccions interpersonals en comparació amb els 

companys oients. Els pares oients que tenen fills sords no sempre es comuniquen 
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profitosament amb ells, ja que no hi ha una total competència de la llengua de signes, 

per part dels pares, ni una total competència de la llengua oral, per part dels fills. És per 

això que els professionals de l’entorn educatiu _el professor de classe i el servei de 

suport_ juguen un rol important en l’adquisició i maduració de les competències socials 

de l’estudiant sord. 

 

3.3. INVESTIGACIONS CENTRADES EN L’AMISTAT I 

LA INTERACCIÓ SOCIAL DE L’INFANT I 

L’ADOLESCENT AMB SORDESA, EN EL 

CONTEXT EDUCATIU 
 

Els estudis fets per Antia, Kreimeyer i Eldredge (1994) i Antia i Kreimeyer (1998), als 

EUA, sobre els infants sords d’etapes infantil i primària integrats en centres ordinaris 

amb companys oients, destaquen que el simple emplaçament educatiu comú entre 

estudiants sords i oients no sempre genera un increment de la interacció social entre tots 

dos grups, sinó que cal una planificació educativa orientada vers aquest objectiu. 

Segons els autors, ja des de les edats de parvulari s’observa que els infants sords 

interactuen poc amb els companys oients i, en ocasions, són menys acceptats respecte 

dels companys de classe oients. Les interaccions més freqüents es donen amb el 

professorat o amb altres infants sords. 

 

La no total integració dels infants sords es deu a diverses raons, com ara posseir menors 

competències socials i competències comunicatives i el fet d’estar integrats només una 

part de la jornada escolar, mentre que la resta del temps escolar estan en classes 

separades amb altres companys sords. 

 

Els infants sords avaluats pels autors mostren més dificultats a l’hora de cooperar, 

ajudar i conversar; adquireixen més tard aquestes habilitats respecte dels companys 

oients. D’altra banda, el fet de passar només una part del temps a les classes ordinàries 

pot generar actituds negatives, per part dels alumnes oients, pot inhibir la interacció i 

l’acceptació d’ambdós grups. 

 

El fet que l’infant sord es comuniqui mitjançant la llengua de signes o mitjançant la 

llengua oral, però amb una parla poc intel·ligible, són també raons que dificulten la 

interacció entre l’alumnat estudiat. 

 

El professor juga un paper fonamental a estimular i reforçar les interaccions entre els 

alumnes sords i oients. Consegüentment, aquestes interaccions es mantenen en les 

estones d’activitat lliure dels infants. Per als autors, el contacte intensiu i en petit grup, 

sota la supervisió del professor, és suficient per incrementar la familiaritat i coneixença 

entre els membres i la interacció en el petit grup; si, a més a més, el professor entrena 

l’alumnat envers l’aprenentatge d’habilitats socials, la interacció entre els alumnes sords 

i oients de la classe s’incrementa considerablement. 

 

La major interacció entre els alumnes facilita l’acceptació social dels alumnes amb 

sordesa i incrementa la probabilitat d’amistat entre l’alumnat sord i oient (Antia, 

Kreimeyer i Eldregge, 1994 i Antia i Kreimeyer, 1998). 
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Un altre estudi fet per Nunes i Pretzlik (2001), al Regne Unit, i centrat en infants sords 

de primer curs d’etapa primària, integrats en escoles ordinàries en modalitat 

comunicativa oral, analitza l’adaptació social d’aquests alumnes. Segons les autores, la 

valoració de la integració social de l’alumnat sord ha d’incloure l’autopercepció de 

l’alumne conjuntament amb la perspectiva dels companys de classe. A través d’escales 

sociomètriques i l’entrevista semi-estructurada, feta a alumnes sords i oients d’una 

mateixa classe, obtenen els resultats següents:  

 

Pel que fa als resultats sociomètrics, els alumnes sords tenen en menor percentatge 

amics a classe respecte dels alumnes oients. Les posicions sociomètriques popular i 

acceptat es donen en menor percentatge entre els alumnes sords respecte dels oients; 

mentre que les posicions sociomètriques de rebutjat o marginat es donen en major 

percentatge entre l’alumnat sord respecte de l’oient. En totes les classes analitzades hi 

ha més d’un alumne sord però no necessàriament l’amistat s’estableix entre ells. 

 

Pel que fa a l’entrevista, s’analitzen les dificultats comunicatives i la funció de l’amistat 

per als alumnes sords i els seus amics oients. Els infants oients troben que la 

comunicació és un obstacle per a l’amistat amb els companys sords, mentre que els 

darrers minimalitzen aquesta barrera i aporten solucions; perceben que fàcilment 

superen aquestes dificultats comunicatives. Els infants oients parlen de l’amistat amb 

els companys sords com una funció prosocial d’ajut mentre que defineixen l’amistat 

amb altres companys oients en termes de passar-s’ho bé junts, compartir secrets, avenir-

se mutuament, etc. 

 

Segons les autores, una possible font d’inestabilitat d’aquestes amistats són les 

dificultats comunicatives de l’alumnat sord i, en aquest sentit, el professorat pot ajudar 

els alumnes oients a trobar estratègies per resoldre-les (Nunes i Pretzlik, 2001).  

 

Stinson i Whitmire (1996 i 2000) exposen els resultats de diferents estudis, duts a terme 

als EUA, el Canadà i Anglaterra, respecte de les relacions socials i l’amistat, dels 

adolescents sords integrats en centres públics de secundària, a partir de la realització 

d’entrevistes i qüestionaris. 

 

El nivell d’integració dels estudiants sords a les classes ordinàries varia, en cada cas, des 

de la integració en només una o dues assignatures fins a la integració a la majoria 

d’assignatures. Els alumnes sords poc integrats a les classes ordinàries assisteixen, la 

resta de la jornada escolar, a les classes especials per a sords, dutes a terme pel professor 

especialista de l’equip de suport, a la mateixa escola ordinària _programa local_, o en 

una aula d’una altra escola _programa regional_. La major part d’alumnes sords tenen 

sordeses severes i edats compreses entre els setze i els divuit anys. 

 

S’analitza el grau de participació de l’estudiant sord en activitats d’interacció social amb 

companys oients; la seguretat emocional en les relacions d’amistat; la competència 

social i el desig de més relacions d’amistat amb adolescents oients o sords. 

 

Els resultats de l’estudi assenyalen que les interaccions dels joves sords entre ells 

decreixen a mesura que augmenta el nombre de classes ordinàries en les quals el jove 

sord s’integra amb companys oients; i a la inversa, a mesura que augmenta el nombre de 

classes d’integració, la participació i realització d’activitats conjuntes entre sords i 

oients també augmenta.  
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Els estudiants sords expressen que tenen més seguretat emocional amb els seus 

companys sords, independentment del nombre de classes ordinàries en les quals el jove 

sord s’integra amb companys oients. 

 

Quant a la percepció de la pròpia competència social, els autors avaluen aquesta 

variable de forma general, sense diferenciar si és amb companys sords o oients. Els 

resultats mostren que la competència social dels alumnes sords augmenta 

proporcionalment al major nombre de classes d’integració; excepte en el grup de divuit 

anys, en el qual la percepció de la pròpia competència social disminueix molt 

significativament amb el major nombre de classes d’integració. L’explicació que donen 

els autors és que aquest grup va iniciar la integració de més gran i possiblement ha 

tingut experiències socials negatives i, com a conseqüència, hi ha una major dificultat 

en la seva competència social. 

 

La necessitat dels adolescents sords de tenir amics sords s’incrementa amb l’edat; 

apareix, progressivament, una major necessitat de contacte amb iguals i d’aprendre 

respecte la cultura del sord. 

 

En definitiva, tot i la participació en activitats conjuntes entre sords i oients, aquests 

contactes no promouen identificació mútua, vincle de relació ni amistat entre ells. Els 

estudiants sords valoren la relació amb els seus companys sords com a més profunda i 

satisfactòria respecte de la relació amb els seus companys oients. 

 

Segons els autors, la integració escolar proporciona la mateixa cultura als estudiants 

sords i als oients i aquest marc dóna més oportunitats per desenvolupar habilitats i 

recursos personals per funcionar efectivament en la societat oient. Tot i així, les 

experiències socials insatisfactòries provoquen una baixa autoestima i una disminució 

de l’interès i la satisfacció per a la interacció social. En el cas dels adolescents sords, es 

poden combatre amb un increment de participació en les activitats integrades amb 

adolescents oients, amb un major contacte amb altres adolescents sords i amb 

l’exposició a la cultura sorda (Stinson i Whitmire, 1996 i 2000). 

 

Les investigacions fetes per Kluwin, Stinson i Mason (2002) arriben a conclusions 

semblants respecte de l’estudi i els autors anteriors. És a dir, els estudiants sords 

tendeixen a interactuar més freqüentment amb companys sords que no pas els companys 

oients de classe; tot i que la major exposició entre sords i oients, al llarg del temps, pot 

incrementar la interacció. Aquesta interacció també s’incrementa a través de 

l’aprenentatge cooperatiu. En estudis sociomètrics es mostra que els estudiants oients 

tendeixen a acceptar l’estudiant sord i aquesta acceptació és major amb el major temps 

de convivència. L’autoestima de l’adolescent sord no està relacionada amb el tipus de 

programa educatiu que segueix, tot i que, en els adolescents sords integrats, està 

relacionada amb les habilitats de llenguatge oral. 

 

L’estudi fet per Ladd, Munson i Miller (1984) se centra en les experiències socials i els 

canvis socials i personals experimentats per quaranta-vuit adolescents sords dels EUA, 

atesos en programes educatius ordinaris de formació ocupacional i amb alumnes oients. 

La formació laboral versa sobre fusteria, serralleria, panificació, etc., i té una durada de 

dos cursos acadèmics. Els adolescents sords havien estat escolaritzats anteriorment en 

centres d’educació especial i, normalment, interns en residències. 
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L’estudi recull la informació aportada pels alumnes sords i els companys oients de 

classe, pels professors del centre ocupacional i pels pares dels adolescents sords. Les 

proves utilitzades són les observacions directes, l’escala sociomètrica i els qüestionaris. 

 

Els resultats obtinguts mostren que el 94% d’alumnes sords tenen amics oients en el 

centre educatiu i el 77% d’alumnes oients exposen que tenen amics sords. Sords i oients 

coincideixen a utilitzar, com a estratègies per fer amics, iniciar activitats i converses 

informals. Dues terceres parts del professorat exposa que es produeix amistat entre 

sords i oients. La meitat dels pares relaten canvis positius en el comportament de 

l’adolescent sord, pel que fa a l’interès pels deures escolars i una major adaptació als 

entorns oients. 

 

Només un 15% d’adolescents sords ha convidat un company oient a casa. La major part 

d’amistats no continua fora de l’escola o bé perquè no hi ha una suficient profunditat en 

l’amistat o bé perquè molts adolescents sords viuen en residències per a sords. 

 

Els autors de l’estudi conclouen que aquests joves sords, en general, estan més ajustats 

en el món oient i han desenvolupat actituds positives envers ells mateixos i envers 

l’aprenentatge. La integració educativa a secundària és beneficiosa per als estudiants 

sords i només a un 6% dels adolescents sords de l’estudi els costa interaccionar amb 

companys oients, a causa de l’ambient educatiu restrictiu que han viscut anteriorment. 

La integració escolar facilita la integració psíquica i social dels adolescents sords i 

oients i aquesta és una condició essencial per a un normal aprenentatge i 

desenvolupament social (Ladd, Munson i Miller, 1984). 

 

Foster (1988) exposa, a partir de les seves investigacions fetes amb adolescents sords 

integrats en centres ordinaris dels EUA, que el sistema de valors dels joves sords i 

oients és similar; els dos grups s’identifiquen amb uns mateixos valors; és a dir, tenir 

amics, anar de festa, participar en activitats extraescolars, etc., però, tot i aquests valors 

compartits, les amistats íntimes entre sords i oients, en la mostra estudiada per l’autora, 

no sempre es produeix. 

 

Polat (2003) estudia l’impacte de diferents variables en l’ajustament psicosocial 

d’infants i adolescents sords de Turquia. La mostra analitzada està formada per mil 

noranta-set estudiants amb sordesa, d’etapa primària, secundària i postsecundària, 

escolaritzats en centres especials i en centres ordinaris. Utilitza l’escala SEAI (inventari 

sobre ajustament social i emotional), elaborada per Meadow per a l’alumnat amb 

sordesa. 

 

Els resultats de l’estudi mostren que la major pèrdua auditiva, les deficiències 

associades i la menor edat d’inici de la sordesa estan negativament relacionades amb 

l’ajustament psicosocial dels estudiants sords. 

 

En canvi, l’ús d’ajudes auditives, la intel·ligibilitat de la parla, la competència 

acadèmica, l’estatus sord de la família, la comunicació total i l’escolarització en escoles 

de sords tenen una relació positiva amb l’ajustament psicosocial. 

 

Segons l’autor, l’escolarització d’estudiants sords en escoles ordinàries implica 

desenvolupar plans, programes i serveis. Els professors han d’estar formats envers 

l’atenció educativa de l’alumnat sord i aquest ha d’estar adequadament tutoritzat. Tot i 
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que, inicialment, l’èmfasi en l’educació ordinària d’aquests alumnes s’ha centrat en 

l’augment de les habilitats comunicatives, cal que els educadors siguin conscients dels 

problemes psicosocials de molts estudiants sords i adoptin estratègies per a un òptim 

desenvolupament psicosocial d’aquest alumnat (Polat, 2003). 

 

Musselman, Mootilal i MacKay (1996) investiguen l’ajustament social d’adolescents 

sords de catorze a dinou anys, escolaritzats al Canadà, en tres tipus d’emplaçaments 

educatius i es compara amb l’ajustament social dels adolescents oients. La mostra està 

formada per setanta-dos adolescents sords, severs i pregons, i vuitanta-vuit adolescents 

oients. Els adolescents sords es classifiquen en tres grups: 

 

- Adolescents sords en emplaçaments educatius segregats, els quals no comparteixen 

cap classe amb companys oients. Aquest grup està format per trenta-nou alumnes i es 

caracteritza per posseir poca audició residual, un baix nivell d’anglès parlat i en la 

comunicació simultània; mentre que les habilitats en llengua de signes són força 

òptimes. 

 

- Adolescents sords en integració parcial, els quals comparteixen entre una i quatre 

classes amb companys oients. Aquest grup el formen quinze alumnes i es caracteritza 

per un nivell similar a l’anterior en audició, en anglès parlat i en llengua de signes, 

però millors habilitats en comunicació simultània. 

 

- Adolescents sords plenament integrats, els quals comparteixen cinc o més classes 

amb companys oients. Aquest grup el formen disset alumnes i es caracteritza per una 

millor audició i un millor nivell d’anglès parlat, tot i un menor nivell en la llengua de 

signes, respecte dels grups anteriors; el nivell de comunicació simultània és similar al 

dels estudiants en integració parcial. 

 

Es mesura, mitjançant qüestionaris i escales, la competència comunicativa dels 

adolescents sords i l’ajustament social dels adolescents sords i oients. 

 

Pel que fa a la competència comunicativa es mesura l’audició, les habilitats en anglès 

oral, en comunicació simultània i en llengua de signes. 

 

Quant a l’ajustament social es mesura la participació a classe, la participació en la vida 

social, la seguretat emocional i la percepció de competència social. 

 

Els resultats mostren que els adolescents segregats tenen un menor ajustament social, 

global, respecte dels dos grups restants i perceben un baix nivell de competència social. 

La raó d’aquests resultats és poc clara i els mateixos autors suggereixen les 

característiques de l’emplaçament segregat com a més restriciu i limitador de l’activitat 

de l’alumne en relació amb els altres emplaçaments. 

 

Els estudiants sords, en integració parcial, mostren un millor ajustament social amb els 

companys sords si els comparem amb el que mostren els estudiants sords en plena 

integració. Per contra, els estudiants sords, en total integració, mostren un millor 

ajustament social amb els companys oients respecte dels estudiants sords en integració 

parcial. Els estudiants sords, tant en integració parcial com en integració total, mostren 

una mateixa percepció de la pròpia competència social. 
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Els estudiants sords en integració parcial mostren més seguretat emocional i major 

participació a classe, en el grup-classe reduït amb companys sords, respecte de la classe 

ordinària amb companys oients i sords. 

 

Els estudiants sords plenament integrats presenten un nivell d’ajustament social amb els 

companys oients equivalent al dels estudiants oients de la mostra. Aquests estudiants 

també mantenen vincles socials amb els seus companys sords. 

 

L’ajustament social amb els companys sords contribueix a la percepció de competència 

social en tots tres grups d’estudiants sords.  

 

Els autors constaten que no s’observen els usuals desavantatges associats a la 

integració; com les exposades anteriorment en els estudis fets per Antia i Kreimeyer 

(1998), Stinson i Whitmire (1996 i 2000), Foster (1988), entre altres. La integració dels 

estudiants sords de la mostra fomenta les relacions d’amistat amb els companys sords i 

alhora la major participació amb companys oients incrementa el vincle d’aquesta 

relació.  

 

Conclouen els autors que els estudiants sords es poden beneficiar de l’emplaçament 

amb companys sords i oients. La relació amb altres alumnes sords és essencial per a la 

salut emocional i social de l’adolescent amb sordesa. Els estudiants sords integrats 

generalment s’ajusten bé amb els companys oients; tot i que mantenir lligams amb els 

companys sords pot contribuir a la percepció d’una òptima competència social 

(Musselman, Mootilal i MacKay, 1996). 

 

3.4. PERCEPCIONS DE L’ALUMNAT SORD I DE 

L’ENTORN ESCOLAR, COMPANYS DE CLASSE I 

PROFESSORAT, ENVERS LES RELACIONS 

SOCIALS ENTRE AMBDÓS 
 

Segons Stinson i Foster (2000), els adolescents sords amb freqüència parlen amb orgull 

de la seva escolarització integrada i exposen que han rebut una escolarització millor a 

través de la interacció amb estudiants oients. Solen expressar remordiments o decepció 

quan se’ls treu d’un emplaçament inclusiu, ja que interpreten l’emplaçament escolar en 

termes d’èxit o fracàs personal. 

 

Mertens (1989) analitza les percepcions de quaranta-nou adolescents sords respecte de 

les seves experiències socials, a través d’una entrevista i un qüestionari obert. El 45% 

d’aquests estudiants assisteix a escoles especials per a sords; el 24% assisteix a escoles 

integrades amb servei de suport a l’alumnat sord i un 31% assisteix a escoles integrades 

sense servei de suport. Els resultats mostren que els alumnes escolaritzats en escoles 

especials per a sords perceben les seves experiències socials com a més positives 

respecte dels adolescents escolaritzats en centres ordinaris. 

 

Les percepcions d’interacció social positiva en els adolescents d’escola especial, 

s’associen amb el major domini del professorat en la llengua de signes, la relació amb 

amics sords, la participació en activitats extraescolars del centre i el suport familiar. 
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Les percepcions d’interacció social positiva en els adolescents integrats s’associen amb 

el suport per part del professor ordinari, la relació amb amics oients, la realització 

d’activitats extraescolars al centre, l’existència del servei de suport a l’alumnat sord, les 

habilitats individuals respecte del llenguatge oral i la lectura labial i el suport familiar. 

 

L’autora insisteix que l’estudi recull la percepció social i les experiències socials dels 

estudiants de secundària i no pas les seves habilitats d’ajustament social al món social; 

és a dir, la seva maduresa social. Tot i que els alumnes en escoles especials per a sords 

perceben les seves experiències socials com a més positives respecte dels alumnes en 

escoles ordinàries, l’exposició dels primers al món oient queda extremament limitada; la 

major part d’adolescents sords del primer grup no tenen amics oients i queda en dubte 

l’adaptació social d’aquests joves quan abandonen l’escola d’educació especial. 

 

Pel que fa als adolescents sords escolaritzats en centres ordinaris i amb percepcions 

socials negatives, aquest subgrup no pot ser ignorat, sinó que l’escola és la responsable 

de proporcionar un servei de suport a aquests estudiants, que els ajudi a aclarir les 

pròpies confusions i dificultats, les quals, possiblement, no es restringeixen als alumnes 

sords sinó que són pròpies de molts altres adolescents, en aquest període adolescent de 

confusió i recerca sobre un mateix i sobre el seu lloc en la societat (Mertens, 1989). 

 

En una línia diferent hi ha la investigació feta per Foster, Long i Snell (1999) respecte 

de la inclusió d’estudiants sords en estudis postobligatoris ordinaris, la qual aporta unes 

reflexions importants pel que fa a la percepció dels estudiants sords i oients i la 

percepció del professorat, com a membres de la comunitat educativa. Aquestes 

percepcions són fonamentals, tal com s’ha demostrat en els estudis anteriors, per a la 

formació de l’autoestima i per al desenvolupament de relacions socials entre els 

estudiants. 

 

La recerca se centra en quaranta-sis estudiants sords i trenta estudiants oients que 

realitzen estudis postsecundaris d’informàtica, tecnologies de la informació i 

empresarials. La mitjana d’edat és del voltant dels vint anys. Els estudiants sords 

disposen, a classe, d’un intèrpret en llengua de signes. 

 

Com a proves i instruments d’avaluació i registre s’han utilitzat les següents: 

 

- L’escala CCES  (classroom communication ease scale), elaborada per Garrison, 

Long i Stinson (1994). Recull la percepció que té l’estudiant respecte de la 

comunicació que es dóna a classe en relació amb la matèria curricular i en les 

dimensions cognitives i afectives. 

- Un qüestionari als alumnes sobre l’esforç i l’estat emocional durant l’activitat 

d’aprenentatge. 

- Una entrevista al professorat respecte de la percepció que té dels estudiants sords i 

oients i les estratègies que utilitza per facilitar l’accés a les matèries. 

 

La percepció de l’ambient educatiu per part de l’alumnat sord i oient és la següent: 

 

- Tots dos grups expressen que la participació és important per sentir-se a gust a 

classe. Tot i així, els alumnes sords expressen aquest sentiment amb menys 

freqüència respecte els oients, segurament imposat per la indirecta comunicació 

_mediada pel traductor_ amb el professor i amb els companys oients. 
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- Tots dos expressen que la comprensió de la matèria és fonamental per sentir-se que 

formen part de la classe. Alguns estudiants oients afirmen que la presència de 

l’intèrpret per als companys sords facilita la comprensió de la matèria, ja que 

aleshores el professor explica més a poc a poc i tots se’n beneficien. 

- Tots dos grups utilitzen els amics quan tenen una dificultat a classe. 

- Els estudiants sords mostren més tendència a demanar ajut al professor per resoldre 

una tasca; mentre que els estudiants oients són més autònoms. 

- Els estudiants oients tenen una percepció millor de l’ajut que els proporciona el 

professor respecte els sords. 

- Tots dos grups indiquen que els professors influeixen en la comunicació a classe. Les 

diferències entre tots dos grups es deuen al fet que els estudiants sords donen 

importància tant al paper del traductor com al paper del professor, mentre que els 

estudiants oients només citen el professor. Els estudiants sords focalitzen la qualitat 

de la comunicació al rol de l’intèrpret (que domini bé la llengua de signes, que 

entengui bé els conceptes explicats a classe, etc.) Els estudiants oients focalitzen la 

millor comunicació a classe en el professor de l’àrea (que sigui clar en les seves 

explicacions, organitzat, expliqui a poc a poc, tingui en compte els estudiants, etc.) 

 

Per part del professorat, aquest aporta les dades següents: 

 

- Els estudiants sords tenen resultats acadèmics més baixos respecte els oients degut a 

una baixa preparació, baixa motivació, pobres habilitats respecte de la llengua, 

dependència dels sistemes de suport, etc. 

- La percepció sobre en qui recau la responsabilitat que els alumnes sords i oients 

aprenguin varia entre ells. Alguns assumeixen aquesta responsabilitat però d’altres 

pensen que recau exclusivament en els estudiants. 

- La major part del professorat reconeix que fa poques acomodacions per als alumnes 

sords. Alguns pocs professors fomenten que l’intèrpret pregunti quan no ha entès un 

concepte o expliquen massa de pressa. 

- Una part important de professors no estan interessats a rebre informació o formació 

respecte de l’acomodació dels estudiants sords a les classes; argumenten que aquests 

alumnes representen un percentatge molt petit respecte del seu alumnat total. 

 

Els autors conclouen que els resultats d’aquest estudi mostren que la percepció dels 

estudiants sords respecte de l’ambient educatiu no és significativament diferent de la 

que tenen els estudiants oients. En general, es produeixen per part del professorat 

visions poc comprensives de la tasca docent. Caldria identificar estratègies 

d’ensenyament que pogués utilitzat el professorat, beneficioses per a tots els estudiants i 

que incrementessin l’accés a l’aprenentatge dels alumnes i la disminució d’una actitud 

passiva davant les incomprensions de la matèria (Foster, Long i Snell, 1999). 

 

Les actuals línies de reflexió pedagògica basades en la concepció constructivista de 

l’ensenyament i l’aprenentatge exposen la responsabilitat que té el docent no només a 

l’hora d’ensenyar sinó també en el fet que els alumnes aprenguin i d’aquí la importància 

d’actuacions metodològiques basades en: l’acomodació del professor al nivell 

d’aprenentatge de l’alumne, la cooperació a classe, el reforç positiu davant el progrés de 

l’estudiant, l’observació i l’avaluació continuades, etc., com a estratègies que faciliten 

l’aprenentatge significatiu per part de tots els alumnes i indirectament repercuteixen en 

l’autoestima i l’autoconcepte dels joves i en la millora de la seva interacció social a 

classe. 
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Aquesta concepció pedagògica comprensiva, actualment molt assumida en la pràctica 

docent del professorat de les etapes educatives obligatòries, és, però, menys reconeguda 

en àmbits educatius postobligatoris, en els quals la formació del docent respecte del 

contingut de la matèria que imparteix no sempre s’acompanya d’una formació 

pedagògica envers l’ensenyament i l’aprenentatge comprensius. Els resultats trobats per 

aquests autors possiblement es trobarien també semblants en recerques realitzades en el 

nostre país, en àmbits educatius postobligatoris. 

 

Lukomski (2007) ha fet un estudi, als EUA, sobre la percepció dels estudiants sords i 

oients de dinou anys, respecte del seu ajustament socioemocional, durant el primer 

trimestre del primer curs d’estudis postobligatoris, en centres ordinaris. Dos-cents cinc 

estudiants sords i cent vuitanta-cinc estudiants oients responen un qüestionari referit a 

nou dimensions sobre experiències vitals: cobardia, conflictes, imatge corporal, agressió 

o enfadar-se, alcohol o drogues, problemàtica global, context a casa, context escolar i 

enfrontar-se a les dificultats. 

 

Entre els estudiants amb sordesa, un 60% utilitza la comunicació simultània _oral i 

signada conjuntament_, un 32% utilitza només la comunicació signada i un 8% utilitza 

només la comunicació oral. 

 

Els resultats mostren que l’estrès a casa és significativament més alt entre els estudiants 

sords respecte dels oients. Possiblement, la situació d’estrès en la relació entre els pares 

i el fill o la filla es dóna i és important en la transició entre la infantesa i l’adolescència i 

la vida adulta, d’aquests joves amb sordesa. Alhora, els estudiants sords es valoren amb 

una puntuació inferior pel que fa a enfrontar-se a les dificultats, si els comparem amb 

els estudiants oients. Segons l’autora, en aquesta autovaloració de l’estudiant sord 

influeixen altres factors, com ara tenir un nivell suficient d’anglès, les característiques 

personals, el suport social, etc. 

 

Pel que fa al gènere, s’observen diferències entre els grups. Les noies es puntuen més alt 

en l’escala de conflictes i mostren una major disconformitat amb la imatge corporal. Els 

nois es puntuen a si mateixos més alt en l’escala d’agressió o enfadar-se. Les noies 

sordes són les que perceben que tenen més conflictes respecte de la percepció de les 

noies oients i els nois sords i oients. 

 

Quant a les altres dimensions estudiades no s’observen diferències entre l’alumnat sord 

i l’oient. 

 

Conclou l’estudi que hi ha algunes diferències entre els estudiants sords i oients, durant 

la seva transició educativa postobligatòria, pel que fa a la percepció del propi ajustament 

socioemocional. L’ús d’una avaluació semblant, a l’inici d’una nova etapa educativa, 

pot predir aquells estudiants que mostren un bon ajustament socioemocional i aquells 

estudiants que necessiten suports addicionals en aquest àmbit socioemocional 

(Lukomski, 2007). 

 

Cambra (1997) analitza l’actitud dels estudiants oients envers l’escolarització integrada 

d’estudiants sords a classe. La mostra està formada per set-cents estudiants oients 

d’ambdós sexes, escolaritzats a Catalunya, d’edats compreses entre els deu i els vint 

anys. Tots conviuen a classe amb estudiants amb sordesa severa i pregona. 
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L’acceptació per part dels companys és fonamental per a un bon nivell d’autoestima; 

sense aquesta acceptació s’incrementa la percepció de solitud i la manca de confiança 

en l’estudiant sord. Una actitud negativa dels altres envers la sordesa pot afectar 

l’educació, les aspiracions socials i vocacionals de la persona sorda. 

 

Els resultats de l’estudi mostren les actituds següents: 

 

- Els estudiants oients estan d’acord que els estudiants sords estiguin integrats en 

escoles ordinàries i pensen que la presència d’aquests estudiants no és un problema. 

- Perceben, especialment les noies i els subjectes més joves de la mostra, que tenir un 

company sord és una experiència positiva que els ajuda a entendre el món de la 

sordesa. 

- Creuen que els estudiants sords no fan res per no estar sols dintre de la classe o en un 

grup. 

- En relació amb possibles problemes de personalitat o comportament, en una part dels 

estudiants sords, els alumnes oients tendeixen a creure que aquests problemes no es 

donen. 

- Pensen que el professor té més paciència vers l’estudiant sord respecte de l’oient. 

- Pel que fa a qui treballa més a classe, si els estudiants sords o els oients, exposen que 

d’igual manera. 

- Els estudiants oients estan contents de tenir companys sords i creuen que poden 

convertir-se en amistats íntimes i en companys, en el temps d’oci. 

 

Conclou l’autora que conèixer les actituds dels adolescents oients envers els adolescents 

sords integrats és important per millorar les relacions entre aquests alumnes, en el grup–

classe. En la construcció d’aquestes actituds juga un paper fonamental el professor, el 

qual pot condicionar la percepció dels alumnes oients envers el company sord. Si el 

professor encoratja la participació activa de l’estudiant sord en les activitats 

acadèmiques, promou percepcions més positives de bona part dels estudiants oients 

(Cambra, 1997). 

 

3.5. AUTOCONCEPTE, IDENTITAT I INTERACCIÓ 

SOCIAL 
 

Cambra (1994) ha investigat l’autoconcepte dels adolescents sords integrats en centres 

educatius ordinaris de Catalunya, a través de l’anàlisi de redaccions escrites sobre com 

es defineixen a si mateixos. Entre les diferents dades obtingudes destaca el fet que pocs 

d’ells es defineixen com a persones sordes i, en canvi, expressen amb freqüència les 

seves afeccions i activitats preferides. En general, no es percep una vivència negativa 

del dèficit auditiu; tot i que la mostra, formada majoritàriament per adolescents amb 

pèrdues auditives pregones, recull la preocupació de dos adolescents amb pèrdues 

auditives severes pel fet de ser sords i tenir, segons ells, menors expectatives 

professionals futures. 

 

Moltes de les respostes dels adolescents sords de la mostra són comunes als adolescents 

oients, com per exemple la referència als amics, els estudis i la família i la preocupació 

per l’aparença física i per aspectes de la pròpia personalitat que desitjarien canviar 

(Cambra, 1994). 
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Segons Stinson i Foster (2000), diferents estudis fets pels autors, als EUA, utilitzant 

qüestionaris i escales, mostren que l’autoestima no està relacionada amb l’emplaçament 

educatiu; en general, no hi ha diferències significatives en l’autoestima entre els 

estudiants integrats i els que estan en escoles especials per a sords. Tot i així, les 

investigacions fetes mostren que els estudiants integrats amb més bones habilitats en la 

llengua anglesa tenen una autoimatge més positiva respecte dels estudiants integrats 

amb menys habilitats de llenguatge oral; mentre que aquesta diferència en l’autoestima 

no es dóna en els estudiants sords que estan en escoles residencials per a sords i 

presenten diferents nivells d’habilitats en el llenguatge oral. S’observa també una 

relació entre l’autoestima i l’èxit acadèmic. 

 

Van Gurp (2001) examina l’autoconcepte de noranta adolescents sords de secundària, 

escolaritzats en diferents emplaçaments educatius del Canadà. Tots els adolescents 

presenten pèrdues auditives severes o pregones, sense deficiències associades. Vint-i-set 

es troben en un emplaçament segregat _és a dir, l’escola de sords_; vint-i-vuit es troben 

en un emplaçament congregat _és a dir, els alumnes sords i oients estan junts a 

secundària però havien estat en institucions separades durant les etapes educatives 

anteriors_; trenta-cinc alumnes es troben en un emplaçament integrat _és a dir, els 

alumnes sords estan escolaritzats en centres ordinaris amb alumnes oients amb recursos 

especialitzats i alternant les classes ordinàries amb classes especials, en funció de cada 

alumne i durant totes les etapes educatives_. En aquest tercer emplaçament, l’estudiant 

sord utilitza només la comunicació oral mentre que en els anteriors utilitza les 

comunicacions gestual i oral. 

 

S’analitzen diferents dimensions de l’autoconcepte: 

 

- Envers les habilitats lectores. 

- Envers la competència matemàtica. 

- L’autoconcepte general escolar. 

- Envers l’aparença psíquica. 

- Envers les relacions amb els companys. 

- Envers les relacions amb els pares. 

- Quant a valors sobre un mateix. 

 

Els resultats mostren que els estudiants sords d’emplaçaments integrats mostren un 

nivell superior d’autoconcepte general escolar i d’autoconcepte matemàtic respecte els 

estudiants d’emplaçaments congregats. No s’han trobat diferències significatives entre 

els estudiants integrats i els segregats en escoles de sords, en aquestes dimensions. 

 

Els adolescents sords d’emplaçaments segregats mostren un autoconcepte superior en 

les dimensions relatives a l’aparença psíquica, les relacions amb els companys i els 

valors sobre un mateix respecte els adolescents sords dels altres dos emplaçaments 

escolars. El menor nivell de competició per tenir una bona imatge, anar a la moda, etc. 

que es dóna entre els alumnes de l’escola de sords pot ser un factor que expliqui aquesta 

major puntuació; mentre que els adolescents sords congregats i integrats es comparen 

més amb adolescents oients. Tanmateix, els estudiants sords segregats mostren un major 

autoconcepte en les relacions amb els companys de classe _exclusivament sords_ 

respecte dels altres adolescents que conviuen amb companys sords i oients. 
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Els adolescents sords d’emplaçaments integrats mostren una alta puntuació en 

l’autoconcepte lector respecte dels estudiants sords dels altres dos emplaçaments. Una 

explicació per a aquests resultats és que aquests estudiants sords es comparen a si 

mateixos amb altres estudiants amb sordesa i valoren que seguir unes classes ordinàries 

d’anglès, amb companys oients, requereix unes habilitats lectores per sobre de la 

mitjana dels estudiants sords. 

 

Quant a les relacions amb els pares, no hi ha diferències significatives entre els alumnes 

sords, en funció del tipus d’emplaçament escolar. 

 

Pel que fa al tipus de comunicació utilitzada _oral o signada_ no s’han trobat diferències 

significatives respecte de l’autoconcepte d’aquests adolescents sords. 

 

El canvi dràstic, en el cas dels adolescents sords en emplaçaments congregats, des d’un 

ambient escolar protegit i format només per alumnes sords envers a una gran institució 

escolar i amb una alta proporció d’estudiants oients, pot explicar aquests baixos 

resultats en quasi totes les dimensions estudiades de l’autoconcepte, respecte els 

estudiants dels altres dos emplaçaments escolars. 

 

Conclou l’autora que la comparació entre els emplaçaments escolars identifica 

avantatges en l’autoconcepte acadèmic dels estudiants sords integrats i avantatges en 

l’autoconcepte social dels estudiants sords segregats. Tanmateix, identifica 

desavantatges en l’autoconcepte dels adolescents escolaritzats en emplaçaments 

congregats envers els emplaçaments integrats, tot i que ambdós tinguin una població 

escolar mixta d’estudiants sords i oients (Van Gurp, 2001). 

 

Israelite, Ower i Goldstein (2002) han analitzat, al Canadà, la construcció de la identitat 

i les experiències socials en un grup d’adolescents amb pèrdua auditiva, pertanyents a la 

categoria HH “hard of hearing”. Els set adolescents HH de la mostra havien assistit, 

durant l’etapa primària, a un programa específic per a alumnes HH; el programa 

combinava un temps d’instrucció especialitzada en classes separades amb una integració 

a la classe ordinària, durant la resta de la jornada escolar. Els estudiants de la recerca 

havien estat junts en el programa específic per a HH durant un temps comprès entre 

quatre i vuit cursos escolars. 

 

Durant el curs acadèmic, en el qual s’ha fet la recerca tots els alumnes es troben en 

l’etapa educativa de secundària i estan ubicats en centres educatius diferents: alguns a 

l’institut de secundària del seu barri; altres en integració compartida entre els programes 

específics per a HH i les classes ordinàries de l’institut, i un alumne ha iniciat un 

programa educatiu bilingüe a l’escola de sords. Tots ells segueixen mantenint una forta 

amistat a través del contacte personal, el telèfon i el correu electrònic. 

 

La mostra està formada per sis noies i un noi, de catorze a disset anys. Cinc tenen una 

sordesa mitjana, un té una sordesa severa i un té una sordesa pregona. Tots porten 

audiòfons. Sis utilitzen preferentment la llengua oral per comunicar-se i un alumne amb 

sordesa severa utilitza els dos sistemes de comunicació, l’anglès oral i la llengua de 

signes americana (ASL). Ells mateixos es defineixen com a joves amb HH. 

 

Els set participants són originaris de diferents països i cultures i alguns tenen 

problemàtiques afegides a la sordesa, com ara dificultats escolars, immigració recent, 
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anglès com a segona llengua, etc. Toronto, ciutat on s’ha fet l’estudi, té una gran 

varietat ètnica i cultural i, per tant, aquestes variables són comunes a tota la població 

escolar. 

 

L’estudi pretén, a través d’una recerca qualitativa, conèixer les percepcions individuals i 

les experiències socials respecte de la construcció de la pròpia identitat com a individus 

amb HH.  

 

Utilitza, com a instruments per a la recollida de dades i l’anàlisi posterior, una entrevista 

i un qüestionari individual respecte l’educació rebuda, pel que fa a les activitats 

extraescolars que realitzen i sobre l’amistat a la classe ordinària i a la classe específica 

per a HH. 

 

Els estudiants amb HH exposen els fets següents: 

 

- Els professors de la classe ordinària influeixen fortament en els companys oients, a 

través de les seves paraules i accions envers l’alumne amb HH. El paper del 

professor de la classe ordinària incideix en la millora de l’autoestima de l’alumne HH 

i l’acceptació per part dels altres estudiants.  

 

Els dos alumnes, integrats a temps complet al centre ordinari de secundària, mostren 

percepcions més positives quant a l’actuació del professor i realitzen més activitats 

extraescolars, si els comparem amb els altres alumnes HH. 

 

- Tots ells valoren favorablement l’amistat entre iguals, amb els companys del 

programa específic per a HH. Aquesta amistat els proporciona més benestar 

emocional, més seguretat en ells mateixos, es troben més acceptats i valorats; en 

definitiva, els proporciona experiències més positives d’amistat respecte de l’amistat 

que desenvolupen amb els grups de companys oients, dels respectius centres de 

secundària. L’amistat amb els companys HH del grup reduït continua i es manté, tot i 

que els estudiants canvïin d’escola. 

 

- Valoren positivament la relació amb els professors del programa específic per a HH, 

com a promotors de la major autoestima dels alumnes i facilitadors d’estratègies 

comunicatives que després els són útils en les seves intervencions a les classes 

ordinàries. 

 

- Quant a l’emplaçament educatiu que prefereixen, cinc alumnes prefereixen 

inicialment un emplaçament compartit entre les classes específiques per a HH i les 

classes ordinàries i augmentar gradualment el nombre de classes ordinàries. Un 

alumne prefereix la plena inclusió en un centre ordinari i un altre alumne prefereix 

estar una part de la jornada escolar a l’escola de sords i una altra part integrat a 

l’escola ordinària de secundària. 

 

- Pel que fa a llengua de comunicació, tots set alumnes prefereixen la modalitat oral. 

 

Els estudiants de la recerca construeixen la pròpia identitat a partir de la relació que 

estableixen amb els companys oients i els companys sords HH. Formar part del grup 

HH i relacionar-se amb el món oient és important per a la seva identitat. Tots ells 
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valoren l’experiència dels programes d’integració i critiquen els estudiants sords per no 

desitjar aquest objectiu (Israelite, Ower i Goldstein, 2002). 

 

Kent (2003) exposa els resultats d’un estudi realitzat a Nova Zelanda sobre la identitat 

dels adolescents HH “hard of hearing”, en escoles integrades amb companys oients. La 

mostra està formada per cinquanta-dos estudiants d’onze, tretze i quinze anys. El 55,8% 

dels estudiants HH no s’autoidentifiquen com a persones amb dèficit auditiu. Els 

alumnes HH que no s’autoidentifiquen com a tals mostren percepcions més positives 

envers el centre educatiu. Els estudiants amb pèrdua auditiva són més propensos a 

sentir-se sols respecte els estudiants oients i especialment el grup que s’autoidentifica 

com a estudiants amb dèficit. Els estudiants HH perceben, en major nombre, situacions 

d’intimidació o assetjament envers ells, respecte els estudiants oients. Segons l’autor, en 

aquests adolescents l’autoidentitat està psicològica i psíquicament més en risc. 

 

Leigh (1999) analitza les respostes de trenta-quatre adults amb sordesa, dels EUA, els 

quals van seguir una escolarització integrada amb companys oients i utilitzen 

preferentment la comunicació oral, i valora la identitat d’aquests adults i l’afiliació amb 

la comunitat sorda i oient.  

 

L’autora defineix la identitat com la representació d’un mateix i aquesta és una 

construcció social complexa, que es desenvolupa a través de les interaccions amb els 

altres, en múltiples contextos socials. L’escola juga un rol important en la construcció 

de la identitat dels estudiants i especialment en els estudiants sords integrats. L’escola 

construeix i modela la identitat i l’autopercepció de l’alumne, tot i que el pas del temps i 

les noves experiències poden modificar aquests aspectes. 

 

Dels trenta-quatre subjectes de la mostra, setze es defineixen com a sords, quatre com a 

HH “hard of hearing”, dotze com a persones amb impediment auditiu, una com a 

persona amb pèrdua d’audició i una escull ser una persona que es comunica oralment, 

en primer lloc, i sorda, en segon lloc. 

 

Quant a la seva experiència escolar integrada, catorze tenia companys sords a l’escola, 

alguns dels quals eren els propis germans sords. Tres subjectes exposen que no es 

relacionaven amb els companys sords de l’escola. La majoria tenia un equip de suport 

especialitzat que vetllava per les seves necessitats acadèmiques i socials; cinc subjectes 

exposen que no tenien cap suport especialitzat. 

 

Respecte de com l’experiència escolar integrada afectava la pròpia identitat, dinou 

participants comenten que va tenir una influència positiva el fet d’acceptar un mateix la 

sordesa, tenir una bona autoestima, trobar-se comfortable en el món oient, etc. Tretze 

participants parlen d’una influència negativa, quant a baixa autoconfiança, percepcions 

de solitud, timidesa, etc. Dos participants exposen aspectes positius i negatius, com per 

exemple tenir bons amics oients i íntims però ser l’únic sord de l’escola. 

 

Quant a les relacions d’amistat a l’escola integrada, setze participants exposen que 

havien tingut bones amistats amb companys oients. Divuit participants exposen alguna 

dificultat en les seves amistats amb els estudiants oients, o bé per dificultats de 

comunicació, o bé perquè, tot i que tinguessin relacions d’amistat comfortables amb els 

companys oients, aquestes no eren mai tan relaxades com les que tenien amb companys 

sords. Vuit participants parlen de negatives percepcions en les relacions d’amistat amb 
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els companys sords; se sentien rebutjats pels companys sords de l’escola que no 

s’identificaven amb els valors de comunicació oral. 

 

Quant al contacte o la influència d’adults sords, durant l’etapa escolar, setze participants 

exposen que no van tenir cap contacte amb adults sords, però pensen que durant la seva 

adolescència els hagués estat útil conèixer adults sords amb els quals s’haguessin pogut 

identificar. Dinou participants exposen que van conèixer adults sords i que aquests van 

exercir una influència positiva, incrementant l’autoacceptació, l’autoconfiança en la 

interacció amb el món adult i minimitzant la sensació de solitud.  

 

Respecte a la seva connexió actual amb la comunitat sorda i oient, onze participants 

exposen que actualment viuen una total integració a la societat oient, amb valuoses 

amistats oients i no tenen amistats entre la comunitat de sords. Quatre participants 

exposen que la comunitat de sords és sinònim de la cultura sorda i ells no s’hi 

identifiquen. Deu participants exposen que s’identifiquen amb les dues comunitats, 

sorda i oient, especialment quan la comunitat sorda accepta que hi ha persones amb una 

inclinació envers la comunicació oral. 

 

Segons l’autora, la comunitat sorda hauria d’incloure les persones sordes amb 

comunicació oral i reconèixer la seva identitat pròpia. 

 

Conclou l’autora que la simple integració d’infants i adolescents sords en centres 

ordinaris no garanteix un bon desenvolupament personal i social d’aquests estudiants, 

sinó que cal una planificació educativa i un suport per aconseguir una òptima inclusió 

escolar. 

 

Els professors han d’estructurar experiències interactives d’aprenentatge per incorporar 

la participació de l’alumne sord i incrementar les oportunitats d’interacció amb 

l’alumnat oient. El coneixement, per part dels estudiants sords, d’adults sords que hagin 

estat en emplaçaments educatius inclusius facilita la seva identificació amb aquest 

model adult. 

 

El suport familiar és també important perquè els infants i els adolescents sords, integrats 

en emplaçaments educatius amb alumnat oient, tinguin un òptim equilibri emocional i 

habilitats socials (Leigh, 1999). 

 

3.6. LA COMUNICACIÓ I LA INTERACCIÓ SOCIAL 
 

Stinson i Whitmire (2000) exposen que l’accés a la comunicació en els estudiats sords 

adolescents pot afectar la motivació acadèmica. Unes pobres habilitats lingüístiques 

disminueixen seriosament la motivació per aprendre, atès que interfereixen en 

l’obtenció d’èxit i en la percepció de control. 

 

En el programes d’integració, els estudiants sords aporten amb freqüència experiències 

d’aïllament social, per raó de dificultats comunicatives que els impedeix una fàcil 

participació a les activitats socials amb companys oients. La conversa social i informal 

és de més difícil accés per als estudiants sords i també és més resistent a la intervenció 

dels professionals i els serveis de suport. 
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Stinson, Liu, Saur i Long (1996) exposen que, als EUA, el 40,6% d’adolescents sords, 

escolaritzats en centres ordinaris de secundària i postsecundària amb companys oients, 

utilitzen en la seva comunicació el llenguatge oral i signat i, segons les característiques 

del seu interlocutor, utilitzen només la parla o els signes o bé totes dues modalitats 

simultàniament. La resta d’estudiants sords de secundària es classifiquen entre els que 

només utilitzen la parla, tant si la seva audiència és oient o sorda, i els que només 

utilitzen els signes davant d’una audiència oient o sorda. Les variacions en les 

preferències comunicatives poden explicar les percepcions dels estudiants sords en la 

comunicació i interacció a les classes integrades. 

 

Els autors han estudiat la percepció de cinquanta adolescents sords, integrats en classes 

de postsecundària, respecte de la seva interacció comunicativa amb el professorat, els 

companys oients i els companys sords. La mostra es divideix en dos subgrups, vint-i-un 

estudiants que utilitzen la llengua oral en la seva comunicació amb el professorat i els 

companys oients i vint-i-nou estudiants que utilitzen una comunicació mixta, basada en 

la llengua de signes, l’ús simultani de signes i la parla o l’ús d’intèrpret. 

 

Seguir el ritme de la classe és un repte per a tots els estudiants sords; especialment en el 

seguiment i la participació en les discussions grupals. Tots ells pensen que el 

professorat té un rol clau a l’hora de facilitar o limitar l’accés a la comunicació i la 

participació de l’estudiant sord. 

 

El grup d’adolescents sords que utilitza la comunicació oral mostra una percepció més 

òptima de la comunicació i interacció a classe, amb professorat i companys oients, 

respecte del grup d’adolescents que utilitza una comunicació mixta. 

 

La comunicació amb el company sord no és, en general, dificultosa; tot i que 

ocasionalment hi poden haver dificultats si l’estudiant sord no coneix la llengua de 

signes i interactua amb un company sord que la utilitza. 

 

Quan els estudiants sords i oients poden comunicar-se i interaccionar en grups petits, 

aleshores la comunicació és més exitosa (Stinson, Liu, Saur i Long, 1996). 

 

Miller (1995) exposa que, normalment a l’ensenyament secundari, el professor domina 

els dos terços de la comunicació a classe; els estudiants passen entre el 50 i el 90% de la 

jornada escolar escoltant. L’autor realitza un estudi amb tres adolescents sords de 14 

anys, integrats en centres ordinaris, durant el qual el professor utilitza, inicialment, una 

metodologia tradicional, basada en l’explicació del tema i en les preguntes o exercicis 

posteriors per avaluar l’aprenentatge del grup, i una metodologia basada en 

l’aprenentatge cooperatiu, posteriorment; i s’analitza les repercussions d’aquestes 

metodologies en els estudiants sords i també en els oients. 

 

El grup d’aprenentatge cooperatiu està format entre quatre i sis alumnes, els quals 

treballen plegats per a un mateix objectiu; construint i negociant el coneixement que van 

adquirint, a partir d’una proposta didàctica comuna. 

 

Els resultats mostren que l’aprenentatge cooperatiu és una estratègia útil per 

incrementar la freqüència i la intensitat de la conversa en els adolescents sords i 

concretament el torn de conversa, la iniciació a la conversa, les demandes d’informació, 

els comentaris i la longitud de la intervenció. 
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Consegüentment, l’aprenentatge cooperatiu també té una repercussió en l’augment de la 

interacció social entre els membres del grup de treball, fomenta l’autonomia i la 

responsabilitat dels membres, la repartició de tasques, el consens grupal, etc., i, per tant, 

facilita la inclusió dels estudiants sords. 

 

Segons l’autor, l’estudi no pretén demostrar que sigui inadequat l’estil tradicional 

d’ensenyament sinó que intenta trobar estils d’ensenyament complementaris per influir 

en la interacció conversacional i social entre l’alumne sord i els seus companys oients. 

En aquest cas, l’aprenentatge cooperatiu es mostra com una estratègia útil, tant per a 

l’alumnat sord com per a l’oient (Miller, 1995). 

 

Musselman, Mootilal i MacKay (1996) exposen, a partir d’un estudi fet al Canadà, amb 

adolescents sords segregats, parcialment integrats i plenament integrats, que les 

relacions d’amistat dels adolescents sords amb els companys oients i sords estan 

influïdes per la competència comunicativa. 

 

Les habilitats orals dels estudiants sords prediuen l’ajustament social en emplaçaments 

educatius integrats amb companys oients, majoritàriament; mentre que les habilitats en 

llengua de signes prediuen l’ajustament social en emplaçaments segregats amb 

companys sords. 

 

Els autors no troben una relació entre la competència en comunicació simultània i 

l’ajustament social. 

 

Per contra, els estudiants integrats amb nivells baixos d’anglès parlat i que utilitzen 

intèrprets a classe, mostren un menor ajustament social amb els companys oients 

respecte dels adolescents sords amb major domini de l’anglès oral. 

 

Tanmateix, un domini pobre de la llengua de signes perjudica la relació social amb 

companys sords (Musselman, Mootilal i MacKay, 1996). 

 

Hyde i Power (1996) descriuen un estudi fet a Austràlia, a partir d’un grup de trenta 

adolescents sords en escolarització integrada, d’edats compreses entre els deu i els 

disset anys; quinze amb sordesa severa i quinze amb sordesa pregona. Aquests 

adolescents utilitzen normalment la comunicació simultània. Els professors de classe 

valoren les habilitats comunicatives dels estudiants sords i aquesta valoració es compara 

amb les puntuacions obtingudes pels mateixos estudiants en diferents tests de 

comunicació. Es valora la intel·ligibilitat de la parla, l’ús de l’audició residual, l’ús de la 

lectura labial, l’ús de la dactilologia i de l’anglès signat. 

 

Els resultats de l’estudi mostren que, en general, la valoració del professorat és inferior 

respecte les puntuacions obtingudes en els tests. El professorat subestima les habilitats 

comunicatives dels estudiants sords, en els diferents modes de comunicació. 

 

Els professors no distingeixen entre les actuacions comunicatives dels estudiants sords 

severs i pregons, tot i que en els tests s’observen clares diferències entre tots dos grups. 

La major audició potencial en els estudiants sords severs per a la comunicació i 

l’aprenentatge no aporta coneixements al professorat pel que fa a expectatives, 

valoracions i intervencions diferenciades envers aquests estudiants. El professorat 



78 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

hauria de ser més conscient de l’aprenentatge mitjançant l’escolta d’aquests estudiants i 

el fet d’explotar aquest potencial. 

 

Les percepcions desajustades del professorat pot tenir uns efectes en una pobra 

estimulació i exigència, del professsor envers l’alumne sord, i, consegüentment, una 

pobra actuació d’aquest estudiant sord i de la seva interacció amb els companys oients; 

tendint a complir-se la profecia inicial. 

 

El professorat hauria de ser més concient de les habilitats comunicatives dels estudiants 

sords per ajustar la seva actuació educativa envers el potencial comunicatiu d’aquests 

estudiants; del contrari, l’accés al currículum escolar serà restrictiu (Hyde i Power, 

1996). 

 

Most, Weisel i Lew-Matezky (1998) han investigat, a Israel, com la intel·ligibilitat de la 

parla dels subjectes influeix en la percepció, per part de qui escolta, de les 

característiques cognitives i de personalitat d’aquests subjectes. 

 

L’estudi versa sobre la valoració que fan seixanta adults oients, trenta d’experts i trenta 

d’inexperts en la comunicació habitual amb adolescents sords. Els adults experts són 

professionals en l’educació d’alumnes sords. Tots ells avaluen la intel·ligibilitat de la 

parla, la competència cognitiva i les qualitats personals d’una mostra de dotze alumnes 

de nou a tretze anys; quatre dels quals tenen una audició normal, quatre tenen una 

sordesa severa i quatre una sordesa pregona. 

 

Els resultats mostren que els oients experts tendeixen a puntuar més alt la intel·ligibilitat 

de la parla de tots els alumnes en comparació als oients inexperts.  

 

Els oients inexperts tendeixen a extrapol·lar la menor puntuació envers la intel·ligibilitat 

de la parla respecte d’una menor puntuació sobre els aspectes cognitius i de personalitat 

i a la inversa. En aquest cas, la qualitat de la parla determina la valoració més general 

del subjecte. 

 

Els oients experts diferencien entre la valoració de la parla, la competència cognitiva i la 

personalitat, i el primer aspecte no afecta directament la valoració dels altres. Aquests 

adults són més positius que els adults inexperts envers els parlants amb pèrdues 

auditives i concretament envers la intel·ligibilitat de la parla.  

 

Conclouen els autors que la intel·ligibilitat de la parla té una repercusió en la percepció 

dels altres, més enllà de la simple comunicació verbal directa. La qualitat de la parla és 

rellevant no només per a la comunicació, sinó també per a l’ajustament social dels 

infants i joves amb sordesa, en els entorns oients ordinaris. 
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3.7. INVESTIGACIONS CENTRADES EN 

ESTRATÈGIES I PROGRAMES PER ENRIQUIR 

L’AMISTAT I LA INTERACCIÓ SOCIAL DELS 

ADOLESCENTS AMB SORDESA, EN CONTEXTOS 

EDUCATIUS INCLUSIUS 
 

Stinson i Liu (1999) afirmen que la simple integració educativa d’alumnes sords en 

classes ordinàries no és suficient per promoure un desenvolupament social i 

consegüentment acadèmic d’aquests alumnes. Cal crear condicions i estratègies per 

promoure una interacció positiva entre tots dos grups; del contrari, un percentatge 

d’alumnat sord viu i descriu l’experiència social d’integració educativa amb rebuig, 

solitud i aïllament social. 

 

Els autors decriuen diverses estratègies facilitadores de la interacció social, les quals 

impliquen els diferents participants de la comunitat educativa. 

 

Pel que fa als professors de la classe ordinària: 

 

- Demostrar actituds positives i interès envers els alumnes amb sordesa. Cal que el 

professor no ignori l’alumne sord sinó que el consideri un membre vital de la classe; 

atès que els alumnes tendeixen a imitar les actuacions del professorat envers un noi o 

noia en concret. 

- Assignar tasques específiques de responsabilitat als estudiants sords. Donar-los 

oportunitats perquè ensenyin coneixements als seus companys oients. 

- Crear situacions d’aprenentatge en petits grups; seleccionant els membres de cada 

petit grup, quant a la compatibilitat entre ells. Als alumnes sords els serà més fàcil 

participar en petits grups de discussió que no pas amb tota la classe. 

- Utilitzar i ensenyar als alumnes procediments per millorar la comunicació de 

l’estudiant sord; com ara augmentar els temps d’espera entre una pregunta o proposta 

que fa el professor als membres de la classe i la resposta o execució, per tal que 

l’estudiant amb sordesa pugui assabentar-se bé de la proposta inicial. En una 

discussió o conversa grupal, fer pauses entre els torns dels participants, per tal que 

l’alumne pugui seguir i entendre les aportacions de cada company i intervenir, en el 

cas que ho desitgi. 

- Col·laborar amb l’equip de suport de l’alumne sord (professor de sords, intèrpret en 

llengua de signes, etc.). 

 

Pel que fa a l’equip de suport (professor de sords, intèrpret, etc.): 

 

- Aportar informació sobre la sordesa al professor de la classe i als companys oients, 

per promoure més comprensió i actituds més positives envers el company sord. 

- Facilitar la comunicació entre l’alumne sord i el professor o els companys; tot i que 

cal potenciar la independència de l’estudiant sord. 

- Observar a l’aula problemes de comunicació entre l’alumne sord i els companys 

oients o bé el professor, i aportar estratègies per solucionar-los. 

- Organitzar activitats específiques entre companys oients i sords per fomentar la 

interrelació entre ambdós. Algunes d’aquestes activitats es poden realitzar en àmbits 

extraescolars. 
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- Col·laborar amb el professor de l’àrea en relació amb els continguts de la matèria 

que l’alumne ha d’entendre i aprendre. 

 

Pel que fa als alumnes oients: 

 

- Participar amb entusiasme en activitats amb companys, sense diferenciar si són 

oients o sords. 

- Tenir una interacció confortable amb els companys sords. 

- Conèixer i utilitzar estratègies per a una efectiva comunicació amb els estudiants 

sords: parlar amb claredat i amb un to de veu adequat;  establir i mantenir el contacte 

visual amb l’altre; reemprendre la comunicació tot i que s’hagi tallat; tenir paciència 

i ser sensibles als esforços de comunicació que el company sord fa; tenir uns 

coneixements bàsics respecte de la llengua de signes. 

 

Pel que fa als alumnes sords: 

 

- Percebre els companys oients amb una actitud positiva o neutra. 

- Aprendre estratègies comunicatives per a la participació en classes regulars i en petit 

grup: coneixement sobre els torns de parla durant una conversa, sol·licitar 

aclariments quan no han entès, reconèixer i reparar els problemes de comunicació, 

etc. 

- Conèixer el vocabulari propi dels companys de classe: frases en doble sentit d’ús 

habitual, renoms o sobrenoms d’alguns companys, renecs, etc. 

 

Conclouen els autors que per desenvolupar unes competències socials plenes entre els 

estudiants sords i oients que esdevinguin relacions d’amistat, cal que ambdós grups 

visquin experiències mútues, tinguin converses íntimes, rebin un suport emocional mutu 

i una identificació mútua. Aquestes relacions d’amistat normalment es desenvolupen 

fora de la classe. Tot i així, promoure la participació i l’acceptació de l’alumne sord a 

l’aula és el primer pas per arribar a la formació d’amistats entre sords i oients (Stinson i 

Liu, 1999). 

 

Gonter (1999) aporta l’experiència d’ensenyament i aprenentatge cooperatiu a les 

classes integrades d’alumnat oient i sord. Segons el professorat que participa en 

l’experiència, la cooperació entre els dos grups d’estudiants incrementa la motivació per 

aprendre i la interacció entre ells; especialment, entre els estudiants sords s’observa un 

comportament més apropiat socialment i acadèmicament. 

 

L’autor insisteix que les experiències de treball cooperatiu no només han d’incloure 

l’alumnat sinó també l’equip de professorat. La cooperació entre el professorat de l’aula 

i l’equip de suport als alumnes sords proporciona un enriquiment interdisciplinari i una 

major apreciació i respecte entre els companys docents. 

 

La relació d’amistat entre estudiants sords i oients neix del coneixement mutu, el qual es 

construeix a partir de la interacció i no pas amb la simple coexistència (Gonter, 1999). 

 

Antia i Stinson (1999) i Antia, Stinson i Gonter (2002) exposen que una bona pràctica 

en l’educació inclusiva dels estudiants sords implica una col·laboració entre el professor 

d’àrea i l’equip de suport. El servei de suport pot ser vist com a suplementari, en 

benefici només dels estudiants sords i, com a tal, no important en l’educació dels 



3. Amistat i interaccions socials en l’adolescent sord. Diferents estudis 81 

 

estudiants oients de classe. La col·laboració entre el professorat implica treballar plegats 

per desenvolupar pràctiques instruccionals, estratègies i materials favorables i 

beneficiosos per a tots els estudiants de la classe. 

 

En la pràctica docent, el professor de classe ha d’adoptar actituds i intervencions que 

incloguin l’estudiant sord a l’igual que els altres estudiants de classe. Sense aquestes 

accions apropiades l’experiència social i acadèmica de l’estudiant sord no serà exitosa, 

tot i els esforços de l’equip educatiu de suport. És clau, per a la inclusió educativa, 

l’expectativa positiva i la confiança del professor de classe envers l’alumnat; en cas 

contrari, l’estudiant sord pot trobar-se aïllat, ignorat o sobreprotegit. 

 

Les activitats extraescolars són també una bona eina perquè l’estudiant trobi que pertany 

a la comunitat escolar. Aquestes activitats proporcionen oportunitats per aprendre sobre 

els altres i trobar característiques d’interès comú que fomentin l’amistat. 

 

D’altra banda, la inclusió educativa no implica, ni molt menys necessita, que els 

alumnes sords rebutgin els seus companys sords o la comunitat de sords. L’objectiu ha 

de ser que es trobin confortables en una varietat d’ambients educacionals i socials, que 

desenvolupin amistats en tots dos grups de companys, sords i oients, i que segueixin 

trajectes educatius basats en els seus interessos, independentment de la pèrdua auditiva 

(Antia i Stinson, 1999, i Antia, Stinson i Gonter, 2002). 

 

Luckner i Muir (2002) identifiquen diferents factors en relació amb els estudiants, el 

professorat i els pares per promoure ambients educatius en centres ordinaris, en els 

quals els estudiants amb sordesa aprenen i se sociabilitzen, aconseguint el màxim 

potencial. 

 

- La implicació de la família en l’educació dels fills. Els estudiants amb pares que 

participen activament en l’educació dels fills mostren millors resultats i actituds 

acadèmiques, independentment d’altres variables, com ara el nivell educatiu i 

l’estatus socioeconòmic de la família. 

 

- L’autodeterminació. És a dir, donar oportunitats als estudiants per prendre decisions 

pròpies, per definir i aconseguir objectius. 

 

- Les activitats extraescolars. Proporcionen un camí cap a la socialització, les noves 

experiències i els èxits personals. Els estudiants poden aprendre, en aquests àmbits, 

habilitats útils per a la vida, com per exemple habilitats de decisió, organitzatives, de 

planificació del temps i habilitats de comunicació interpersonal. 

 

- Les habilitats socials i l’amistat són fonamentals per a un òptim desenvolupament 

social, emocional i cognitiu. Els estudiants sords poden experimentar dificultats a 

iniciar i mantenir relacions amb companys i amb amics. És beneficiós, per resoldre 

aquestes dificultats, focalitzar l’atenció envers els estudiants oients i sords; ajudant 

ambdós a desenvolupar actituds i habilitats per interaccionar entre ells. Mitjançant un 

major coneixement de l’altre, el coneixement de la llengua de signes _per part de 

l’estudiant oient_, i les situacions de role-playing. 

 

- L’ensenyament explícit de conceptes i vocabulari significatiu, útil per a la 

comunicació formal i informal, en el centre educatiu. Si l’estudiant té un insuficient 
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coneixement de la paraula tendeix a fer una interpretació unilateral i li costarà fer 

inferències o deduccions apropiades. 

 

- La lectura. El valor educatiu, social i econòmic de la lectura i l’escriptura és cada cop 

més important. Tots els estudiants i també els estudiants sords, necessiten habilitats 

per adquirir, entendre, utilitzar i comunicar la informació de forma acurada, efectiva i 

independent. Promoure les habilitats de lectura en els infants i adolescents sords és 

una tasca fonamental a fer per part del professorat i els pares. 

 

- Les altes expectatives. Si les expectatives del professor envers l’alumne són altes, les 

expectatives de l’alumne envers si mateix seran també altes. En ocasions, el 

professor que té un alumne sord que rep un servei de suport especial pot tendir a 

esperar d’ell resultats o una participació més baixa respecte dels companys oients; 

pot tendir a cedir a l’equip de suport part de la seva responsabilitat docent o 

exigència envers l’alumne, amb la qual cosa l’estudiant sord desenvoluparà també 

una baixa expectativa sobre si mateix i una baixa motivació envers l’assignatura 

(Luckner i Muir, 2002). 

 

Luetke-Stahlman (1995) insisteix també en l’aplicació d’un programa d’habilitats 

socials als centres educatius amb alumnes sords integrats. Aquest programa, anomenat 

per l’autora IEP individual education plan, ha de constar de tres parts: 

 

1. Una avaluació inicial de la interacció social de l’alumne sord. Aquesta es du a terme 

mitjançant instruments comercials quantitatius i mitjançant la informació qualitativa 

que aporta el professor. La major part d’instruments comercials no s’han dissenyat 

específicament per a alumnes sords però són útils com a eina d’avaluació inicial. 

 

2. Un programa d’intervenció, amb el disseny d’activitats diverses a desenvolupar en el 

grup d’alumnes i amb l’objectiu de millorar la interacció social de l’alumne sord i 

dels seus companys oients. L’autora proposa la utilització dels diferents programes, 

existents en el mercat, siguin o no específics per a l’alumnat sord, i adaptant-los a les 

característiques individuals de l’estudiant amb sordesa. La major part de programes 

fomenten l’autocontrol, el coneixement emocional i les habilitats per resoldre 

problemes socials. 

 

Tanmateix, insisteix en el rol del professor com a facilitador de la interacció social i 

l’amistat entre estudiants sords i oients, a través de les activitats següents: 

 

- Activitats fora de l’aula, en temps lliure, al pati, festes escolars, etc. durant les 

quals el professor interactua informalment amb els alumnes i especialment amb 

l’alumne sord, actuant com a model davant la resta de la classe. 

- Activitats de treball cooperatiu a l’aula, en les quals l’estudiant sord pot tenir un 

cert estatus dintre del grup cooperatiu per facilitar les seves interaccions socials, 

com ara ser el líder en una activitat, ser el portantveu, etc. 

- Activitats per cohesionar el grup i augmentar la seva maduresa social, com per 

exemple l’anàlisi de casos, mitjançant l’observació de vídeos i la posterior 

discussió respecte de l’anàlisi del conflicte, la solució apropiada, etc. 

 

3. Una avaluació continuada i final, per anar adaptant les diferents activitats als 

objectius finals del programa d’interacció social. 
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I l’aplicació d’un programa per a les famílies, l’IFSP Individual family service plan, per 

tal que els pares col·laborin en la maduració de les competències socials del fill o la filla 

amb sordesa (Luetke-Stahlman, 1995). 

 

3.8. COMENTARIS FINALS 
 

Al llarg del capítol s’han presentat múltiples estudis i amb resultats, en ocasions, 

diferents respecte de la interacció social i l’amistat dels adolescents sords en els 

contextos educatius ordinaris i amb companys oients i sords. 

 

Antia, Kreimeyer i Eldredge (1994), Antia i Kreimeyer (1998), Nunes i Pretzlik (2001), 

Foster (1988), Mertens (1989), Stinson i Whitmire (1996 i 2000), Kluwin, Stinson i 

Mason (2002), Israelite, Ower i Goldstein (2002), entre altres estudis, subratllen que la 

interacció social entre estudiants sords i oients de primària i secundària, en un context 

educatiu comú, no sempre genera amistat entre ells sinó que l’infant i el jove amb 

sordesa tendeix a establir relacions d’amistat amb els seus companys sords i valora 

aquesta amistat com a més satisfactòria respecte de la relació amb els companys oients. 

 

Altres estudis, com els de Ladd, Munson i Miller (1984), Musselman, Mootilal i 

MacKay (1996), Cambra (1994 i 1997), Leigh (1999), entre altres, aporten resultats més 

satisfactoris respecte de la interacció social i l’amistat entre adolescents sords i oients, 

en contextos educatius ordinaris. Aquests autors constaten que els adolescents sords 

integrats amb companys oients mantenen relacions d’amistat amb companys oients i 

sords i aquesta òptima interacció social els aporta maduresa personal i social i un bon 

ajustament social en la societat oient majoritària. 

 

La major part d’estudis i autors coincideixen en la idea que el simple emplaçament 

educatiu comú, entre estudiants sords i oients, no genera interacció social ni amistat 

entre tots dos grups, sinó que cal una planificació educativa orientada cap a aquests 

objectius. Es constata, al llarg de les diferents investigacions, que són factors bàsics 

d’aquesta interacció social òptima, els següents: 

 

1. L’actitud i les expectatives del professor vers l’adolescent sord. L’actitud docent de 

reforçar, estimular, valorar la participació de l’estudiant actua com a mirall per a la 

resta de companys de classe (Foster, Long i Snell, 1999; Hyde i Power, 1996; Most, 

Weisel i Lew-Matezky, 1998; Antia i Stinson, 1999; Antia, Stinson i Gonter, 2002; 

Luckner i Muir, 2002). 

 

2. La metodologia de classe. L’ús de metodologies basades en l’aprenentatge 

cooperatiu, per parelles o en petit grup, la gestió adequada de les converses o 

discussions grupals, l’ensenyament comprensiu, etc., faciliten la participació activa 

de l’adolescent sord en el grup i la interacció amb els companys (Kluwin, Stinson i 

Mason, 2002; Foster, Long i Snell, 1999; Miller, 1995). 

 

3. L’ús de programes per millorar les habilitats socials dels membres del grup classe 

(Luetke-Stahlman, 1995). 

 

4. El tipus d’inclusió educativa. Els adolescents sords que segueixen una 

escolarització ordinària a temps complet amb companys oients i des de l’inici de la 
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seva escolarització mostren una relació social més òptima amb els companys oients 

que no pas els models d’integració tardana o a temps parcial (Stinson i Whitmire, 

1996 i 2000; Kluwin, Stinson i Mason, 2002; Musselman, Mootilal i MacKay, 

1996). 

 

5. El tipus i la competència comunicativa. Els adolescents sords que utilitzen la 

llengua oral, en la seva comunicació amb companys oients, i que mostren una 

major competència oral presenten una més òptima relació social amb els companys 

oients de classe, respecte d’aquells adolescents sords que utilitzen la comunicació 

signada o que presenten una baixa competència oral (Kluwin, Stinson i Mason, 

2002; Musselman, Mootilal i MacKay, 1996; Stinson i Foster, 2000). 

 

6. El tipus i les funcions del servei de suport. Els adolescents sords que utilitzen 

l’intèrpret a classe mostren un menor ajustament social respecte dels que no 

necessiten fer ús d’aquest suport. Si el servei de suport repercuteix en tot l’alumnat 

i en la millora de la proposta didàctica, el professor i el grup incorporen els 

avantatges d’aquest servei per a tot l’alumnat i no només per als estudiants sords; 

consegüentment, estudiants i professorat viuen aquest suport amb major normalitat 

(Musselman, Mootilal i MacKay, 1996; Stinson i Liu, 1999; Antia i Stinson, 1999; 

Antia, Stinson i Gonter, 2002). 

 

7. La presència d’altres estudiants sords en el centre educatiu i el coneixement 

d’adults sords que aporten experiències d’inclusió educativa i social exitoses, 

permet als adolescents una acceptació de la sordesa i una identificació i emulació 

amb aquests models d’èxit (Israelite, Ower i Goldstein, 2002; Leigh, 1999; Antia i 

Stinson, 1999; Antia, Stinson i Gonter, 2002). 

 

8. La participació en activitats extraescolars organitzades pel centre educatiu facilita la 

interacció social amb els companys, en àmbits menys formals respecte de la classe 

ordinària (Antia i Stinson, 1999; Antia, Stinson i Gonter, 2002; Luckner i Muir, 

2002). 

 

9. La implicació de la família, en afavorir l’autonomia de l’adolescent sord i l’ús d’un 

llenguatge emocional i amb complexitat cognitiva repercuteix en la qualitat 

comunicativa de la interacció social entre l’adolescent i els seus companys d’edat 

(Luetke-Stahlman, 1995; Luckner i Muir, 2002; Valmaseda, 2004). 

 

10. Finalment, l’amistat entre l’adolescent sord i els seus companys oients i sords, neix 

i es manté, bàsicament, en els espais informals de l’escola i fora de l’escola. Els 

factors citats, però, faciliten la interacció social òptima entre els estudiants, bàsica 

per a la creació d’amistats (Ladd, Munson i Miller, 1984; Musselman, Mootilal i 

MacKay, 1996; Leigh, 1999). 

 

Tal com s’ha exposat en la introducció d’aquest capítol, la major part d’investigacions 

citades parteixen de models educatius envers l’escolarització dels adolescents sords 

diferents entre ells i respecte del model predominant a Catalunya. No es pot afirmar, per 

tant, que la interacció social i l’amistat entre adolescents sords i oients sigui pitjor 

respecte la que estableixen amb iguals d’edat i amb un mateix estatus sord o oient; 

possiblement, siguin les pitjors condicions, en els deu factors enumerats, els que no 

afavoreixen aquesta interacció social i d’amistat. 



 

 

4. PLANTEJAMENT DE L’ESTUDI 

EMPÍRIC 

4.1. INTRODUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI 
 

En els darrers anys s’han dut a terme diferents investigacions, a Catalunya, especialment 

des del grup GISTAL (Grup d’Investigació sobre Sordeses i Trastorns en l’Adquisició 

del Llenguatge de la Universitat Autònoma de Barcelona) respecte de les 

característiques específiques de l’alumnat amb sordesa, les necessitats educatives que 

planteja i les estratègies que donin resposta a aquestes necessitats. S’han fet estudis 

sobre les modalitats educatives i de comunicació, sobre el desenvolupament lingüístic, 

sobre el desenvolupament lògic i de raonament, etc., tot i que són més escassos els 

estudis sobre el món social i afectiu, i especialment en el cas de l’adolescent sord. 

 

Tal com s’exposa en el segon capítol, a l’adolescència, l’amistat és fonamental en les 

relacions interpersonals i en el desenvolupament i l’equilibri psíquic del jove. Tot i la 

importància del tema són escasses les investigacions respecte de les vivències, els 

conceptes, els conflictes, etc., que té l’adolescent sord en la seva amistat i interacció 

social amb els seus companys oients o sords. Algunes d’aquestes investigacions, tal 

com s’ha exposat en el capítol tres, provenen del món anglosaxó, amb models 

d’intervenció educativa molt diferents respecte del nostre i, per tant els resultats 

obtinguts, tot i que constitueixin una font important de reflexió, no són sempre 

extrapolables a la realitat educativa i social dels nostres joves. 

 

Crec, per tant, que el treball que presento pot contribuir a un major coneixement del 

món social de l’adolescent sord i aportar elements de reflexió per a l’optimització del 

desenvolupament social, especialment des de la intervenció educativa. 

 

En aquest capítol s’exposen els objectius i les hipòtesis del treball i es descriuen les 

possibles variables que se suposa que influiran en la dimensió estudiada; és a dir, les 

variables sociodemogràfiques, variables en relació amb el desenvolupament 

psicolingüístic i variables educatives, les quals poden influir en l’amistat i la interacció 

social dels adolescents amb sordesa. 

 

4.2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS DE TREBALL 
 

El treball planteja bàsicament dos objectius, els quals se subdivideixen en altres: 
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1. Conèixer les relacions d’amistat i interacció social de l’adolescent 

amb sordesa. 

 

1.1. Descriure les experiències, els conceptes i valors que té l’adolescent 

sord en les seves relacions d’amistat amb altres adolescents oients i sords. 

 

1.2. Analitzar les relacions sociomètriques i els àmbits de conversa que es 

dóna entre els adolescents sords i oients, en els àmbits socials ordinaris. 

 

1.3. Identificar les variables que influeixen en l’amistat en la població 

adolescent amb sordesa. 

 

2. Verificar si existeixen semblances i diferències entre els joves sords 

i els oients quant a l’amistat i les interaccions socials. 

 

2.1. Determinar les semblances entre els joves sords i oients en els àmbits 

experiencial, de conceptes i valors, quant a relacions sociomètriques i 

àmbits de conversa. 

 

2.2. Determinar les diferències entre els joves sords i oients en els àmbits 

experiencial, de conceptes i valors, quant a relacions sociomètriques i 

àmbits de conversa. 

 

 

 

 

I es parteix de les hipòtesis següents: 

 

 

1. La qualitat de les interaccions socials que l’adolescent amb sordesa 

desenvolupi amb altres adolescents sords i oients (objectiu 1.1) influirà 

en: 

 

a) Les experiències d’amistat. 

b) Els conceptes i valors respecte l’amistat. 

 

2. Possiblement, l’adolescent sord mostri, dintre del grup d’amics oients, 

una posició social més feble, la qual pot repercutir en la quantitat i els 

àmbits de conversa que manté amb els seus iguals d’edat (objectiu 1.2). 

 

3. Les variables que se suposa que influiran en l’amistat, en la població 

adolescent amb sordesa (objectiu 1.3) seran les següents: 

 

a) Variables sociodemogràfiques, com per exemple: 

- Sexe. 

- Edat. 

- Grau de pèrdua auditiva. 

- Classe social. 

- Estructura familiar (especialment, la presència de germans 

propers en edat). 
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b) Variables respecte del desenvolupament psicolingüístic, com ara: 

- El nivell de llenguatge oral i el nivell comunicatiu 

- Característiques de personalitat, com l’autoconcepte i les 

habilitats socials. 

 

c) Variables educatives, com: 

 

- Les característiques educatives de la família. 

 

- Les característiques acadèmiques i escolars: 

- El rendiment acadèmic. 

- Les expectatives del professor tutor respecte de l’alumne. 

- La tipologia del centre educatiu, quant a centre amb 

agrupament d’alumnes sords o amb integració individual. 

- La trajectòria escolar anterior de l’alumnat, quant a 

tipologia del centre anterior, etc. 

 

- La xarxa social en l’àmbit extraescolar. Possiblement els joves 

sords dediquen un major temps a ajuts pedagògics individuals 

(logopèdia, classes de repàs) en comparació a activitats grupals 

(esports, esplais) amb el consegüent empobriment de la seva 

vida social. 

 

4. Hi haurà experiències, conceptes i valors, situacions sociomètriques 

d’amistat i àmbits de conversa en les quals no hi haurà diferències 

entre els joves sords i oients, per raó de les característiques 

psicològiques pròpies de l’adolescència i comunes ambdós grups 

(objectiu 2.1) com per exemple: 

 

La necessitat de pertinença a un grup d’amics; el major lligam 

d’amistat amb el propi sexe; l’autoritat del grup pot tenir, en ocasions, 

més força respecte de l’autoritat dels pares, etc. 

 

5. Hi haurà determinades experiències, conceptes i valors, situacions 

sociomètriques d’amistat i àmbits de conversa significativament 

diferents entre els joves sords i oients, a causa del dèficit auditiu i les 

possibles repercussions en la interacció social de l’adolescent amb 

sordesa (objectiu 2.2) com per exemple: 

 

Conflictes amb els amics provocats per situacions comunicatives 

d’incomprensió; definició de l’amistat en relació amb conceptes i 

valors diferents, com és la necessitat d’ajut per part de l’amic o el 

respecte de l’amic envers les seves dificultats de llenguatge i 

comunicació, etc. 
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4.3. VARIABLES INFLUENTS I DIMENSIONS 

ESTUDIADES 
 

Les variables influents o independents que se suposa que influeixen en les dimensions 

estudiades o variables dependents són les següents: 
 

 

Taula 4.1 
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1. Variables sociodemogràfiques 
 

 

- Edat 
- Sexe 

- Classe social 

- Estructura familiar 

- Graus de sordesa 
 

 
2. Variables respecte del 

desenvolupament psicolingüístic 

 

 
2.1. Llenguatge i comunicació 

 

 
- Nivell de llenguatge oral 

- Nivell comunicatiu 

 

 

2.2. Característiques de 

personalitat 
 

 

- Autoconcepte 

- Habilitats socials 

 
3. Variables educatives 

 
3.1. Característiques educatives de la família 

 

 

3.2. Característiques 

acadèmiques i escolars 

 

 

- Rendiment acadèmic 

- Expectatives del professor–tutor 

respecte de l’alumne 
- Tipologia del centre educatiu 

- Trajectòria escolar anterior  

 

 
3.3. Xarxa social en l’àmbit extraescolar  
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1. Amistat i interacció social 

 

1.1. Experiències en relació amb l’amistat 

 

 

1.2. Concepte i valors d’amistat 

 

 

1.3. Posició sociomètrica dintre del grup–classe 
 

 
1.4. Temes de conversa amb diferents interlocutors 

 



 

 

5. METODOLOGIA 

5.1. INTRODUCCIÓ 
 

L’estudi de la població adolescent amb deficiència auditiva ha plantejat certes 

dificultats metodològiques, tant pel que fa a la selecció de la mostra com a la utilització 

d’instruments per a l’obtenció de dades. 

 

Pel que fa a la població estudiada, aquesta està condicionada per la voluntarietat dels 

diferents joves, sords i oients, i dels centres educatius a participar i col·laborar en 

aquesta recerca. 

 

Els criteris de selecció de la mostra d’adolescents amb sordesa i l’esforç per elaborar 

una mostra paral·lela d’adolescents oients ha provocat que alguns alumnes hagin estat 

finalment exclosos de l’estudi; la qual cosa ens ha obligat a incloure dins la mostra sis 

joves de dinou i vint anys _tres oients i tres sords_ per tal de garantir un grup 

numèricament representatiu. Segons les concepcions teòriques de Coleman i Hendry 

(2003), Hurlock (1997), Kimmel i Weiner (1998), etc., aquests nois i noies ja no es 

troben a l’adolescència sinó a l’inici de l’etapa de la joventut. Les característiques 

sociològiques actuals d’aquests nois i noies, consistents en joves que estan encara 

estudiant, que segueixen depenent del nucli familiar, etc., fa que hi hagi una continuïtat 

entre els adolescents i els joves que conformen la mostra. 

 

En el grup d’adolescents sords ens trobem també amb divuit subjectes que porten 

pròtesis auditives consistents en audiòfons digitals i dos subjectes que porten un implant 

coclear (noi 1DAP1 i noi 4DAP1). Els dos joves amb implant coclear varen ser 

implantats als nou anys i als onze anys. Segons la informació facilitada per la logopeda 

que els atén, l’implant els ha permès una major connexió amb el món sonor, quan a 

major alerta i atenció auditiva, i una lleugera millora de la capacitat de discriminació 

auditiva. El desenvolupament del seu llenguatge oral, però, segueix els patrons propis 

dels joves sords amb sordesa profunda, a causa de l’edat tardana de la implantació; i, 

per tant, no té res a veure amb els infants sords implantats els primers anys de vida, els 

quals segueixen un procés excel·lent en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge 

oral, amb relació als infants sords amb el mateix grau de sordesa i amb pròtesis 

auditives digitals. Per aquests motius no han estat exclosos de la mostra. 

 

Quant als instruments per a l’obtenció de dades, s’han utilitzat alguns de dissenyats per 

a la població escolar amb sordesa i elaborats per membres del grup GISTAL, per al 

desenvolupament de diferents recerques, en concret, instruments dissenyats per Cambra 

(1994) i per Silvestre i Ramspott (2001). 
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També s’han adaptat a la nostra població d’alumnes sords i oients altres instruments 

dissenyats per diferents autors a partir d’estudis realitzats sobre l’adolescència, com per 

exemple Almar i Gil (1993); Kimmel i Weiner (1998); Segura, Expósito i Arcas (1999); 

Garaigordobil (2000), etc. 

 

Tanmateix, s’han dissenyat instruments propis a partir dels objectius fixats en l’estudi. 

 

5.2. POBLACIÓ 
 

La mostra estudiada està formada per vint joves sords i vint joves oients, escolaritzats 

en les etapes educatives de secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria no 

universitària: batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) i cicle formatiu de grau 

superior (CFGS). Els alumnes que estudien CFGS han cursat anteriorment el batxillerat.  

 
Taula 5.1 

 

Etapa educativa Nre. d’alumnes 

Sords Oients 

 

Ensenyament 
secundari 

obligatori 

 

 

ESO 

 

13 

 

13 

 

Ensenyament 

secundari 
postobligatori 

 

 

Batxillerat 

 

1 

 

7 

 

1 

 

7 

CFGM 4 4 

CFGS 2 2 

 

 

El criteri seguit per formar la mostra ha estat el de mostreig per població, atenent el lloc 

d’escolarització actual, Barcelona o l’àrea metropolitana, i no la localitat de residència 

familiar. En la majoria dels casos la localitat d’escolarització i residència familiar 

coincideix, però en un alumne sord i en tres alumnes oients no hi ha coincidència. 

L’especialització en els estudis professionals postobligatoris implica, en aquests quatre 

casos, que l’estudiant s’ha de desplaçar des de la seva comarca al Barcelonès per cursar 

el cicle formatiu que desitja. 

 

Dels vint joves sords, divuit estan escolaritzats a Barcelona i dos en un municipi de 

l’àrea metropolitana. Els divuit joves sords constitueixen el 100% de la població 

adolescent amb sordesa escolaritzada a Barcelona, tenint en compte els diferents criteris 

establerts en l’estudi que s’exposen en aquest capítol. 

 

Les edats dels subjectes sords i oients es distribueixen entre: l’inici de l’adolescència 

(alumnes de dotze a tretze anys), l’adolescència mitjana (alumnes de catorze a setze 

anys) i el final de l’adolescència (alumnes de disset a vint anys). 
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Taula 5.2 

 

 Edats compreses Nre. d’alumnes 

Sords Oients 

Inici de l’adolescència 

 

12 a 13 anys 5 5 

Adolescència mitjana 

 

14 a 16 anys 9 9 

Final de l’adolescència 

 

17 a 20 anys 6 6 

 

 

Per sexes tenim vint nois i vint noies. 

 
Taula 5.3 
 

Sexe Nre. d’alumnes 

Sords Oients 

 

Noi 

 

 

10 

 

10 

 

Noia 
 

 

10 

 

10 

 

 

Quant als criteris de selecció de la població adolescent amb sordesa s’han tingut en 

compte els següents: 

 

- Alumnes amb deficiència auditiva severa (DAS) o deficiència auditiva profunda 

(DAP). 

 

- Alumnes amb sordesa perceptiva i prelocutiva. És a dir, la sordesa és permanent; és 

deguda a una patologia de l’oïda interna, i s’ha produït abans de l’adquisició natural 

del llenguatge. 

 

- Alumnes sense deficiències associades a la sordesa, les quals podrien repercutir en 

la interacció social, en el llenguatge i la comunicació, com per exemple: un 

handicap intel·lectual, motriu, etc. 

 

- Alumnes escolaritzats al llarg de totes les etapes educatives _és a dir, educació 

infantil, educació primària i educació secundària_ en centres ordinaris i en 

modalitat comunicativa oral. 

 

 
Taula 5.4 

 

 

Graus de sordesa 

 

 

Nre. d’alumnes 

 

DAS 
 

 

3 

 
DAP 

1r grau 9  
17 2n grau 6 

3r grau 2 
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Tal com mostra la taula 5.4, tres alumnes sords tenen una deficiència auditiva severa 

(DAS); en aquest cas, el valor mitjà de la pèrdua auditiva se situa entre 71 i 90 dB, a les 

freqüències conversacionals. 

 

Disset alumnes tenen una deficiència auditiva pregona (DAP); en aquest cas, el valor 

mitjà de la pèrdua auditiva és superior a 90 dB, a les freqüències conversacionals. En el 

grup amb sordesa pregona es diferencien tres graus: 

 

- DAP de 1r grau, comprèn la pèrdua auditiva entre 91 i 100 dB. Hi ha nou alumnes. 

- DAP de 2n grau, comprèn la pèrdua auditiva entre 101 i 110 dB. Hi ha sis alumnes. 

- DAP de 3r grau, comprèn la pèrdua auditiva entre 111 i 119 dB. Hi ha dos alumnes. 
 

Quant als criteris de selecció de la població adolescent oient, s’ha intentat dissenyar una 

mostra bessona respecte del grup d’adolescents sords, a partir dels criteris següents: 
 

- Edat. Mateixa edat, amb diferències no superiors als dotze mesos. En l’etapa d’ESO 

les edats del grup–classe són molt homogènies, però en els estudis postobligatoris, 

especialment en els cicles formatius, hi ha una gran heterogeneïtat en els grups–

classe. 

 

- Sexe. Mateix sexe. 

 

- Grup–classe. L’adolescent sord i oient pertanyen a la mateixa classe. En una parella 

de joves, sord i oient, que cursen un CFGS, la parella comparteix classes teòriques, 

tot i que està separada en les classes pràctiques i d’especialitat. 

 

- Característiques similars de personalitat, sociabilitat i nivell acadèmic. El 

professor–tutor, que coneix els alumnes del seu grup és qui ha seleccionat el 

company o la companya oient, a partir d’aquests criteris. 
 

Altres criteris que també s’han tingut en compte en la selecció de dues mostres 

bessones, de joves sords i oients, han estat els següents: 

 

- La presència en els dos grups de dos alumnes nouvinguts, procedents d’altres 

països. Ambdós casos els alumnes pertanyen a una mateixa classe social, al mateix 

grup d’edat i sexe. La jove sorda prové d’un país llatinoamericà i va arribar al 

nostre país a 2n d’etapa primària, amb una escolarització anterior feta en el seu país 

d’origen, iniciada als tres anys. La jove oient prové d’un país àrab, de la zona del 

Magrib; va arribar al nostre país abans dels tres anys i ha rebut una escolarització 

ordinària des dels tres anys. 

 

- La presència, en els dos grups, d’alumnes nous en el grup–classe per canvi de 

centre educatiu o per repetició de curs. Tenim dos casos en la mostra de joves sords 

i d’ambdós sexes, i dos casos en la mostra de joves oients, també d’ambdós sexes, 
que s’integren a un grup–classe ja format. En el cas dels joves sords és degut a un 

canvi de centre escolar i en el cas dels joves oients, a una repetició de curs. Els 

joves d’ambdues mostres pertanyen al mateix grup d’edat. 

 

- La llengua utilitzada en la valoració de l’alumnat. S’ha utilitzat la llengua familiar 

_català o castellà_ en tots els casos, excepte en dos. Un adolescent sord i un oient 
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els quals van utilitzar la llengua escolar, el català. En el cas del jove sord per desig 

exprés d’ell i en el cas de la jove oient perquè la llengua familiar era l’àrab. 

 

- Una relació neutra entre l’adolescent sord i l’oient. S’ha intentat que entre ells no hi 

hagi una relació extrema d’una forta amistat o d’enemistat. Tot i així, la 

importància i priorització dels criteris anteriors, no sempre han permès respectar 

aquest criteri. En la mostra total de quaranta alumnes, sords i  oients, hi ha quatre 

parelles de millors amics recíprocs; algunes de les quals no eren conegudes pel 

professor–tutor. 

 

Els alumnes estan distribuïts en tretze centres educatius; dotze centres a Barcelona ciutat 

i un centre en un municipi de l’àrea metropolitana.  
 

Taula 5.5 

 

 

Titularitat del centre 

 

 

Nre. de centres 

 

Pública 6 

Concertada 5 

Privada 2 

 

 

Els dos centres privats imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior. 

 

Tot i que tots els alumnes de la mostra estan escolaritzats a Barcelona ciutat o àrea 

metropolitana, un alumne sord i un alumne oient resideixen en altres localitats més 

allunyades i es desplacen diàriament a Barcelona per estudiar. Dos alumnes oients de 

l’etapa final de l’adolescència viuen en pisos d’estudiants a Barcelona i es desplacen el 

cap de setmana o amb menys periodicitat a la localitat familiar, ubicada al Gironès i a 

Menorca. 

 

La residència familiar dels alumnes es distribueix segons el quadre següent: 

 
Taula 5.6 
 

Residència familiar Adolescents sords Adolescents oients 

 

Barcelona 15 13 

Àrea metropolitana 4 4 

Osona 1  

Gironès  2 

Menorca  1 

 

 

L’àrea metropolitana està formada per les poblacions limítrofes amb Barcelona i que 

s’organitzen territorialment i administrativament a partir d’un pla metropolità comú. 
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5.3. DISSENY D’INVESTIGACIÓ 
 

El disseny d’investigació seleccionat és el disseny selectiu i, dintre d’aquest, s’utilitza el 

disseny transversal analític. 

 

Segons Portell (2008), el disseny selectiu estudia les relacions entre variables, a través 

de la selecció de subjectes en funció de la seva possessió o pertinença a un determinat 

nivell o modalitat d’aquestes variables, i l’observació de la seva manifestació específica 

en altres. En aquest disseny l’investigador no té control directe sobre el nivell 

d’exposició (variable independent), perquè és inherentment no manipulable, de manera 

que els subjectes són seleccionats per les seves característiques, després que les hagin 

adquirit. 

 

Segons l’autora, el disseny transversal analític, dintre del disseny selectiu, s’utilitza en 

estudis descriptius i es caracteritza perquè la resposta o variable dependent es mesura en 

el present i l’exposició o variable independent, de manera retrospectiva (Portell, 2008). 

 

En aquest estudi la variable independent inherentment no manipulable, fonamental, és 

l’estatus auditiu sord o oient, adquirida a l’inici de la infantesa; la variable dependent, 

estudiada en el present, és l’amistat i la interacció social. 

 

5.4. PROCEDIMENT 
 

En primer lloc s’ha fet una reunió amb el coordinador d’etapa secundària i la directora, 

respectivament, del CREDA Pere Barnils de Barcelona i el CREDA Jordi Perelló de 

Sabadell per presentar l’estudi i seleccionar els participants sords. 

 

En segon lloc, s’ha contactat amb els joves sords seleccionats i amb les seves famílies, a 

través d’una carta, per demanar-los l’autorització en relació amb la participació en 

aquest estudi. 

 

En tercer lloc, s’ha contactat amb el centre escolar, a través de la direcció del centre i el 

tutor o tutora de l’alumne, per presentar l’estudi i seleccionar el company oient. S’ha 

contactat també amb el logopeda del CREDA que atén l’alumne sord, per demanar la 

seva col·laboració en relació amb informació pertinent de l’alumne. 

 

La valoració dels alumnes de la mostra s’ha fet en els diferents centres educatius. 

Aquesta ha consistit en una reunió individual amb l’adolescent, durant la qual ha tingut 

lloc una entrevista sobre el tema de l’amistat. L’entrevista s’ha gravat en vídeo per 

facilitar la transcripció posterior. En segon lloc, se li ha demanat al jove que ompli 

diferents qüestionaris escrits, referits a la seva xarxa social, als temes de conversa, a 

l’autoconcepte i les habilitats socials. 

 

Els qüestionaris escrits s’han presentat en català o castellà, en funció de la primera 

llengua de l’adolescent.  
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Els diferents qüestionaris, que responen els adolescents sords i oients, han estat llegits, 

en alguns casos, en veu alta per part de l’adult investigador, a mesura que el jove ha 

anat responent per escrit o oralment, per tal d’evitar confusions o situacions 

d’incomprensió lectora. En altres casos, els joves sords i oients han preferit llegir ells 

mateixos les preguntes. Tanmateix, s’han fet aclariments si el subjecte ha mostrat 

dubtes o ha fet preguntes sobre els diferents instruments. 

 

La reunió amb l’alumne ha durat aproximadament una hora i mitja; la qual s’ha 

distribuït en una o dues sessions, en funció de les necessitats de l’alumne i el centre 

educatiu. En primer lloc s’ha realitzat l’entrevista respecte de l’amistat i, en segon lloc, 

s’han omplert els qüestionaris escrits. 
 

Tal com s’exposa a l’apartat 5.5. d’aquest capítol, a l’estudi han intervingut també, 

puntualment, altres participants: 
 

- Els companys del grup–classe, en la realització d’un sociograma. 

- L’amic o amiga oient de la classe, responent un qüestionari sobre la interacció 

comunicativa entre l’adolescent sord i l’amic o grup d’amics oients. 

- El tutor dels alumnes, sord i oient, seleccionats, responent diferents qüestionaris 

escrits respecte d’aquests alumnes, les seves famílies i el centre educatiu. 

- El o la logopeda de l’estudiant amb sordesa, aportant a través d’un qüestionari escrit 

informació rellevant respecte de la sordesa i l’entorn familiar. 

 

5.5. INSTRUMENTS PER A L’OBTENCIÓ DE DADES 
 

En l’elaboració dels instruments i el tractament qualitatiu posterior de les dades s’han 

tingut en compte les aportacions d’Anguera (1998) sobre la metodologia d’investigació 

qualitativa. 

 

 
Taula 5.7 

 

  

Instruments 

 

Subjecte 

informant 

 

Subjecte 

informat 

Sord Oient 

V
a

ri
a

b
le

s 
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1 Variables sociodemogràfiques - Fitxa estatutària - Logopeda i/o 

adolescent 

x 

 

x 

 

2
. 
V

ar
ia

b
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s 

p
si

co
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n
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ü
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ti

q
u
es

 

2.1. Característiques 

de personalitat 

- Escala d’autoconcepte 

- Escala d’habilitats socials 

 

- Adolescent 

 

x x 

2.2. Llenguatge i 

comunicació 

- Llenguatge oral valorat a través de la 

conversa/entrevista 

- Qüestionari sobre comunicació 

- Adolescent 

sord 

- Amic de la 
classe 

x 

 

x 

 

3
. 
V

ar
ia

b
le

s 

ed
u

ca
ti

v
es

 

3.1.Característiques 

educatives de la 
família 

- Qüestionari sobre la família 

 
- Dades extretes de la fitxa estatutària 

- Professor–

tutor 
- Logopeda i/o 

adolescent  

x 

 
x 

x 

 
x 

3.2.Característiques 

acadèmiques i escolars 

- Qüestionari sobre dades acadèmiques i 

escolars 

- Dades sobre l’escolarització anterior, 
extretes de la fitxa estatutària 

 

- Professor–

tutor 

- Logopeda i/o 
adolescent 

x 

 

x 

x 
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3.2.Xarxa social en 

l’àmbit extraescolar 

- Qüestionari sobre la xarxa social en 

l’àmbit extraescolar 

- Adolescent x x 

D
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1 Amistat i interacció social 

 

- Entrevista / conversa oral respecte de 
l’amistat 

- Sociograma 

 
- Qüestionari sobre temes de conversa i 

interlocutors 

 

- Adolescent 
 

- Alumnes del 

grup–classe 
- Adolescent 

x 
 

x 

 
x 

x 
 

x 

 
x 

 

5.5.1. Descripció dels instruments 
 

 

1. Qüestionari sobre la família 

2. Fitxa estatutària 

3. Escala d’autoconcepte 

4. Escala d’habilitats socials 

5. Valoració del llenguatge oral 

6. Qüestionari sobre comunicació 

7. Qüestionari sobre dades acadèmiques i escolars 

8. Qüestionari sobre la xarxa social en l’àmbit extraescolar 

9. Guió per a l’entrevista sobre l’amistat 

10. Sociograma 

11. Qüestionari sobre temes de conversa en els diferents àmbits socials de 

l’adolescent 

 

 

 

 

1. Qüestionari sobre la família. 

 

El qüestionari recull dades sobre les característiques educatives de la família. 

L’omple el professor–tutor de l’alumne, atès que és qui manté entrevistes regulars 

amb la família i amb l’adolescent i, per tant, té un coneixement respecte de 

l’ambient familiar. 

 

El qüestionari varia lleugerament si fa referència a l’estudiant amb sordesa o oient; 

en el primer cas, inclou preguntes respecte del paper de la família en relació amb el 

dèficit auditiu del fill o la filla. Aquestes mateixes preguntes es repeteixen en la fitxa 

estatutària que, en el cas dels adolescents amb sordesa, omple majoritàriament el 

logopeda. Aquest professional manté també entrevistes regulars amb la família i 

amb l’adolescent i en alguns casos té un coneixement acumulat durant diferents 

cursos acadèmics. En el cas dels adolescents sords, la informació sobre la família, 

aportada pel professor–tutor, es complementa amb la informació aportada pel 

logopeda a la fitxa estatutària. 

 

El qüestionari s’ha elaborat a partir de preguntes incloses en la fitxa estatutària i té 

també preguntes originals, plantejades a partir dels objectius de l’estudi. 
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2. Fitxa estatutària. 

 

La fitxa estatutària que fa referència als adolescents amb sordesa inclou dades sobre 

la sordesa, característiques de la família en relació amb l’handicap auditiu del jove, 

estructura familiar i característiques de l’escolarització anterior de l’alumne. 

L’omple el logopeda, atès que manté entrevistes regulars amb la família i l’alumne i 

té un bon coneixement respecte de les preguntes de la fitxa. Les dades referides a 

l’escolarització anterior de l’alumne les ha respost el mateix adolescent, quan el 

logopeda hi ha mostrat dubtes. 

 

La fitxa estatutària que fa referència als adolescents oients inclou només les dades 

sobre l’estructura familiar i l’omple el mateix jove. 

 

La fitxa estatutària ha estat elaborada per Silvestre i Ramspott (2001). 

 

3. Escala d’autoconcepte. 

 

Consisteix en diferents enunciats, referits a un mateix, sobre aspectes acadèmics, 

personals i socials, davant dels quals els joves han de respondre, per escrit, de forma 

afirmativa o negativa. Posteriorment, i en funció de les respostes emeses, es convida 

l’alumne a argumentar o exemplificar oralment algunes de les seves respostes. 

 

L’escala d’autoconcepte ha estat adaptada a la població infantil i juvenil amb 

sordesa per Cambra (1994), a partir de l’escala d’autoconcepte dissenyada per Villa 

i Auzmendi (1992). L’adaptació feta per Cambra (1994) ha estat en l’àmbit 

lingüístic, mitjançant la simplificació gramatical i de contingut semàntic. La mateixa 

escala s’ha aplicat a la població adolescent, sorda i oient, estudiada. 

 

Cambra (1994) ha validat l’escala d’autoconcepte en una mostra de trenta-quatre 

adolescents amb sordesa severa i pregona i, posteriorment, Silvestre i Ramspott 

(2001) l’han aplicat també a setanta-dos infants amb sordesa, escolaritzats a l’etapa 

primària, i a cent cinc adolescents i joves amb sordesa, escolaritzats a les etapes de 

secundària obligatòria i postobligatòria. 

 

4. Escala d’habilitats socials per a adolescents. 

 

Consisteix en vint-i-cinc enunciats que fan referència a situacions quotidianes de la 

vida social de l’adolescent i aquest ha d’explicar la resposta verbal o conductual que 

donaria en cada situació. La resposta del subjecte pot ser assertiva, inhibida o 

agressiva. 

 

Aquesta escala ha estat adaptada a la població adolescent de l’Estat espanyol per 

Segura, M.; Expósito, J.; i Arcas, M. (1999) , a partir de l’escala CABS (children 

assertive behavior scale) dissenyada per Michelson, Sugai, Wood i Kazdin (1987). 

L’escala d’habilitats socials de Segura i altres (1999), conjuntament amb el 

programa de competència social elaborat pels mateixos autors, ha estat difós pel 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya als centres d’ensenyament 

secundari i és un material didàctic valorat positivament pel professorat d’aquesta 

etapa, que l’ha utilitzat.  
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La mateixa escala s’ha aplicat als joves sords i oients, però respecte de la proposta 

de Segura i altres (1999) s’han fet algunes modificacions metodològiques. 

 

L’escala d’aquests autors i també l’escala original de Michelson, Sugai, Wood i 

Kazdin (1987) conté les tres respostes possibles (assertiva, inhibida o agressiva) i el 

subjecte simplement ha d’assenyalar quina de les tres respostes faria o diria. Això té 

l’inconvenient que el subjecte esculli la resposta social i moralment acceptable, tot i 

que no sigui la seva resposta habitual en les situacions reals.  

 

S’ha intentat evitar aquest inconvenient presentant, després dels cinc primers 

enunciats d’entrenament, els vint enunciats següents sense resposta prèviament 

escrita i és el subjecte qui ha d’explicar oralment la resposta verbal o conductual que 

donaria.  

 

Les respostes recollides s’han classificat en assertives, agressives o inhibides a partir 

de la valoració feta per dos jutges i segons les definicions següents: 

 

- Resposta assertiva. Argumentació o acció correcta respecte de la qüestió 

plantejada. L’individu es fa respectar i respecta l’altre. 

 

- Resposta agressiva. Argumentació o acció amb excessiva prepotència, 

agressivitat verbal o física, amb possibilitat de generar un nou conflicte o 

enfrontament. 

 

- Resposta inhibida. Argumentació o acció amb dubtes, poca seguretat, 

incompleta; no s’atreveix a donar l’opinió o a expressar el que pensa o vol. 

 

Els dos jutges que han valorat les respostes donades pels adolescents han estat dos 

estudiants, noi i noia, de l’últim curs de la llicenciatura de Psicologia. 

 

5. Valoració del llenguatge oral. 

 

Per valorar el nivell de llenguatge oral dels joves sords de la mostra s’ha utilitzat el 

corpus lingüístic recollit en la conversa sobre l’amistat, ja que és una situació força 

natural i més semblant a les situacions de conversa entre l’adolescent i les seves 

amistats, en les quals el llenguatge oral se suposa que té una influència en el 

desenvolupament d’aquesta amistat, respecte de les proves tipus test, de caire molt 

més experimental. 

 

La conversa mantinguda amb els joves s’ha transcrit amb format CHAT, i seguint 

les directrius donades en el “Childes project; Child language data exchange system” 

(http://childes.psy.cmu.edu/).  

 

S’ha fet la valoració del llenguatge oral a partir de la pregunta catorze, ja que 

aquesta pregunta i les següents són preguntes obertes que generen una resposta 

argumentativa àmplia per part del subjecte, amb exemplificacions, amb major ús de 

subordinacions gramaticals, etc. S’han valorat cent enunciats, en tots els subjectes 

sords. Entenem per enunciat, segons definició de Fernández–Ballesteros (1992) tota 

producció verbal, ja es tracti d’una sola paraula o d’un conjunt de paraules que tenen 

un significat ple. 
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En cada enunciat s’han codificat els aspectes següents: 

 

- Intel·ligibilitat del missatge oral del jove sord. 

- Comprensió, per part de l’adolescent sord, de les preguntes que se li formulen. 

- Cooperació en la conversa. 

- Finalitats pragmàtiques de la intervenció del jove sord. 

- Fonologia: errors fonològics. 

- Morfosintaxi: nivell oracional i errors de morfosintaxi. 

- Semàntica: errors de significació lexical. 

 

En la quantificació dels resultats s’han seguit els criteris donats per Silvestre, 

Ramspott i D. Pareto (2005) i Silvestre, Ramspott i D. Pareto (2006) respecte de la 

valoració del llenguatge oral en l’alumnat sord. 

 

6. Qüestionari sobre comunicació. 

 

Consisteix en un qüestionari escrit que respon el company oient de la classe que té 

més amistat o interacció amb l’adolescent sord. El qüestionari valora les destreses 

comunicatives del jove sord en les situacions naturals ordinàries, com per exemple 

les converses al pati amb l’amic oient o grup d’amics, les discussions i reflexions 

verbals en la realització de treballs en grup, etc. Recull informació sobre els aspectes 

pragmàtics següents: 

 

- Aspectes comunicatius de l’adolescent sord. 

- Organització de la interacció. 

- Finalitats de la intervenció. 

- Tipus d’intervenció i relació amb els altres. 

- Dificultats que sorgeixen en la conversa entre l’adolescent amb sordesa i 

l’amic o el grup d’amics. 

 

Els quatre primers aspectes es valoren a partir d’enunciats que el company oient 

quantifica. L’últim aspecte consisteix en preguntes obertes, que l’informant oient 

respon oralment. 

 

El qüestionari utilitzat és el dissenyat per Silvestre, Cambra, Laborda, Mies, 

Ramspott, Rosich, Serrano i Valero (1998), tot i que s’han fet algunes modificacions 

a partir dels objectius marcats en l’estudi.  

 

En aquest qüestionari, la informació aportada per l’amic oient constitueix una opinió 

valuosa i significativa respecte del desenvolupament de la conversa i possiblement 

de l’amistat entre l’adolescent sord i els companys oients; les dificultats 

comunicatives que sorgeixen entre ells i com les resolen. 

 

7. Qüestionari sobre dades acadèmiques i escolars. 

 

Inclou dades sobre notes acadèmiques, expectatives del professor i característiques 

del centre educatiu. El qüestionari l’omple el professor–tutor de l’alumne sord i 

oient. 
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El qüestionari recull les notes acadèmiques que ha obtingut l’alumne a l’última 

avaluació. Pregunta respecte de les expectatives que té el professor envers l’alumne; 

pel que fa al progrés acadèmic i el progrés social amb els companys i el professorat. 

Pregunta sobre les característiques del centre educatiu, pel que fa al tipus de centre, 

l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives especials, recursos per a la 

inclusió de l’alumnat sord (humans, organitzatius, curriculars, metodològics i 

tutorials). 

 

La primera i segona part del qüestionari s’ha elaborat a partir dels objectius de 

l’estudi. La tercera part parteix del qüestionari utilitzat per Silvestre i Ramspott 

(2001) en la seva investigació respecte de l’avaluació de l’alumnat amb deficiència 

auditiva a Catalunya. S’ha adaptat lleugerament el qüestionari original, especialment 

l’apartat que recull informació respecte dels recursos tutorials que utilitza el centre 

per a la inclusió social de l’alumnat amb sordesa. 

 

8. Qüestionari sobre la xarxa social en l’àmbit extraescolar. 

 

El qüestionari el responen per escrit els joves sords i oients i recull informació sobre 

la vida social del jove, en l’àmbit extraescolar. Es pregunta a l’adolescent quines 

activitats fa durant la setmana, els caps de setmana i quines realitzava de més petit, 

durant les etapes escolars anteriors, i amb quina freqüència. 

 

Aquest instrument ha estat dissenyat en funció dels objectius de l’estudi. 

 

9. Guió per a l’entrevista sobre l’amistat. 

 

L’entrevista sobre l’amistat és semidirigida. Parteix d’un guió orientatiu, format per 

trenta-una preguntes; algunes de les quals se subdivideixen en dues o tres preguntes 

sobre aspectes similars. 

 

Les primeres preguntes impliquen respostes més curtes i nominals; serveixen per 

iniciar la conversa i crear, a poc a poc, un clima comunicatiu òptim entre 

l’adolescent i l’entrevistador. 

 

A partir de la pregunta nou, aproximadament, les preguntes impliquen respostes més 

llargues, més argumentatives, descriptives, amb exemplificacions, etc. 

Constitueixen el nucli de la conversa, en el qual el clima de confiança i intimitat 

entre l’adolescent i l’entrevistador ja està creat. 

 

Les últimes preguntes, especialment la pregunta vint-i-vuit i trenta pretenen 

començar a tancar l’entrevista. Aquestes s’allunyen de les preguntes anteriors, 

centrades en els amics, i fan referència als pares i la seva autoritat envers l’autoritat 

dels amics. L’última pregunta és una pregunta de síntesi respecte de preguntes 

anteriors formulades sobre les amistats. 

 

L’entrevista alterna preguntes sobre experiències del jove en la seva interacció 

social amb els amics (preguntes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15) amb preguntes 

sobre conceptes i valors respecte l’amistat (preguntes 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31). 
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El guió de l’entrevista ha estat elaborat a partir dels objectius d’aquesta recerca, tot i 

que es nodreix d’altres estudis, com els de Kimmel i Weiner (1998), Díaz-Aguado 

(1996), Garaigordobil (2000), etc. Aquests autors també han utilitzat l’entrevista 

amb adolescents com a eina investigadora i les seves reflexions i conclusions s’han 

tingut en compte a l’hora d’elaborar aquest guió.  

 

En funció de les respostes del subjecte, en alguns casos, l’entrevistador ha formulat 

noves preguntes, no establertes en el guió, per aclarir l’explicació del jove. 

 

Tanmateix, s’ha tingut cura a emmarcar l’entrevista en els àmbits extern i intern, 

segons les orientacions donades per Torras de Bea (1991). 

 

En l’àmbit extern, l’entrevista amb l’adolescent s’ha desenvolupat en un espai 

tancat, una tutoria del centre educatiu, asseguts al voltant d’una taula, per facilitar la 

intimitat i privacitat. S’ha explicat al jove l’objectiu de l’entrevista i la privacitat de 

la informació aportada. S’ha enregistrat en vídeo per facilitar l’anàlisi posterior. Ha 

durat aproximadament uns tres quarts d’hora.  

 

En l’àmbit intern, l’entrevistador ha estat sempre el mateix en tots els subjectes. 

Tenia ja una experiència prèvia en la realització d’entrevistes a adolescents sords i 

oients. 

 

Segons Torras de Bea (1991), en l’entrevista, el jove aporta molt sobre un mateix: 

les seves preocupacions, temors, secrets, expectatives, etc. El paper de 

l’entrevistador és fonamental per al desenvolupament òptim d’aquesta entrevista. 

 

Partint d’aquestes idees, l’entrevistador ha mantingut una actitud receptiva, escoltant 

i mirant el jove, ha mostrat interès per les seves explicacions, ha compartit _a través 

de la mirada i l’expressió facial_ les alegries i els problemes de l’adolescent, ha 

creat un clima d’empatia i complicitat entre ambdós a fi que l’aportació dels joves 

fos la més òptima possible. 

 

Alguns comentaris dels mateixos joves mostren que les condicions per al 

desenvolupament de l’entrevista han estat bones. El noi sord núm. 15, diu en el 

transcurs de l’entrevista: mi(r)a si quiere(s) te cuento una hi(s)toria, i té necessitat 

d’explicar una experiència amorosa que ha viscut recentment. Altres nois i noies 

sords i oients exposen també, postariorment, que mai abans no s’havien aturat a 

reflexionar sobre l’amistat i els amics i amigues, tal com han fet en el transcurs de 

l’entrevista. 

 

10. Sociograma. 

 

Consisteix en una tècnica sociomètrica que permet conèixer les interaccions i els 

subgrups que es donen entre els participants d’un grup. El sociograma ha estat 

contestat per tots els alumnes dels grups–classe, en els quals hi havia els adolescents 

sords i oients avaluats.  

 

El sociograma conté quatre preguntes que el subjecte ha de respondre per escrit: 

 

1. Quins companys esculls com a millors amics o amigues i per què. 
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2. Quins companys no t’agraden com a amics o amigues i per què. 

3. Quins companys creus que t’escolliran com a millor amic o amiga. 

4. Quins companys creus que no t’escolliran com a amic o com a amiga. 

 

Durant la realització del sociograma ha estat present el professor del grup–classe i 

l’investigador. Metodològicament, els alumnes han estat separats per taules, amb la 

finalitat que no poguessin veure les respostes del sociograma dels companys. Se’ls 

ha explicat la privacitat i l’anonimat en l’ús de les dades, perquè contestessin sense 

pressions. 

 

El sociograma aporta informació respecte: 

 

- Eleccions i rebutjos rebuts. 

- Posició social del jove dintre del grup–classe. 

- Relacions entre alumnes sords, dintre del grup–classe. 

- Valoració de les argumentacions envers l’amistat i la no amistat. 

 

El sociograma utilitzat és l’elaborat per Almar i Gil (1993), el qual ens aporta unes 

dades quantitatives que l’investigador ha d’analitzar i interrelacionar. Aquest 

sociograma s’ha complementat amb el disseny proposat per Garaigordobil (2000), 

que inclou preguntes sobre per què l’alumne escull unes amistats i en rebutja unes 

altres. Les argumentacions fetes pels alumnes aporten una anàlisi qualitativa 

complementària al sociograma clàssic. 

 

11. Qüestionari sobre temes de conversa en els diferents àmbits socials de 

l’adolescent. 

 

El qüestionari inclou vint-i-sis temes de conversa, referits a cinc àmbits: àmbit 

acadèmic, àmbit socioafectiu, àmbit físic i personal, àmbit de la sexualitat, àmbit de 

les afeccions i les activitats. I se li demana al jove que assenyali amb quin 

interlocutor parla els diferents temes. Els interlocutors poden ser: el millor amic o la 

millor amiga, els companys, els pares (pare o mare), el logopeda (en el cas dels 

joves sords), el tutor o professor, amb altres (cal especificar a qui es refereix), o amb 

si mateix. Ha d’indicar també amb quina freqüència parla cada tema; amb un u, si és 

sovint, o amb un dos, si és alguna vegada. 

 

El qüestionari pretén conèixer quins són els interlocutors i confidents més habituals 

dels adolescents i sobre quins temes parlen. 

 

El qüestionari el responen per escrit els alumnes sords i els oients. El qüestionari 

dels alumnes sords inclou el logopeda, com a interlocutor, i recull informació 

respecte de si els amics interlocutors són sords o oients. 

 

Aquest és un instrument elaborat a partir dels objectius de l’estudi, tot i que s’ha 

basat en les aportacions i conclusions obtingudes per Kimmel i Weiner (1998) amb 

instruments i finalitats semblants. 

 

 

A l’annex 1 d’aquest treball s’adjunten els diferents instruments utilitzats, en català i en 

castellà. 



 

 

6. RESULTATS RESPECTE DE LES 

VARIABLES INFLUENTS O 

INDEPENDENTS DE LA POBLACIÓ 

ESTUDIADA 

6.1. INTRODUCCIÓ 
 

El llarg d’aquest capítol es descriuen i s’analitzen les variables influents o independents, 

exposades en el capítol quatre _plantejament de l’estudi empíric_, les quals se suposa 

que poden influir en les dimensions estudiades, és a dir, en l’amistat i la interacció 

social dels adolescents sords i oients, que s’exposarà en el capítol set. 

 

Aquestes variables influents (vegeu taula 4.1 pàg. 88) són: 

 

- Les variables sociodemogràfiques. 

- Les variables respecte del desenvolupament psicolingüístic. 

- Les variables educatives. 

 

6.2. VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 

Dintre de les variables sociodemogràfiques s’ha tingut en compte l’edat dels subjectes 

participants, el sexe i la família, quant a la classe social i l’estructura familiar. A 

continuació s’exposa la descripció i l’anàlisi d’aquestes variables. 

 

6.2.1. Edat 
 

L’edat en anys i mesos dels subjectes estudiats queda recollida a la taula següent: 

 

 
Taula 6.1. Edat, en anys i mesos, dels adolescents de la mostra. 

 

S
o

rd
s 

 

 

IA 

1-DAP1-H 12 a 10 m 

2-DAP2-D 12 a 11 m 

3-DAP1-H 13 a 3 m 

4-DAP1-H 13 a 3 m 

5-DAS-D 13 a 6 m 
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AM 

6-DAP3-D 14 a 3 m 

7-DAP1-H 14 a 7 m 

8-DAP2-H 14 a 9 m 

9-DAP2-H 14 a 11 m 

10-DAP1-D 14 a 11 m 

11-DAP2-D 15 a 3 m 

12-DAS-D 15 a 11 m 

13-DAS-D 15 a 11 m 

14-DAP1-H 16 a 11 m 

 

 

AF 

15-DAP2-H 17 a 11 m 

16-DAP1-D 18 a 0 m 

17-DAP3-H 18 a 3 m 

18-DAP1-D 19 a 5 m 

19-DAP1-D 20 a 2 m 

20-DAP2-H 20 a 9 m 

O
ie

n
ts

 

 
 

IA 

21-D 12 a 1 m 

22-H 13 a 2 m 

23-H 13 a 3 m 

24-H 13 a 5 m 

25-D 13 a 11 m 

 

 
 

 

AM 

26-H 14 a 0 m 

27-D 14 a 5 m 

28-D 14 a 6 m 

29-D 14 a 8 m 

30-H 15 a 0 m 

31-H 15 a 1 m 

32-D 15 a 6 m 

33-D 16 a 2 m 

34-H 16 a 5 m 

 

 

AF 

35-D 17 a 0 m 

36-H 18 a 5 m 

37-H 18 a 9 m 

38-D 19 a 4 m 

39-D 19 a 4 m 

40-H 20 a 2 m 

 

 

Els quaranta adolescents sords i oients estudiats s’han classificat, segons l’etapa 

adolescent, en: 

 

- L’inici de l’adolescència (IA), que comprèn les edats entre els dotze i els tretze anys. 

- L’adolescència mitjana (AM), que comprèn les edats entre els catorze i els setze 

anys. 

- L’adolescència final (AF), que comprèn les edats entre els disset i els vint anys. 

 

 
Gràfic 6.1 

25

45

30
25

45

30

0

10

20

30

40

50

p
e

rc
e

n
ta

tg
e

s

sords oients

Distribució de la mostra segons l'edat de 

l'adolescència

IA

AM

FA

 



6. Resultats respecte de les variables de la població estudiada 105 

 

6.2.2. Sexe 
 

La mostra està formada per vint nois i vint noies. A la taula anterior 6.1 es recull el sexe 

de cada adolescent a partir del codi H/D (home i dona). 

 

Si tenim en compte la condició de ser sord o oient, la mostra està formada per deu nois 

sords, deu noies sordes, deu nois oients i deu noies oients. Aquests nois i noies es 

classifiquen segons l’etapa de l’adolescència inicial, mitjana i final, a partir de la taula 

següent: 

 

 
Taula 6.2. Sexe dels subjectes de la mostra, segons l’edat de l’adolescència. 

 

 IA AM AF 

Sord Noi 3 4 3 

Noia 2 5 3 

Oient Noi 3 4 3 

Noia 2 5 3 

 

6.2.3. Família 
 

6.2.3.1. Classe social 

 

La classe social dels subjectes de la mostra s’ha classificat a partir de l’índex de posició 

social establerta per Hollingshead (1975). L’autor estableix cinc categories en la posició 

social dels subjectes: 

 

1. Alta. Puntuació entre 61 i 55 

2. Mitjana–alta. Puntuació entre 54 i 40 

3. Mitjana. Puntuació entre 39 i 30 

4. Mitjana–baixa. Puntuació entre 29 i 20 

5. Baixa. Puntuació entre 19 i 8 

 

Les diferents puntuacions s’obtenen a partir de la mitjana aritmètica entre la puntuació 

obtinguda pel pare i la mare. 

 

La posició social de cada progenitor s’obté a partir de l’ocupació laboral actual i a partir 

dels seus estudis. La variable ocupació té vuit categories graduals, que puntuen cada una 

d’elles entre un u i un vuit. La variable estudis té també set categories graduals, que 

puntuen cada una d’elles entre un u i un set. D’aquestes dues puntuacions resultants, 

l’ocupació es multiplica per cinc i els estudis per tres. 

 

Classe social = (A + B) : 2 

A = pare = ocupació x 5 + educació x 3 

B = mare = ocupació x 5 + educació x 3 
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Les categories de la variable ocupació són les següents: 

 
 

1. En atur, mestressa de casa, treballador eventual o temporal no qualificat. 
2. Treballador no qualificat (jornaler, venedor ambulant, cambrer, empleat en una gasolinera, etc.). 

3. Treballador semiqualificat (operaris de maquinària, repartidors, perruquers no propietaris, dependent, 

conductors d’autobús, etc.). 

4. Propietaris de petits negocis (màxim cinc treballadors), agricultors o ramaders de petites explotacions o de 
petites granges familiars, treballadors manuals qualificats (fuster, paleta, electricista, carter, etc.). 

5. Comercials, venedors, representants, propietaris de negocis mitjans, agricultors i ramaders d’explotacions 

mitjanes. 

6. Tècnics semiprofessionals, treballadors d’oficina (treballadors de bancs, administratius, agents de 
publicitat, delineants, fotògrafs, mestres, funcionaris, etc.). 

7. Càrrecs intermedis, propietaris de negocis grans, agricultors i ramaders de grans explotacions, professionals 

assalariats (actors, publicistes, agents de compres, artistes, professors d’institut i universitat, advocats, etc.).  

8. Membres de direcció, alts executius, alts càrrecs de l’administració pública, propietaris de grans empreses. 
 

 

 

Les categories de la variable educació són les següents: 

 
 

1. Sense estudis o ensenyament primari incomplet. 

2. Ensenyament primari acabat. 
3. Batxillerat incomplet, cicle formatiu incomplet. 

4. Batxillerat acabat, cicle formatiu acabat. 

5. Formació universitària incompleta. 

6. Diplomatura universitària. 
7. Llicenciatura universitària. 

 

 

 

Seguint aquests criteris, la classe social a la qual pertanyen els adolescents de la mostra 

és la següent: 

 

 
Taula 6.3. Classe social dels adolescents de la mostra a partir de la posició social del pare i la mare. 

 
 Classe social Pare Mare 

Posició social Ocupació Educació Posició social Ocupació Educació 

 

 

 

 

 

 

 

Sords 

1-DAP1-H 52 56 7 7 48 6 6 

2-DAP2-D 22 27 3 4 17 1 4 

3-DAP1-H 56 56 7 7 56 7 7 

4-DAP1-H 51 56 7 7 46 5 7 

5-DAS-D 21 - - - 21 2 2 

6-DAP3-D 23,5 21 2 2 26 4 2 

7-DAP1-H 56 56 7 7 56 7 7 

8-DAP2-H 19 27 3 4 11 1 2 

9-DAP2-H 52 56 7 7 48 6 6 

10-DAP1-D 31,5 31 5 2 32 4 4 

11-DAP2-D 18,5 26 4 2 11 1 2 

12-DAS-D 35 53 7 6 17 1 4 

13-DAS-D 32 42 6 4 22 2 4 

14-DAP1-H 33,5 56 7 7 11 1 2 

15-DAP2-H 23,5 36 6 2 11 1 2 

16-DAP1-D 26 26 4 2 26 4 2 

17-DAP3-H 24 37 5 4 11 1 2 

18-DAP1-D 51 56 7 7 46 5 7 

19-DAP1-D 19 21 3 2 17 1 4 

20-DAP2-H 16 21 3 2 11 1 2 

 

 

 

 

21-D 31,5 21 2 2 42 6 4 

22-H 21,5 32 4 4 11 1 2 

23-H 45 48 6 6 42 6 4 

24-H 49,5 43 5 6 56 7 7 
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Oients 

25-D 21 21 3 2 21 2 2 

26-H 34,5 27 3 4 42 6 4 

27-D 39 42 6 4 36 6 2 

28-D 56 56 7 7 56 7 7 

29-D 36 21 3 2 51 6 7 

30-H 42 42 6 4 42 6 4 

31-H 20 32 4 4 8 1 1 

32-D 49 42 6 4 56 7 7 

33-D 23,5 36 6 2 11 1 2 

34-H 34 51 6 7 17 1 4 

35-D 19,5 18 3 1 21 3 2 

36-H 42 48 6 6 36 6 2 

37-H 22 21 3 2 23 4 1 

38-D 30,5 43 5 6 18 3 1 

39-D 37 26 4 2 48 6 6 

40-H 18,5 26 4 2 11 1 2 

 

 

La classe social de les famílies dels adolescents de la mostra, segons les cinc categories 

establertes per Hollingshead (1975), es distribueix tal com mostra el gràfic següent: 
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El 30% dels adolescents sords pertanyen a una família de classe social mitjana-baixa; un 

60% es distribueix entre una classe social mitjana-alta, mitjana i baixa, en percentatges 

d’un 20%, respectivament. El 10% restant pertany a una classe social alta. 

 

El 35% dels adolescents oients pertanyen a una família de classe social mitjana; el 50% 

restant es distribueixen entre la classe social mitjana-alta i mitjana-baixa, en 

percentatges d’un 25%, respectivament. Un 5% i un 10%, respectivament, estan situats 

en els extrems i pertanyen a una classe social alta i baixa. 

 

Ocupació i educació dels pares 
 

Si classifiquem i agrupem l’ocupació dels pares en tres noves categories: 

 

- Ocupació poc qualificada o baixa (categories 1 i 2) 

- Ocupació amb qualificació mitjana (categories 3, 4 i 5) 

- Ocupació molt qualificada o alta (categories 6 i 7). No hi ha cap subjecte amb 

categoria 8) 

 

I si classifiquem i agrupem l’educació dels pares en tres noves categories: 
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- educació bàsica o baixa (categories 1 i 2) 

- educació mitjana (categories 3, 4 i 5) 

- educació superior o alta (categories 6 i 7) 

 

L’ocupació laboral i l’educació del pare i la mare dels adolescents sords i oients queda 

recollit en el gràfic següent: 

 

 
Gràfic 6.3 

5,2

55

42

25

52,6

20

36,8

45

21
25

42

30

0

10

20

30

40

50

60

p
e
rc

e
n

ta
tg

e
s

baixa mitjana alta baixa mitjana alta

OCUPACIÓ                      EDUCACIÓ

Ocupació i educació dels pares dels adolescents sords

pare

mare

 
 

 

Entre els adolescents sords observem que el 52,6% dels pares tenen una ocupació 

altament qualificada, mentre que el 55% de les mares tenen una ocupació amb baixa 

qualificació. 

 

Entre els pares, el 42% té una educació alta; mentre que el 45% de les mares té una 

educació baixa. 

 

Entre els adolescents sords hi ha sis casos en els quals la mare és mestressa de casa. 

Possiblement la diagnosi de sordesa del fill o la filla ha implicat en l’àmbit familiar, i en 

aquests casos, que la mare es plantegi no treballar fora de casa amb l’objectiu d’atendre 

el fill o la filla amb sordesa i ocupar-se dels serveis mèdics, audioprotètics, logopèdics, 

etc., que necessita. 
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Entre els adolescents oients observem que el 55% dels pares té una ocupació amb 

qualificació mitjana, mentre que el 55% de les mares té una ocupació altament 

qualificada. 

 

Pel que fa a l’educació, el 40% dels pares i el 50% de les mares tenen una educació 

baixa. 

 

Entre els adolescents oients hi ha quatre casos en els quals la mare és mestressa de casa. 

 

Si analitzem comparativament les dues gràfiques observem que els pares dels 

adolescents sords i les mares dels adolescents oients són els que mostren una ocupació 

més altament qualificada. Per contra, la majoria de mares dels adolescents sords 

mostren una ocupació baixament qualificada, possiblement i entre altres motius, per la 

raó explicada anteriorment. Els pares dels adolescents oients es troben entre tots dos 

extrems. 

 

Pel que fa a l’educació, la major part de pares d’adolescents sords mostren una educació 

alta, mentre que la major part de pares d’adolescents oients i de mares d’adolescents 

sords i oients mostren una educació baixa. 

 

6.2.3.2. Estructura familiar 

 

 
Taula 6.4. Dades rellevants respecte de l’estructura familiar. 

 
Subjectes Nucli 

familiar 

Nre germans 

que té 

l’adolescent 

Sexe dels 

germans 

(H/D) 

Posició que ocupa 

l’adolescent entre 

els germans 

Edat dels 

germans 

Germans sords, 

oients o altres nee 

Antecedents 

familiars amb 

sordesa 

S
o
rd

s 

1-DAP1-H 1 1 D 1 7 S Germana 

2-DAP2-D 3 1 H 2 17 O No 

3-DAP1-H 1 1 H 1 11 O No 

4-DAP1-H 2 1 H 1 2 O No 

5-DAS-D 2 1 H 2 22 O No 

6-DAP3-D 1 2 D 3 17, 15 O No 

7-DAP1-H 3 1 H 1 6 O Avi 

8-DAP2-H 1 1 D 2 16 O No 

9-DAP2-H 1 1 D 1 11 S Germana 

10-DAP1-D 1 0 - 0 - - No 

11-DAP2-D 1 1 D 2 18 O No 

12-DAS-D 1 0 - 0 - - Àvia 

13-DAS-D 1 1 D 2 21 O No 

14-DAP1-H 1 0 - 0 - - No 

15-DAP2-H 1 1 H 2 22 O No 

16-DAP1-D 1 1 H 2 18 O No 

17-DAP3-H 1 1 H 1 12 O No 

18-DAP1-D 1 1 D 1 18 O No 

19-DAP1-D 1 1 D 1 17 O No 

20-DAP2-H 1 1 H 2 24 O No 

O
ie

n
ts

 

21-D 1 1 D 1 8 O - 

22-H 1 1 H 2 18 O - 

23-H 1 1 D 1 7 O - 

24-H 1 0 - 0 - - - 

25-D 1 1 D 1 2 O - 

26-H 1 0 - 0 - - - 

27-D 1 2 H 1 11, 7 Oient, deficiència 

cognitiva 

- 

28-D 1 2 H 1 8, 8 O - 

29-D 1 0 - 0 - - - 

30-H 1 0 - 0 - - - 

31-H 1 1 H 2 21 O - 
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32-D 1 1 D 1 13 O - 

33-D 1 1 D 2 21 O - 

34-H 1 1 D 2 19 O - 

35-D 3 1 D 1 8 O - 

36-H 1 1 D 2 23 O - 

37-H 4 2 D, H 2 23, 17 O - 

38-D 1 2 H, D 1 16, 4 O - 

39-D 1 1 H 1 15 O - 

40-H 1 2 H, D 1 17, 14 O - 

 

 

El nucli familiar s’ha classificat en les categories següents: 

 

1. Nucli familiar format pel pare, la mare i els fills. 

2. Nucli familiar principal monoparental, per separació o divorci dels pares. 

3. Nucli familiar format pel pare, la mare, els fills i els avis. 

4. Nucli familiar format per tiets i nebots _germans entre ells_ per defunció dels pares, 

en accident. 
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Tal com s’observa en el gràfic, el nucli familiar majoritari és el format pel pare, la mare 

i els fills. Entre els adolescents sords hi ha un 10% de famílies amb pares separats; 

aquest percentatge és del 0% entre els adolescents oients. En el 10% de les famílies dels 

adolescents sords i el 5% de les famílies dels adolescents oients hi ha algun avi en el 

nucli familiar. 
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El 15% d’adolescents sords i el 20% d’adolescents oients no tenen germans. El 80% 

dels adolescents sords tenen un germà; el 5% dels adolescents sords tenen dos germans. 

Entre els adolescents oients augmenta el percentatge dels que tenen dos germans i se 

situa en un 25%. 
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Entre els adolescents sords predomina, en un 45%, la posició de germà petit, tot i que hi 

ha un 40% que ocupa una posició de germà gran. S’observa, en aquests casos, que la 

diagnosi de sordesa del primer fill no ha suposat un obstacle per decidir tenir altres fills.  

 

Entre els adolescents oients el percentatge d’adolescents que ocupen una posició de 

germà gran és lleugerament superior i se situa en un 50%. La posició de germà petit és 

menor respecte de l’adolescent sord i se situa en un 25%. 
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La diferència d’edat entre l’adolescent i els germans s’ha classificat en les categories 

següents: 

 

- Edats properes. Diferència entre l’adolescent i un dels germans, igual o inferior a tres 

anys d’edat. 

- Edats llunyanes. Diferència entre l’adolescent i un dels germans, igual o superior a 

quatre anys d’edat. 

- És fill únic. 
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Predomina, en els adolescents sords i oients, una diferència d’edat igual o superior a 

quatre anys. 
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En tots els adolescents de la mostra, sords i oients, predomina en un 75% la presència 

de germans oients. Entre els adolescents sords hi ha un 10% que tenen germans sords, 

mentre que en els adolescents oients aquest percentatge és nul. Un 5% d’adolescents 

oients tenen germans amb altres nee (necessitats educatives especials); aquest 

percentatge es correspon a una noia oient que té un germà més petit amb deficiència 

cognitiva. 
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El 80% d’adolescents sords de la mostra no tenen antecedents familiars amb sordesa. 

Només en un 20% es troben antecedents familiars; concretament l’avi i l’àvia, en dos 

adolescents sords, i la germana, en uns altres dos adolescents amb sordesa. 

 

6.3. VARIABLES EN RELACIÓ AMB EL 

DESENVOLUPAMENT PSICOLINGÜÍSTIC 
 

Dintre de les variables respecte el desenvolupament psicolingüístic hi ha dos grups: les 

primeres fan referència a la sordesa, el llenguatge oral i la comunicació de l’alumnat 
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sord i les segones fan referència a les característiques de personalitat de l’adolescent 

sord i oient. 

 

Tot i que la sordesa és una variable sociodemogràfica, s’ha optat per descriure-la a 

l’apartat següent, el qual només fa referència als nois i noies amb sordesa de la mostra i 

s’exposa les característiques que els diferencien; concretament, la sordesa, el llenguatge 

i la comunicació. La important interrelació entre aquests tres aspectes aconsella també 

una presentació conjunta dels mateixos. 

 

6.3.1. Sordesa, llenguatge i comunicació en l’adolescent sord 
 

Al llarg del capítol u _l’adolescent sord_ s’han exposat les repercussions que la sordesa 

pot tenir en l’adquisició del llenguatge oral i en el desenvolupament de l’individu, en els 

àmbits personal, social, cognitiu, etc. Partint d’aquestes reflexions, s’analitza, a 

continuació, i en la població de nois i noies amb sordesa, el grau i les característiques de 

la pèrdua auditiva, el nivell de llenguatge oral i el nivell comunicatiu, per poder valorar, 

en capítols posteriors, la repercussió que aquestes variables puguin tenir en l’amistat i la 

interacció social d’aquests nois i noies sords. 

 

6.3.1.1. Característiques de la sordesa 

 

Es consideren característiques més rellevants de la sordesa: el grau de pèrdua auditiva, 

el tipus d’audiòfon (IC = implant coclear; AD = audiòfon digital), l’etiologia de la 

sordesa, el moment d’aparició de la sordesa, l’edat de la diagnosi i l’edat inicial de 

l’aplicació audioprotètica. Aquestes característiques es recullen a la taula següent: 

 

 
Taula 6.5. Dades rellevants respecte la sordesa. 

 
 

 

Pèrdua 

auditiva 

Tipus 

d’audiòfon 

Etiologia de la sordesa Moment de 

la sordesa 

Edat de la 

diagnosi de 

sordesa 

Inici de l’aplicació 

audioprotètica 

A
d
o
le

sc
en

ts
 s

o
rd

s 

1-H DAP1 IC Genètica Prenatal 11 mesos 1 any 1 m. (AD) 

9 anys (IC) 

2-D DAP2 AD Desconeguda Prenatal ? 1 a. 6 m. 7 anys 

3-H DAP1 AD Genètica Prenatal 1 mes  7 mesos 

4-H DAP1 IC Prematuritat Perinatal 2 anys 2 anys (AD) 

11 anys (IC) 

5-D DAS AD (*) Meningitis als 2 anys 2 anys 4 a. 4 m. 4 a. 4 m. 

6-D DAP3 AD Meningitis als 10 mesos 10 mesos 2 anys 2 anys 

7-H DAP1 AD Genètica Prenatal 8 mesos 11 mesos 

8-H DAP2 AD Desconeguda Prenatal ? 1 a. 9 m. 1 a. 9 m. 

9-H DAP2 AD Genètica Prenatal 1 a. 6 m. 1 a. 6 m. 

10-D DAP1 AD Meningitis als 8 mesos 8 mesos 8 mesos 3 anys 

11-D DAP2 AD Exposició a l’explosió 

d’una bomba, als 6 mesos 

d’embaràs 

Prenatal 1 a. 6 m. 2 anys 

12-D DAS AD Genètica Prenatal 2 anys 3 anys 

13-D DAS AD Vírica 2 a. 6 m. 3 anys 3 anys 

14-H DAP1 AD Anòxia neonatal Perinatal 1 a. 3 m. 1 a. 4 m. 

15-H DAP2 AD Desconeguda Prenatal ? 1 a. 6 m. 2 anys 

16-D DAP1 AD Desconeguda Prenatal ? 10 mesos 1 a. 5 m. 

17-H DAP3 AD Genètica Prenatal 1 any 2 anys 

18-D DAP1 AD Prematuritat Perinatal 1 any 1 any 

19-D DAP1 AD Desconeguda Prenatal ? 2 anys 2 anys 

20-H DAP2 AD Embriopatia rubeòlica Prenatal 1 a. 6 m. 1 a. 7 m. 
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(*) Durant el curs acadèmic no sempre fa ús de l’audiòfon. 

 

Pèrdua auditiva. 

 

La pèrdua auditiva, sense pròtesi, dels adolescents sords de la mostra es distribueix 

segons el gràfic següent: 
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Predominen els adolescents sords amb sordesa pregona i dintre d’aquest grup hi ha un 

45% d’alumnes amb sordesa pregona de 1r grau, un 30% d’alumnes amb sordesa 

pregona de 2n grau i un 10% d’alumnes amb sordesa pregona de 3r grau. El 15% restant 

correspon a tres alumnes amb sordesa severa (vegeu el capítol cinc, pàg. 91 per a una 

major explicació). 

 

Entre els vint adolescents sords hi ha divuit que porten pròtesis auditives consistents en 

audiòfons digitals (AD) i dos adolescents que porten una pròtesi auditiva consistent en 

un implant coclear (IC). Tal com s’ha comentat en el capítol cinc, aquests dos nois han 

estat implantats als nou i onze anys i abans portaven audiòfons digitals. Aquestes edats 

són ja massa tardanes perquè se’n pugui treure un òptim benefici de l’implant. 

 

Totes les sordeses són perceptives i prelocutives (vegeu el capítol cinc, pàg. 91 per a 

una major explicació) 

 

Etiologia de la sordesa. 

 

Quant a l’etiologia de la sordesa, aquesta es distribueix segons el gràfic següent: 
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Gràfic 6.12 
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El 30% dels adolescents sords tenen una sordesa d’origen genètic i d’aquests, un 20% té 

antecedents familiars amb sordesa. Un 25% correspon a una sordesa d’etiologia 

desconeguda; possiblement, moltes d’aquestes sordeses siguin també genètiques, tot i 

que es desconegui. 

El 45% restant correspon a sordeses adquirides per diferents causes: 

 

- Un 15% són produïdes per meningitis, als vuit mesos, deu mesos i dos anys. 

- Un 10% són produïdes per prematuritat. 

- Un 5% per anòxia neonatal. 

- Un 5% per embriopatia rubeòlica. 

- Un 5% per traumatisme sonor fetal; a causa d’una exposició a una explosió sonora, 

als 6 mesos de gestació. 

- Un 5% per un quadre víric inespecífic, als dos anys d’edat. 

 

Si comparem aquests resultats amb els aportats, en el capítol primer, per Silvestre i 

Valero (2006), observem que aquests autors parlen de l’existència de més d’un 50% de 

sordeses neurosensorials d’origen genètic. Els percentatges de la nostra mostra, 

consistents en un 30% de sordeses genètiques i un 25% de sordeses d’etiologia 

desconeguda _moltes de les quals es sospita que hi ha també una causa genètica_, 

sumen ja més d’un 50% de sordeses de possible etiologia genètica. 

 

Edat d’inici de la sordesa. 

 

L’edat en què se suposa que s’ha iniciat la sordesa queda recollida al gràfic següent: 
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Gràfic 6.13 
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El 65% de les sordeses de la mostra tenen un origen prenatal, d’etiologia genètica 

majoritàriament, tot i que, dintre d’aquest 65%, hi ha un 10% de sordeses adquirides per 

un quadre víric de rubèola i per traumatisme sonor. 

 

Un 15% té un origen perinatal, per prematuritat o anòxia durant el part. 

 

Un 20% té un origen postnatal, per meningitis _en tres casos_ o per un quadre víric, en 

un cas. Els quatre adolescents amb sordeses postnatals han tingut la pèrdua auditiva 

entre els 8 mesos i els dos anys. 

 

Silvestre i Valero (2006) exposen que els avenços en neonatologia permeten una major 

supervivència de nadons prematurs, tot i que això repercuteix en un percentatge de 

criatures sordes. A la nostra mostra d’adolescents sords, aquest percentatge és d’un 

15%.  

 

Aquests autors exposen que un 80% de les sordeses infantils són prenatals o perinatals i, 

per tant, prelocutives; aquest percentatge coincideix amb l’obtingut en la nostra mostra. 

 

Edat de la diagnosi de la sordesa. 

 

L’edat en què ha tingut lloc la diagnosi de la sordesa, segons la pèrdua auditiva dels 

adolescents, queda recollida al gràfic següent: 
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Gràfic 6.14 
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Les sordeses amb major pèrdua auditiva, és a dir, sordeses pregones, es diagnostiquen 

abans respecte de les sordeses severes, les quals impliquen l’existència d’unes majors 

restes auditives en l’infant sord i un desenvolupament del llenguatge oral més proper al 

de l’infant oient i, com a conseqüència, la pèrdua auditiva sol passar més desapercebuda 

en l’entorn familiar i es diagnostica més tard. 

 

El 70,5% de les sordeses pregones de la mostra s’ha diagnosticat entre el set i els divuit 

mesos d’edat. Un 6% de les sordeses pregones s’ha diagnosticat entre el primer i el sisè 

mes de vida. El 23,5% restant s’ha diagnosticat entre els dinou i els vint-i-quatre mesos. 

 

Aquest 23,5% es correspon amb tres adolescents amb sordeses pregones de 1r, 2n i 3r 

grau. Pel que fa als dos primers es creu que la sordesa és prenatal, tot i la major edat de 

la diagnosi. L’alumne amb sordesa pregona de 3r grau va patir una meningitis als deu 

mesos d’edat i la diagnosi de la sordesa es va fer als dos anys. 

 

Les sordeses severes _només es donen en tres adolescents_ es diagnostiquen als dos, 

tres i quatre anys. En dos casos, la sordesa és conseqüència d’una meningitis i un quadre 

víric inespecífic postnatal; en el tercer cas se suposa que és genètica, tot i que no s’ha 

diagnosticat fins als dos anys. 

 

Segons Gou i Valero (2005), la detecció de les pèrdues auditives severes i pregones 

oscil·la, actualment en el nostre país, entre els nou i els vint mesos. En els adolescents 

de l’estudi, els que presenten una sordesa pregona es diagnostiquen lleugerament abans 

d’aquesta franja d’edat, mentre que els que presenten una sordesa severa es 

diagnostiquen més tard. 

 

Temps transcorregut entre el moment de la sordesa i la diagnosi. 

 

El temps que transcorre entre el moment d’aparició de la sordesa i la diagnosi mèdica 

queda recollit al gràfic següent: 
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Gràfic 6.15 
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En el 35% dels adolescents, el temps transcorregut entre el moment de la sordesa i la 

diagnosi mèdica és de tretze a divuit mesos; en un 30% el temps transcorregut és entre 

set i dotze mesos.  

 

En el 40% dels adolescents sords, el temps transcorregut entre l’aparició de la sordesa i 

la diagnosi és de dotze mesos o menys. 

 

En el 65% dels adolescents el temps transcorregut entre l’aparició de la sordesa i la 

diagnosi és de set a divuit mesos. 

 

Temps transcorregut entre la diagnosi de la sordesa i l’adaptació audioprotètica. 

 

El temps que trancorre entre la diagnosi de la sordesa i l’adaptació d’una pròtesi 

auditiva queda recollit al gràfic següent: 

 

 
Gràfic 6.16 
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En el 75% dels adolescents amb sordesa, el temps transcorregut entre la diagnosi de la 

sordesa i l’adaptació audioprotètica és igual o inferior als sis mesos. En un 15% dels 

adolescents sords, el temps transcorregut és entre set i dotze mesos. En la majoria dels 

casos, poc temps després de la diagnosi i la confirmació de la sordesa, l’infant sord rep 

l’ajuda audioprotètica que necessita. 
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6.3.1.2. Valoració del llenguatge oral 

 

Tal com s’ha comentat en el capítol cinc de metodologia, per a la valoració del 

llenguatge oral de l’alumnat sord s’han seguit els criteris donats per Silvestre, Ramspott 

i D. Pareto (2005), pel que fa als aspectes de forma i contingut del llenguatge, i 

Silvestre, Ramspott i D. Pareto (2007), pel que fa als aspectes pragmàtics.  

 

Els aspectes valorats en cada enunciat i els criteris de codificació i valoració es recullen 

a la taula següent: 

 

 
Taula 6.6. Valoració del llenguatge oral. Dimensions lingüístiques, codificació i valoració. 

 
 Dimensions lingüístiques Codi Descripció Valoració 

F
o
rm

a 

 

1. Intel·ligibilitat del missatge 

I1 Un 25% o més no s’entén què diu X 1 

I2 50% o més no s’entén què diu X 2 

I3 75% o més no s’entén què diu X 3 

2. Fonologia EF Error fonològic Nombre total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Morfosintaxi 

oracions 

simples 

OS Oracions simples o enunciats  No es valora 

O
ra

ci
o
n
s 

co
m

p
le

x
es

 OC1 Oracions coordinades o juxtaposades X 1 

OC2 Oracions subordinades de relatiu X 2 

OC3 Oracions subordinades substantives X 2 

OC4 Oracions subordinades adverbials X 2 

OC5 Altres oracions complexes X 2 

E
rr

o
rs

 d
e 

m
o
rf

o
si

n
ta

x
i 

EMS1 Omissió o error en l’ús de l’article Nombre total 

EMS2 Omissió o error en l’ús del pronom Nombre total 

EMS3 Omissió o error en l’ús de la preposició Nombre total 

EMS4 Omissió o error en l’ús de l’adjectiu Nombre total 

EMS5 Omissió o error en l’ús del substantiu Nombre total 

EMS6 Omissió o error en la flexió verbal o el temps verbal Nombre total 

EMS7 Omissió o error en l’ús de l’adverbi Nombre total 

EMS8 Omissió o error en l’ús de la conjunció Nombre total 

EMS9 Error d’ordre dels elements de la frase Nombre total 

EMS10 Error de concordança entre els elements de la frase Nombre total 

EMS11 Altres errors Nombre total 

C
o
n
ti

n
g
u
t  

4. Comprensió de les preguntes 

C1 Comprèn després d’una repetició o reformulació X 1 

C2 Comprèn després de dues o més repeticions o 

reformulacions 

X 2 

C3 No comprèn X 3 

5. Contingut semàntic  ES Error semàntic en l’ús adequat del lèxic Nombre total 

Ú
s 

o
 p

ra
g
m

àt
ic

a 

 

 

6. Cooperació en la conversa 

R
es

p
o
st

a 
n
o
 

ad
eq

u
ad

a 

TF1 Transgressió de la forma: contesta de forma ambigua, 

desordenada i poc clara 

Nombre total 

TP2 Transgressió de pertinença: contesta coses no 

relacionades amb la pregunta 

Nombre total 

TQ3 Transgressió de quantitat: no respon tot el que es 

demana 

Nombre total 

 

 

 

7. Finalitats de la intervenció 

F1 Manifesta que no ha entès i fa demanda, verbal o no 

verbal, de repetició 

Nombre total 

F2 Confirma o desconfirma (ex. sí, no, és cert, i tant, etc.) Nombre total 

F3 Formula una nova pregunta per obtenir una informació 

no donada 

Nombre total 

F4 Expressa la pròpia opinió Nombre total 

F5 Aporta informació nova Nombre total 

 

 

Els resultats obtinguts pels adolescents sords de la mostra es recullen a la taula següent: 



 

 

 

 
Taula 6.7. Resultats, en valors absoluts, respecte el llenguatge oral dels adolescents sords. 

 
 

 

MOSTRA 

FORMA CONTINGUT PRAGMÀTICA 

 

1. 

Intel 

 

2. 

Fonol 

3. Morfosintaxi  

4. Com 

 

5. ES 

6. Cooperació 

conversa 

7. Finalitats 

NO EMS TF1 TP2 TQ3 F1 F2 F3 F4 F5 

EMST EMS1 EMS2 EMS3 EMS4 EMS5 EMS6 EMS7 EMS8 EMS9 EMS10 EMS11 

1DAP1H 48 71 45 11  2 1 1  3 3 1    10 0 7  7 2 15 1 69 11 

2DAP2D 21 74 80 37 2 6 8 2 1 11  1 4 2  13 1 20  7 4 19  51 24 

3DAP1H 3 40 118 8 1  1  1 3 1   1  1 1 1  4 2 21 2 46 29 

4DAP1H 17 63 40 17  3 3   9   1  1 14 1 10  11 5 23  39 34 

5DASD 1 39 89 7  3    3  1    21 0 7  4 6 10  64 18 

6DAP3D 36 102 24 32 4 4 3 1 3 11  1 1 4  41 0 16 2 13 7 13  36 41 

7DAP1H 4 8 70 7  1 1   2 2   1  1 0 13  4 1 24  44 30 

8DAP2H 9 107 70 17 1 2 2 1 1 5 3  1 1  4 0 7  5 1 6 1 64 27 

9DAP2H 10 4 79 2      2      0 0 6  6 1 23 1 35 40 

10DAP1D 4 18 116 5 1 1 1   1    1  7 0 0  3 3 14  56 26 

11DAP2D 29 116 38 34 3 5 7 2  8 1 1 1 6  8 0 13  11 2 25  33 37 

12DASD 0 28 91 9  2 1 1 1 1 1   2  7 2 9  4 2 18  57 23 

13DASD 3 8 55 19  5 1 1  10    2  1 0 5  6 1 5  84 9 

14DAP1H 6 175 70 13   1  1 5  3 2 1  10 0 11  1 3 30 1 21 45 

15DAP2H 26 93 21 6  1    2  1 2   15 0 9  21 5 20 6 17 50 

16DAP1D 31 148 84 16  7 2   3 2   2  3 0 16  0 1 16  31 51 

17DAP3H 32 53 5 41 3 5 5 2 3 18 1 1 1 2  18 1 11 2 28 2 21  43 32 

18DAP1D 5 79 61 6   1   4 1     14 0 6  7 5 10  59 28 

19DAP1D 18 85 54 20 1 10 3   5    1  4 2 19  8 1 3  56 37 

20DAP2H 19 26 55 7  4  1     2   41 3 5 1 1 12 18  47 21 

 

 

En els apartats 1, 2, 3EMS (errors de morfosintaxi), 4, 5 i 6 s’ha quantificat l’error; per tant, una puntuació alta equival a un nivell inferior respecte de l’apartat. 
En l’apartat 3NO (nivell oracional) i l’apartat 7, finalitats de la intervenció, es quantifica la millor producció; per tant, una puntuació alta equival a un nivell superior respecte de l’apartat. 

 

1
2
0

 
 

 
 

  
 L

es
 r

el
ac

io
n
s 

so
ci

al
s 

en
tr

e 
ig

u
al

s 
i 

l’
am

is
ta

t 
en

 l
’a

d
o
le

sc
en

t 
so

rd
 



6. Resultats respecte les variables de la població estudiada 121 

 

 

Comentaris en relació amb les dimensions lingüístiques analitzades a la taula 6.7: 

 

1. El nivell d’intel·ligibilitat de la parla; és a dir, si s’entén o no la producció oral dels 

adolescents sords. Aquest nivell oscil·la entre els valors absoluts de zero errors 

_intel·ligibilitat màxima_ i quaranta-vuit errors _menor intel·libibilitat. 

 

Per franges obtenim un nivell d’intel·ligibilitat alt _errors compresos entre zero i 

catorze_; un nivell d’intel·ligibilitat mitjà _errors compresos entre quinze i vint-i-

nou_ i un nivell d’intel·ligibilitat baix _errors compresos entre trenta i quaranta-vuit. 

 

Els adolescents sords de la mostra es distribueixen, segons les franges 

d’intel·ligibilitat, tal com mostra el gràfic següent:  

 

 
Gràfic 6.17 
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El 50% d’adolescents sords de la mostra presenten un nivell alt d’intel·ligibilitat. 

Dintre d’aquest grup alt hi ha els tres alumnes amb sordeses severes, la major part 

d’alumnes amb DAP1 i una tercera part dels alumnes amb DAP2. 

 

El 30% d’adolescents sords presenten un nivell mitjà d’intel·ligibilitat. En el grup 

mitjà hi ha la major part d’alumnes amb DAP2 i dos alumnes amb DAP1. 

 

El 20% d’adolescents sords presenten un nivell baix d’intel·ligibilitat. En el grup 

baix hi ha els alumnes amb DAP3 i dos alumnes amb DAP1. 

 

La sordesa severa implica, en tots els casos estudiats, una major intel·ligibilitat de la 

parla, mentre que la sordesa pregona de tercer grau implica, en tots els casos 

estudiats, una menor intel·ligibilitat. Les sordeses DAP1 i DAP2 tendeixen a 

distribuir-se entre les dues primeres franges. 

 

2. Els errors fonològics. Oscil·len entre els valors absoluts de quatre errors _nivell 

fonològic alt_ i cent setanta-cinc errors _nivell fonològic baix. 

 

Per franges obtenim un nivell fonològic baix _errors compresos entre quatre i 

cinquanta_; nivell fonològic mitjà _errors compresos entre cinquanta-u i cent_ i 

nivell fonològic baix _errors compresos entre cent-u i cent setanta-cinc. 
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Els adolescents sords de la mostra es distribueixen, segons les franges d’errors 

fonològics, tal com mostra el gràfic següent:  

 

 
Gràfic 6.18 
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El 40% dels adolescents sords de la mostra presenten un nivell fonològic alt. Dintre 

d’aquest grup hi ha tots els alumnes estudiats amb sordesa severa i alguns alumnes 

DAP1 i DAP2. 

 

El 35% dels adolescents sords presenta un nivell fonològic mitjà. Dintre d’aquest 

grup hi ha alumnes amb DAP1, DAP2 i DAP3. 

 

El 25% dels adolescents sords presenta un nivell fonològic baix i dintre d’aquest 

grup hi ha també alumnes amb DAP1, DAP2 i DAP3. 

 

La sordesa severa implica, en els casos estudiats, un nivell fonològic alt mentre que 

la sordesa DAP3 implica un nivell fonològic mitjà o baix. Les sordeses DAP1 i 

DAP2 es distribueixen entre els tres nivells. 

 

3. La morfosintaxi, que es divideix en dos subapartats: el nivell oracional i els errors 

morfosintàctics. 

 

3.1. El nivell oracional. És a dir, la complexitat de les oracions que utilitza l’adolescent 

sord en la seva expressió oral. Aquest nivell oscil·la entre uns valors absoluts de 

cinc _nivell oracional baix_ i cent divuit _nivell oracional alt. 

 

Per franges obtenim un nivell oracional alt _valors compresos entre vuitanta-u i cent 

divuit_; nivell oracional mitjà _errors compresos entre quaranta-u i vuitanta_ i nivell 

oracional baix _valors compresos entre cinc i quaranta. 

 

Els adolescents sords de la mostra es distribueixen, segons les franges de nivell 

oracional, tal com es mostra en el gràfic següent:  
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Gràfic 6.19 
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El 30% dels adolescents sords de la mostra presenten un nivell oracional alt. Dintre 

d’aquest grup hi ha tots els alumnes estudiats amb sordesa severa i alguns alumnes 

DAP1. 

 

El 45% dels adolescents sords presenta un nivell oracional mitjà. Dintre d’aquest 

grup hi ha alumnes amb DAP1 i DAP2. 

 

El 25% dels adolescents sords presenta un nivell oracional baix, i dintre d’aquest 

grup hi ha tots els alumnes amb DAP3 i alguns alumnes amb DAP1 i DAP2. 

 

La sordesa severa implica, en els casos estudiats, un nivell oracional alt mentre que 

la sordesa DAP3 implica un nivell oracional baix. La sordesa DAP1 es distribueix 

entre tots tres nivells i la sordesa DAP2 entre els dos darrers nivells. 

 

3.2. Els errors de morfosintaxi. Oscil·len entre els valors absoluts de dos errors _nivell 

morfosintàctic alt_ i quaranta-un errors _nivell morfosintàctic baix. 

 

Per franges obtenim un nivell morfosintàctic alt _errors compresos entre dos i deu_; 

nivell morfosintàctic mitjà _errors compresos entre onze i vint_ i nivell 

morfosintàctic baix _errors compresos entre vint-i-u i quaranta-u. 

 

Els adolescents sords de la mostra es distribueixen, segons les franges d’errors 

morfosintàctics, tal com mostra el gràfic següent:  
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Gràfic 6.20 
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El 45% dels adolescents sords de la mostra presenten un nivell morfosintàctic alt. 

Dintre d’aquest grup hi ha alumnes amb sordesa severa i alumnes amb DAP1 i 

DAP2. 

 

El 35% dels adolescents sords presenta un nivell morfosintàctic mitjà. Dintre 

d’aquest grup hi ha alumnes amb DAS, DAP1 i DAP2. 

 

El 20% dels adolescents sords presenta un nivell morfosintàctic baix, i dintre 

d’aquest grup hi ha tots els alumnes amb DAP3 i alguns alumnes amb DAP2. 

 

La sordesa severa i la sordesa DAP1 implica, en els casos estudiats, un nivell 

morfosintàctic alt o mitjà mentre que la sordesa DAP3 implica un nivell 

morfosintàctic baix. La sordesa DAP2 es distribueix entre els tres nivells. 

 

Els errors morfosintàctics més freqüents corresponen als EMS6 i consisteixen en 

omissions o errors en la flexió verbal o temps verbal; apareixen en una freqüència 

total de cent sis. Els segueixen en nombre els EMS2, que consisteixen en omissions 

o errors en l’ús del pronom; apareixen en una freqüència de seixanta-u. En tercer 

lloc hi ha els EMS3, que consisteixen en omissions o errors en l’ús de la preposició i 

apareixen en una freqüència de quaranta-u. 

 

4. La comprensió, per part de l’adolescent sord, de les preguntes i explicacions orals 

formulades per l’adult, al llarg de l’entrevista. La comprensió oral oscil·la entre el 

valor absolut de zero errors –nivell de comprensió alt- i quaranta-u errors –nivell de 

comprensió baix. 

 

Per franges obtenim un nivell de comprensió alt _errors compresos entre zero i 

nou_; nivell de comprensió mitjà _errors compresos entre deu i dinou_ i nivell de 

comprensió baix _errors compresos entre vint i quaranta-u. 

 

Els adolescents sords de la mostra es distribueixen, segons les franges de 

comprensió oral, tal com mostra el gràfic següent:  
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El 50% dels adolescents sords de la mostra presenten un nivell de comprensió oral 

alt. Dintre d’aquest grup hi ha alumnes amb sordesa severa, amb DAP1 i DAP2. 

 

El 30% dels adolescents sords presenta un nivell de comprensió oral mitjà. Dintre 

d’aquest grup hi ha alumnes amb DAP1 i DAP2. 

 

El 20% dels adolescents sords presenta un nivell de comprensió baix, i dintre 

d’aquest grup hi ha tots els alumnes amb DAP3, un alumne amb DAP2 i l’alumna 5 

amb DAS, que no portava audiòfons en el moment de l’entrevista. 

 

La sordesa severa implica, en els casos estudiats en què el subjecte porta audiòfons, 

un nivell comprensiu alt mentre que la sordesa DAP3 implica un nivell comprensiu 

baix. La sordesa DAP1 es distribueix entre els dos primers nivells i la sordesa DAP2 

entre els tres nivells. 

 

5. Els errors semàntics consisteixen en confusions o ús inadequat del lèxic. Aquests 

errors són molt escassos entre els adolescents sords estudiats; es donen en set 

adolescents però en una baixa freqüència d’entre un i tres errors. 

 

Els adolescents sords estudiats es distribueixen, segons els errors semàntics que 

presenten, tal com mostra el gràfic següent:  
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La major part d’adolescents sords, independentment de la seva pèrdua auditiva, no 

presenten errors semàntics. Aquells que presenten algun error semàntic ho fan en 

una baixa freqüència. 

 

6. La cooperació en la conversa; és a dir, si l’adolescent sord dóna respostes 

pragmàticament adequades o inadequades. Es valora si hi ha o no transgressió de la 

forma _si contesta de forma ambígua, desordenada o poc clara_, de la pertinença _si 

contesta coses no relacionades amb la pregunta_ o de la quantitat _si no respon tot el 

que se li demana. 

 

La major part d’errors de transgressió són de forma _cent noranta-un errors_ i de 

quantitat _cent cinquanta-dos errors_; els errors de pertinença són molt escasos 

_cinc errors_ i només es donen en tres adolescents. 

 

Si sumem els tres tipus d’errors de transgressió pragmàtica i establim tres franges, 

segons el nombre d’errors dels adolescents, obtenim una cooperació en la conversa 

alta _errors compresos entre tres i onze_, una cooperació en la conversa mitjana 

_errors compresos entre dotze i vint-i-u_ i una cooperació en la conversa baixa 

_errors compresos entre vint-i-dos i trenta-u. 

 

Els adolescents sords de la mostra es distribueixen, segons les franges de cooperació 

en la conversa, tal com mostra el gràfic següent: 
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El 25% dels adolescents sords de la mostra presenten un nivell de cooperació en la 

conversa alt. Dintre d’aquest grup hi ha alumnes amb sordesa severa i alumnes amb 

DAP1 i DAP2. 

 

El 45% dels adolescents sords presenta un nivell de cooperació en la conversa mitjà. 

Dintre d’aquest grup hi ha alumnes amb DAS, DAP1 i DAP2. 

 

El 30% dels adolescents sords presenta un nivell de cooperació en la conversa baix, 

i dintre d’aquest grup hi ha alguns alumnes amb DAP1, DAP2 i tots els alumnes 

amb DAP3. 
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Els alumnes amb sordesa severa presenten un nivell de cooperació alt o mitjà; 

mentre que els alumnes amb DAP3 presenten un nivell baix; els alumnes amb DAP1 

i DAP2 es distribueix entre tots tres nivells. 

 

7. Les finalitats de la comunicació. És a dir, al llarg de la conversa, quines finalitats 

comunicatives predominen en la producció oral dels adolescents sords. 

 

La finalitat predominant és la F4, que consisteix a expressar la pròpia opinió i 

apareix en una freqüència, en valor absolut, de nou-cents cinquanta-dos, en el total 

d’adolescents sords. En segon lloc hi ha la finalitat F5, que consisteix a aportar nova 

informació i apareix en una freqüència de sis-cents tretze. En tercer lloc hi ha la 

finalitat F2, que consisteix a confirmar o desconfirmar la informació oral aportada 

per l’altre; apareix en una freqüència molt menor, de tres-cents trenta-quatre. Les 

finalitats FI _manifesta que no ha entès i fa demanda de repetició_ i F3 _formula 

una nova pregunta per obtenir una informació no donada_ apareixen en una baixa 

freqüència de seixanta-sis i dotze, respectivament. 

 

Les característiques inherents a la conversa predisposen que apareguin amb més 

freqüència unes determinades finalitats comunicatives per sobre d’unes altres. Com 

per exemple expressar i argumentar la pròpia opinió (F4), a partir de les preguntes 

formulades per l’entrevistador, i aportar informació nova (F5) més enllà de la simple 

pregunta formulada, tot i relacionada. F1 apareix en una baixa freqüència perquè, tal 

com s’ha observat al gràfic 6.21 (pàg. 125), el nivell de comprensió oral dels 

adolescents és majoritàriament alt o mitjà. 

 

En les diferents dimensions lingüístiques estudiades s’observa que el grau de pèrdua 

auditiva situat en els extrems, és a dir, DAS i DAP3, es relaciona, inversament 

proporcional, amb un nivell millor o pitjor de la dimensió lingüística. Aquesta relació 

s’observa en la intel·ligibilitat de la parla, en els errors fonològics, en la producció 

d’oracions complexes, en els errors de morfosintaxi, en la comprensió oral _excepte en 

el cas de la noia DAS que no porta audiòfons_ i en la cooperació en la conversa. No 

s’observa aquesta relació en els errors semàntics. Els adolescents amb DAP1 i DAP2 

tendeixen a distribuir-se entre els diferents nivells de la dimensió lingüística. 

 

Aquesta relació inversament proporcional entre el menor o major grau de pèrdua 

auditiva i el major o menor nivell respecte de la dimensió lingüística és degut al fet que 

els adolescents sords de la mostra amb major pèrdua auditiva no porten implants 

coclears o no han estat implantats a temps. 

 

La noia 5DAS que no porta audiòfons durant la realització de l’entrevista se situa 

sempre en un nivell alt excepte en la comprensió oral de l’entrevistador, que obté un 

nivell baix. 

 

De tots els aspectes analitzats es consideren més rellevants els següents: 

 

- La intel·ligibilitat del missatge oral de l’adolescent sord. Aquesta està força 

relacionada amb la qualitat de la veu i amb el grau de pèrdua auditiva. Si hi ha 

dificultats d’intel·ligibilitat, els amics no entendran l’adolescent sord i la conversa 

entre ells quedarà afectada. 
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- La comprensió oral per part de l’adolescent sord. És a dir, si l’adolescent sord entén 

o no les preguntes i les explicacions de l’adult, durant l’entrevista. Les dificultats 

comprensives estan relacionades amb la capacitat de lectura labial i la qualitat de la 

rebuda i interpretació de la informació sonora amb el suport audioprotètic. Si hi ha 

una major dificultat comprensiva, l’adolescent sord no entendrà els seus amics i la 

conversa entre ells quedarà afectada. 

 

- La cooperació en la conversa (TF1). És a dir, si l’adolescent sord aporta respostes 

concretes, ordenades i clares, o al contrari, contesta de forma ambigua, desordenada 

o poc clara. 

 

- Nivell oracional. És a dir, la major o menor complexitat oracional que utilitza 

l’adolescent sord en la seva expressió oral. 

 

Si analitzem aquests aspectes més rellevants obtenim el quadre següent: 

 

 
Taula 6.8. Resultats, en valors absoluts, en relació amb els aspectes més significatius de les dimensions lingüístiques 

estudiades. 

 
 

 

Mostra 

Dificultats o errors lingüístics Producció oral 

 

Intel·ligibilitat 

del missatge 

 

Comprensió 

oral 

Cooperació 

en la 

conversa 

TF1 

Nombre 

total 

d’errors 

Nivell de les 

dimensions  

anteriors 

analitzades 

 

Nivell 

oracional 

 

Nivell lingüístic 

Nre. Nre. Nre. Nre. Nre. invers  Nre. Valor 

absolut 

Nivell 

1DAP1H 48 10 7 65 35 45 80 Baix 

2DAP2D 21 13 20 54 46 80 126 Mig 

3DAP1H 3 1 1 5 95 118 213 Alt 

4DAP1H 17 14 10 41 59 40 99 Mig 

5DASD 1 21 7 29 71 89 160 Alt 

6DAP3D 36 41 16 93 7 24 31 Baix 

7DAP1H 4 1 13 18 82 70 152 Alt 

8DAP2H 9 4 7 20 80 70 150 Mig 

9DAP2H 10 0 6 16 84 79 163 Alt 

10DAP1D 4 7 0 11 89 116 205 Alt 

11DAP2D 29 8 13 50 50 38 88 Baix 

12DASD 0 7 9 16 84 91 175 Alt 

13DASD 3 1 5 9 91 55 146 Mig 

14DAP1H 6 10 11 27 73 70 143 Mig 

15DAP2H 26 15 9 50 50 21 71 Baix 

16DAP1D 31 3 16 50 50 84 134 Mig 

17DAP3H 32 18 11 61 39 5 44 Baix 

18DAP1D 5 14 6 25 75 61 136 Mig 

19DAP1D 18 4 19 41 59 54 113 Mig 

20DAP2H 19 41 5 65 35 55 90 Baix 

 
Nota: els valors subratllats signifiquen que un valor numèric superior es correspon amb un nivell superior respecte de 

la dimensió lingüística estudiada i a la inversa. 

 

El nombre invers que defineix el nivell respecte de les dimensions anteriors analitzades s’ha obtingut de la diferència 

entre el nombre total d’errors de cada subjecte i el valor absolut cent. 
 

El valor absolut que determina el nivell lingüístic s’ha obtingut de la suma del nombre invers i el nivell oracional. Les 

dimensions lingüístiques seleccionades es consideren totes elles rellevants i per això el nivell lingüístic és la suma 
d’aquestes dimensions parcials. 
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El nivell lingüístic es classifica en alt _valors compresos entre cent cinquanta-u i dos-

cents tretze_, mitjà _valors compresos entre noranta-u i cent cinquanta_ i baix _valors 

compresos entre trenta-u i noranta. 

 

Els adolescents sords de la mostra es distribueixen, segons les franges de nivell 

lingüístic, tal com mostra el gràfic següent:  
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El 30% dels adolescents sords de la mostra presenten un nivell lingüístic alt. Dintre 

d’aquest grup hi ha alumnes amb sordesa severa i alumnes amb DAP1 i DAP2. 

 

El 40% dels adolescents sords presenten un nivell morfosintàctic mitjà. Dintre d’aquest 

grup hi ha alumnes amb DAS, DAP1 i DAP2. 

 

El 30% dels adolescents sords presenten un nivell morfosintàctic baix, i dintre d’aquest 

grup hi ha tots els alumnes amb DAP3 i alguns alumnes amb DAP2 i DAP1. 

 

Tal com ja s’ha comentat pel que fa a la major part de dimensions lingüístiques 

analitzades, la sordesa severa implica, en els casos estudiats, un nivell lingüístic alt o 

mitjà mentre que la sordesa DAP3 implica un nivell lingüístic baix. Les sordeses DAP1 

i DAP2 es distribueixen entre els tres nivells. 

 

Segons Most, Weisel i Lew-Matezky (1998), les habilitats lingüístiques però 

especialment la intel·ligibilitat de la parla de la persona sorda té una repercussió en la 

percepció dels altres, més enllà de la simple comunicació verbal directa. La qualitat de 

la parla és rellevant no només per a la comunicació sinó també per a l’ajustament social 

dels infants i joves amb sordesa, en els entorns oients ordinaris. 

 

6.3.1.3. Valoració de la comunicació 

 

La valoració de la comunicació de l’adolescent sord s’ha fet a partir de la informació 

aportada per un alumne oient de classe, amb el qual té una major relació comunicativa i 

d’interacció social; entre ambdós hi ha una relació de millors amics, en ocasions, o 

d’amics o companys. 
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L’alumne oient aporta dues informacions complementàries respecte de la comunicació 

del company sord. D’una banda, respon a un qüestionari respecte de les destresses 

comunicatives de l’adolescent sord; d’altra banda, comenta les dificultats que sorgeixen 

en la conversa dual i grupal, en la qual hi ha l’estudiant amb sordesa. 

 

Destresses comunicatives de l’adolescent sord. 

 

Els resultats obtinguts pels adolescents sords de la mostra, a partir del qüestionari sobre 

destresses comunicatives, es presenten a la taula següent: 

 

 
Taula 6.9. Resultats obtinguts pels adolescents sords respecte de les seves destresses comunicatives, valorades per un 

company oient de classe. 

 
 

Mostra 

Aspectes 

comunicatius 

Organització de la 

interacció 

Finalitats de la 

intervenció 

Tipus d’intervenció i 

relació amb els altres 

Valoració global de les 

destresses comunicatives 

Valor 

absolut 

% 

 

Valor 

absolut 

% 

 

Valor 

absolut 

% 

 

Valor 

absolut 

% 

 

Valor 

absolut 

% 

 

Nivell 

1DAP1H 17 51,5 5 31,2 50 61,7 11 61,1 83 56 Mitjà 

2DAP2D 14 42,4 5 31,2 41 50,6 5 27,7 65 43,9 Baix 

3DAP1H 28 85 12 75 66 81,5 16 88,9 122 82,4 Alt 

4DAP1H 19 57,5 7 43,7 55 68 15 83,3 96 64,8 Mitjà 

5DASD 18 54,5 9 56,2 55 68 14 77,7 96 64,8 Mitjà 

6DAP3D 18 54,5 10 62,5 59 73 14 77,7 101 68,2 Alt 

7DAP1H 30 91 13 81,2 69 85,2 17 94,4 129 87,1 Alt 

8DAP2H 21 63,6 8 50 53 65,4 11 61,1 93 62,8 Mitjà 

9DAP2H 24 72,7 10 62,5 45 55,5 16 88,9 95 64,2 Mitjà 

10DAP1D 22 66,6 7 43,7 72 89 11 61,1 112 75,6 Alt 

11DAP2D 22 66,6 10 62,5 60 74 13 72,2 105 71 Alt 

12DASD 24 72,7 7 43,7 46 56,8 11 61,1 88 59,4 Mitjà 

13DASD 14 42,4 5 31,2 38 47 6 33,3 63 42,5 Baix 

14DAP1H 27 82 6 37,5 69 85,2 17 94,4 119 80,4 Alt 

15DAP2H 8 24,2 3 18,7 22 27 8 44,4 41 27,7 Baix 

16DAP1D 24 72,7 10 62,5 48 59,2 14 77,7 96 64,8 Mitjà 

17DAP3H 18 54,5 5 31,2 44 54 13 72,2 80 54 Mitjà 

18DAP1D 22 66,6 8 50 55 68 14 77,7 99 66,8 Mitjà 

19DAP1D 26 78,7 9 56,2 52 64,2 10 55,5 97 65,5 Mitjà 

20DAP2H 14 42,4 12 75 28 34,5 8 44,4 62 41,8 Baix 

 

 

Les puntuacions obtingudes en el qüestionari s’atorguen a partir de multiplicar per tres 

els ítems de les diferents dimensions comunicatives valorats amb una freqüència de 

sempre; per dos els ítems valorats amb una freqüència de sovint; per u els ítems valorats 

amb una freqüència d’algunes vegades, i per zero els ítems valorats amb una freqüència 

de mai. 

 

Els adolescents sords de la mostra es distribueixen, segons el nivell obtingut respecte de 

les seves destresses comunicatives globals, en tres franges: nivell baix _situat entre un 

27% i un 47%, respecte la puntuació total de destresses comunicatives_; nivell mitjà 

_situat entre un 48 i un 67%_ i nivell alt _situat entre un 68 i un 87%. Aquesta 

distribució queda recollida en el gràfic següent: 
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El 50% dels adolescents sords mostren un nivell mitjà de destresses comunicatives; un 

30% mostren un nivell alt i un 20% mostren un nivell baix. Aquest 20% es correspon 

amb les noies sordes 2DAP2 i 13DAS, i amb els nois sords15DAP2 i 20DAP2. 

 

Si comparem el nivell lingüístic, mostrat a la taula 6.8, amb el nivell de destresses 

comunicatives, mostrat a la taula 6.9, obtenim la taula següent: 

 

 
Taula 6.10. Nivell lingüístic i nivell comunicatiu obtingut pels adolescents sords. 

 

Mostra Nivell lingüístic Nivell comunicatiu 

1DAP1H Baix Mitjà 

2DAP2D Mig Baix 

3DAP1H Alt Alt 

4DAP1H Mig Mitjà 

5DASD Alt Mitjà 

6DAP3D Baix Alt 

7DAP1H Alt Alt 

8DAP2H Mig Mitjà 

9DAP2H Alt Mitjà 

10DAP1D Alt Alt 

11DAP2D Baix Alt 

12DASD Alt Mitjà 

13DASD Mig Baix 

14DAP1H Mig Alt 

15DAP2H Baix Baix 

16DAP1D Mig Mitjà 

17DAP3H Baix Mitjà 

18DAP1D Mig Mitjà 

19DAP1D Mig Mitjà 

20DAP2H Baix Baix 

 

 

Observem a la taula que hi ha dos alumnes, els nois 15DAP2 i 20DAP2, en els quals 

coincideix un nivell lingüístic baix i un nivell comunicatiu baix. La resta d’alumnes 

amb nivell lingüístic baix obtenen un nivell comunicatiu mitjà o fins i tot alt. 

Tanmateix, les dues alumnes amb nivell comunicatiu baix obtenen un nivell lingüístic 

mitjà. 

 

En la comunicació de l’adolescent sord no només intervenen les seves capacitats o 

destresses comunicatives sinó que també intervenen les seves intencions i la seva 

voluntat de comunicar-se amb els altres. Els aspectes personals com ara l’autoconcepte i 

les habilitats socials aporten a l’adolescent sord una major o menor seguretat per 

utilitzar intencionadament i voluntàriament les destresses comunicatives que posseeix. 
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Possiblement és per això que alguns alumnes amb un nivell lingüístic baix obtenen un 

nivell comunicatiu alt; tot i les seves dificultats lingüístiques es comuniquen 

freqüentment amb els amics i professors, es fan entendre, intervenen voluntàriament i 

sense vergonya en les converses grupals, etc. 

 

Pel contrari, alumnes amb un nivell lingüístic mitjà obtenen un nivell comunicatiu baix; 

i fins i tot una d’aquestes alumnes presenta una sordesa severa. En aquest cas, potser 

aspectes personals de la noia provoquen una major inhibició comunicativa. 

 

En aquesta línia, Calsamiglia i Tusón (2004) exposen que l’ús de la llengua està 

supeditat a les relacions socials, a les identitats i als conflictes dels parlants. Els 

elements cognitius, socials i lingüístics interactuen en qualsevol discurs. En una 

interacció comunicativa influeixen les característiques psicosocials dels que participen 

en la interacció, com ara: la forma com interactuen, els rols que adopten, la manifestació 

progressiva de les seves qualitats personals, etc. La persona que parla és un subjecte 

social que es presenta als altres d’una determinada manera a través d’aquest acte 

comunicatiu. 

 

Si analitzem els diferents ítems que formen les dimensions comunicatives, a partir de 

les categories avaluades com a sovint o sempre, obtenim, en la mostra d’adolescents 

sords, els resultats següents: 

 

 
Taula 6.11. Percentatge d’adolescents sords que realitzen sovint o sempre els diferents ítems referits a les 

dimensions comunicatives analitzades. 

 
Dimensions 

comunicatives 

Ítems descriptius % adolescents 

sords 

 

 

 

 

 

Aspectes 

comunicatius 

1. Entén una conversa col·loquial amb un amic o amiga oient 65 

2. Entén una conversa col·loquial amb un grup d’amics o amigues oients 25 

3. Inicia temes de conversa 65 

4. Es manté atent al llarg de la conversa amb un grup d’amics o amigues oients 70 

5. Quan participa en una conversa amb un grup d’amics o amigues oients, presta atenció 

alternativa als diferents participants 

70 

6. Quan es troba amb nois i noies desconeguts intenta comunicar-se espontàniament 40 

7. Els amics i les amigues comprenen el noi o la noia amb sordesa 80 

8. Els nois i les noies oients escolten l’amic o l’amiga amb sordesa quan parla 75 

9. Manté converses llargues 70 

10. Les seves intervencions són interessants 55 

11. Les seves intervencions són ordenades 70 

 

Organització 

de la interacció 

12. En la conversa, pren el torn de paraula en el moment adequat 55 

13. Intervé sense interrompre a qui parla 45 

14. Intervé aportant una informació relacionada amb el que s’estava dient 65 

15. Les seves intervencions estan fetes amb un llenguatge acceptable 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Intervé en la conversa per obtenir informació 

- pregunta 

- demana aclariments 

 

85 

75 

17. Perquè els altres actuïn 

- sol·licita 

- suggereix 

- proposa 

- avisa 

- aconsella 
-      ordena 

 

80 

35 

45 

55 

55 
20 

18. Per facilitar la interacció (formes de cortesia i disculpa) 

- saluda 

- es disculpa 

- agraeix 

- mitigadors (per favor, etc.) 

 

 

90 

95 

90 

60 
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Finalitat de la 

intervenció 

19. Per expressar estats emocionals 

- plaer 

- disgust 

- temor 

- enuig 

 

80 

70 

50 

40 

20. Per expressar la pròpia opinió 

- mostra acord o desacord 

- argumenta 

- expressa dubtes 

 

75 

50 

60 

21. Per aportar informació 

- identifica, localitza, denomina 

- descriu 

- narra 

 

100 

80 

70 

22. Per interactuar de forma lúdica 

- fa bromes 

- explica acudits 

- ironitza 

- ridiculitza 

 

60 

15 

10 

0 

 

Tipus 

d’intervenció i 

relació amb els 

altres 

23. Intervé en converses al pati amb companys o companyes 95 

24. Intervé en converses a la classe, quan el professor li ho demana 85 

25. Intervé en converses a la classe, voluntàriament 30 

26. Es comunica més fàcilment amb companys de la seva edat que amb adults 75 

27. El noi o la noia amb sordesa s’integra fàcilment al grup-classe, en les diferents activitats 

escolars 

70 

28. El noi o la noia amb sordesa s’integra fàcilment al pati, en les diferents activitats o grups de 

conversa 

65 

 

 

Els ítems, referits a les dimensions comunicatives, que els adolescents sords realitzen en 

un baix percentatge i que, per tant, mostren més dificultats o un baix ús són els 

següents: 

 

- Els costa entendre una conversa col·loquial amb un grup d’amics o amigues oients. 

- Quan es troben amb nois i noies desconeguts no tendeixen a comunicar-se 

espontàniament. 

- En ocasions, quan intervenen en una conversa ho fan interrompent qui parla. 

- Pel que fa a les finalitats de la intervenció i perquè els altres actuïn, quasi mai no 

ordenen als altres i suggereixen i proposen, en baix percentatge. 

- Quant a l’expressió d’estats emocionals, mostren enuig en un baix percentatge. 

- Quant a la interacció lúdica, quasi mai no expliquen acudits ni ironitzen i mai no 

ridiculitzen. 

- No acostumen a intervenir voluntàriament a classe. 

 

Dificultats que sorgeixen en la conversa dual i grupal, en la qual hi ha l’estudiant 

amb sordesa. 

 

El segon aspecte relacionat amb la comunicació de l’adolescent sord és la categorització 

i l’anàlisi de les dificultats que sorgeixen en la conversa dual i grupal, en la qual hi ha 

l’estudiant amb sordesa i l’amic o l’amiga oient que aporta la informació. 

 

 
Taula 6.12. Dificultats més rellevants de la conversa entre l’adolescent sord i l’amic o amics oients de classe 
(informació aportada per l’amic o amiga oient). 

 
Subjectes Conversa entre l’adolescent sord i un amic o 

amiga oient de la classe (dual) 

Conversa entre l’adolescent sord i diversos amics o amigues 

oients de la classe (grupal) 

1DAP1H - De vegades no l’entenc i li dic que ho repeteixi. - Està escoltant a un i no se n’adona que ja està parlant un altre. 

- Sovint diu: de què parleu i nosaltres li ho diem resumit. 

2DAP2D - Quan ella parla he d’estar molt atenta per 

entendre-la. 

- Quan jo (oient) parlo, de vegades no m’escolta 

molt, es perd i li he de repetir. 

- Tots hem d’estar atents quan parla per entendre-la. 

- Quan tots parlem es perd i ens demana que li ho tornem a 

repetir. 
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3DAP1H - Hi ha alguna paraula que no entén i em demana 

que ho repeteixi i jo ho faig vocalitzant més. 

- Li és més difícil seguir el tema del què parlem perquè de 

vegades parlem diferents nois alhora. Aleshores pregunta: de què 

parleu? I nosaltres li ho expliquem. 

- Llavors ens en recordem que ell és allí i comencem a parlar 

mirant-lo a ell. 

4DAP1H - Has de repetir les coses i anar més lent parlant; 

trigues més per explicar una cosa. 

- Igual però encara més lent perquè l’hem d’entendre tots. 

5DASD - Es confon en la comprensió d’algunes coses, per 

exemple, li dius: “demà has de portar els deures de 

natus” i ella porta els de socials. 

- Es confon més en la comprensió d’algunes coses. Per exemple, 

diem: “aquesta persona és tonta, boba” i ella entén una cosa molt 

desagradable, molt ordinari, i la defensa. 

6DAP3D - No entén alguna paraula que jo dic molt 

ràpidament. 

- De vegades diem “tio o tia” i creu que ens referim 

a un familiar. 

- Ella s’expressa i, en ocasions, altres noies no l’entenen i li 

diuen: “sí, sí!” però passen del tema i, de vegades, ella s’enfada. 

- Ara hem trobat una solució; normalment, quan ella explica una 

cosa mira només a una noia, generalment a mi, i la noia ho 

tradueix a la resta d’amigues del grup. 

7DAP1H Sense resposta. Sense resposta. 

8DAP2H Sense resposta. Sense resposta. 

9DAP2H - Alguna vegada no ho entén a la primera, però no 

passa quasi mai, només puntualment. 

- En alguna paraula més difícil pregunta què és, 

però gairebé mai. 

- Potser perd una mica més el fil que en la conversa de dos i es 

despista més. 

10DAP1D Sense resposta. Sense resposta. 

11DAP2D Sense resposta. Sense resposta. 

12DASD Sense resposta. Sense resposta. 

13DASD - No l’entenc perquè crida, a vegades, quan parla. - Ens costa entendre-la i li hem de preguntar: “¿qué has dicho?”. 

14DAP1H - Li expliques un xiste però mai els pilla i li has 

d’explicar el per què del xiste. 

- Quan estàs parlant amb algú i té ell una idea al cap no s’espera 

que acabis, sinó que entra a la conversa i et talla. 

- Quan estem parlant d’un tema, en grup, intervé però no es 

preocupa del tema; ell té una idea fixa i la diu independenment 

del tema de conversa. 

- En grup es mostra una mica desconfiat; tots riem per una 

tonteria i ell ja es pensa que riem d’ell. Ara ja no ho fa tant, ho 

feia més a l’inici que no ens coneixia tant. Deia: “us rieu de mi? 

Què he fet?”. 

15DAP2H - Casi nunca dialoga. 

- Es bromista. 

- Cuando yo hablo a solas con él, se va enterando de 

algo. 

- A veces, yo le hago una broma pero él no lo 

interpreta como una broma y se enfada. 

- No se entera, no nos sigue, tiene muchas dificultades. A lo 

mejor nosotros tampoco nos preocupamos. 

- En clase nunca habla y en el patio poco. 

16DAP1D - La entiendo la mayoría de veces, pero a veces hay 

alguna frase que me la tiene que repetir. 

- Hay cosas tontas que no entiendo pero evito 

hacérselas repetir para no remarcar que no lo he 

entendido. 

- Algunas veces necesitamos que repita cosas. 

- Ella escucha más que habla, pero cuando interviene, explica 

bien lo que quiere decir. 

17DAP3H - Se atranca alguna vez en lo que dice. 

- Te pregunta más de una vez lo que dices. 

- A veces tú hablas diez minutos o más y entonces él 

te responde algo que no tiene nada que ver. 

- Pasa lo mismo; se equivoca más respecto el tema que cree que 

se está hablando. 

18DAP1D - A veces hay palabras que no conoce o te entiende 

mal alguna frase. 

- Al principio siempre está muy atenta pero después se pierde un 

poco porqué a veces nos ponemos a hablar todos a la vez. 

19DAP1D - No hi ha gaire problemes; a vegades hem de 

repetir alguna paraula i si no s’entén potser escriure-

la. 

- Intervé normalment en una conversa col·loquial però es reserva 

les qüestions més personals per a una conversa de dos, amb algú 

amb qui tingui confiança. 

20DAP2H - No ens entenem. Li has de repetir moltes vegades 

el que li vols dir i ell igual a tu. 

- Quan intenta explicar-me una cosa i jo no l’entenc, 

diu: “és igual, deixem-ho!”i no intenta explicar-la 

més perquè jo l’entengui. 

- Ell és tímid i si jo no li parlo o no li pregunto, ell 

no diu res; si li pregunto aleshores contesta. 

- Durant l’estona d’esbarjo s’apunta al grup que anem a prendre 

cafè si el convides si no, no ve. No participa a la conversa, 

sembla com si no volgués molestar. 

- Primerament, tothom feia l’esforç per incloure’l a la conversa 

però ell desistia de seguir-la i després, a poc a poc, la gent ha 

deixat d’incloure’l. Només quan hi ha un canvi molt sobtat, per 

exemple, tothom riu per un acudit, i llavors ell pregunta què 

passa; aleshores se li explica, però després ell segueix absent de 

la conversa general. 

 

 

Els comentaris fets pels estudiants oients es categoritzen de la manera següent: 

 

1. Fan referència al tema o al contingut de la conversa (T). Exemples: desconeixement 

de lèxic, desconeixement del tema de conversa, confusions semàntiques, dificultats 

en la comprensió de bromes i acudits, aplicació literal del significat lexical, etc. 
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2. Fan referència a la gestió de la conversa (GC). Exemples: solapament dels torns 

d’intervenció, imposició d’un tema sense tenir en compte el tema de què s’estava 

parlant, donar una resposta desajustada en relació al tema, no estar atent als diferents 

interlocutors, no participar en la conversa, fer repetir una part de la conversa, etc. 

 

3. Intel·ligibilitat (I). Exemples: no entendre l’adolescent sord quan parla, no entendre 

l’adolescent oient quan parla, no entendre alguna paraula dita per l’adolescent sord o 

oient, etc. 

 

 
Taula 6.13. Categorització i quantificació de les dificultats més rellevants de la conversa entre l’adolescent sord i 

l’amic o els amics oients de classe. 

 
Mostra 

 
CONVERSA DUAL CONVERSA GRUPAL 

Tema Gestió conversa Intel·ligibilitat Tema Gestió conversa Intel·ligibilitat 

1DAP1H   X X X  

2DAP2D  X   X  

3DAP1H   X X X  

4DAP1H  X   X  

5DASD X   X   

6DAP3D X  X  X X 

7DAP1H -- -- -- -- -- -- 

8DAP2H -- -- -- -- -- -- 

9DAP2H X    X  

10DAP1D -- -- -- -- -- -- 

11DAP2D -- -- -- -- -- -- 

12DASD -- -- -- -- -- -- 

13DASD   X   X 

14DAP1H X   X X  

15DAP2H X X X X X X 

16DAP1D  X X X X  

17DAP3H X X  X X  

18DAP1D X  X  X  

19DAP1D  X   X  

20DAP2H  X X X X  

Total 7 7 8 8 13 3 

 

 

Tal com s’observa a la taula, les dificultats comunicatives entre l’adolescent sord i 

l’oient varien en funció de la característica dual o grupal de la conversa. 

 

En una conversa dual abunden les dificultats produïdes per problemes d’intel·ligibilitat 

entre l’adolescent sord i oient. Sense aquesta comprensió mútua la conversa no pot 

continuar; en aquest cas, un o l’altre interlocutor ha d’aturar el trascurs de la conversa i 

centrar-se, mitjançant l’escolta, la repetició o l’explicació complementària, en la 

comprensió de la paraula o el missatge inintel·ligible. També es donen, però en un 

nombre lleugerament inferior, dificultats en la gestió de la conversa i en el tema o el 

contingut. 

 

En una conversa grupal les intervencions orals dels diferents participants, els canvis de 

tema i els torns de paraula tenen lloc amb rapidesa i, consegüentment, l’adolescent sord 

té més dificultats per seguir la conversa. 
 

L’amiga de la noia sorda 6DAP3 diu: “ara hem trobat una solució; normalment, quan 

ella explica una cosa mira només a una noia, generalment a mi, i la noia ho tradueix a 

la resta d’amigues del grup”. 
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L’estratègia comentada per aquesta noia facilita que l’amiga sorda pugui intervenir en la 

conversa però no garanteix que la pugui seguir, llevat que les amigues oients utilitzin la 

mateixa estratègia de mirar la noia sorda, quan fan intervencions orals en la conversa 

grupal. 

 

Tot i que, aparentment, les dificultats respecte de la intel·ligibilitat sembla que són 

menors en la conversa grupal respecte de la dual, possiblement no sigui així. En la 

conversa dual aquestes dificultats es posen immediatament de manifest i la interrompen. 

Fins que ambdós interlocutors no fan una actuació reparadora, la conversa no pot 

continuar. 

 

Per contra, sovint la conversa grupal continua, tret que l’adolescent sord expliciti davant 

del grup les seves dificultats. En la conversa grupal, possiblement l’adolescent sord 

també té dificultats en relació amb el tema i la intel·ligibilitat, tot i que no sempre les 

manifesti. La rapidesa en la intervenció dels diferents participants i l’evolució dinàmica 

del contingut de la conversa fan que les dificultats de l’adolescent sord passin més 

desapercebudes per a l’oient. 

 

Algunes explicacions, com les que fan els amics i companys oients dels adolescents 

sords 18DAP1 i 20DAP2 són clars exemples d’aquesta major complexitat de la 

conversa grupal: 

 

“Al principio siempre está muy atenta pero después se pierde un poco porque a veces 

nos ponemos a hablar todos a la vez”. 

 

“No participa a la conversa, sembla com si no volgués molestar. Primer, tothom feia 

l’esforç per incloure’l a la conversa però ell desistia de seguir-la i després, a poc a poc, 

la gent ha deixat d’incloure’l. Només quan hi ha un canvi molt sobtat, per exemple, 

tothom riu per un acudit, i llavors ell pregunta què passa; aleshores se li explica, però 

després ell segueix absent de la conversa general”. 

 

Els estudis fets per Stinson, Liu, Saur i Long (1996) i Stinson i Whitmire (2000) també 

exposen que els estudiants sords integrats viuen, en ocasions, experiències d’aïllament 

social a causa de les dificultats comunicatives que els impedeix una fàcil participació a 

les activitats socials amb companys oients. És de més difícil accés, per als estudiants 

sords, la conversa informal amb companys oients. Quan els estudiants sords i oients 

poden comunicar-se i interaccionar en grups petits, aleshores la comunicació és més 

exitosa. 

 

6.3.2. Característiques de personalitat dels adolescents sords i 

oients 
 

Les característiques de personalitat dels adolescents sords i oients de la mostra s’han 

analitzat a través de la valoració de l’autoconcepte i la valoració de les habilitats socials. 

 

Segons Villa i Auzmendi (1992), l’autoconcepte és l’actitud valorativa que el subjecte 

té envers un mateix, envers la pròpia persona. L’autoconcepte juga un paper fonamental 
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en el desenvolupament constructiu de la personalitat. Es necessita un autoconcepte 

positiu per a una adequada conducta social, afectiva i intel·lectual.  

 

L’autoconcepte no és innat sinó que es va desenvolupant i evolucionant. Està constituït 

per tres components: 

 

- Component cognitiu. És el conjunt de trets amb els quals el subjecte es descriu. 

- Component afectiu. És el conjunt d’afectes, emocions i avaluacions que 

acompanyen la descripció d’un mateix. 

- Component conductual. És el conjunt de conductes i comportaments quotidiants 

condicionats i concordants amb el propi autoconcepte. 

 

(Villa i Auzmendi, 1992) 

 

Segons Segura, Expósito i Arcas (1999), les habilitats socials són conductes verbals o 

no verbals que faciliten la relació interpersonal adequada o assertiva. Requereixen un 

control de les pròpies emocions i s’aprenen per observació de models i per la tècnica 

d’assaig i error.  

 

Tenir habilitats socials implica relacionar-se correctament amb els altres. La relació 

incorrecta pot esdevenir per excés o per defecte. Per excés hi ha l’agressivitat, que 

consisteix en actuacions verbals o físiques impositives, sense respectar ni tenir en 

compte l’altre. Per defecte hi ha la inhibició, que consisteix a no actuar o a actuar 

insuficientment i sense afrontar ni resoldre les diferents situacions interpersonals. 

 

Per a Goldstein, Sprafkin, Gershaw i Klein (1989), els adolescents amb habilitats socials 

incorrectes mostren dificultats per portar una vida afectiva satisfactòria, tant en el pla 

personal com en l’interpersonal. 

 

6.3.2.1. Autoconcepte en els adolescents 

 

L’escala d’autoconcepte utilitzada ha estat dissenyada per Villa i Auzmendi (1992) i 

adaptada a la població infantil i juvenil amb sordesa per Cambra (1994), tal com s’ha 

exposat en el capítol cinc, pàg. 97. Consta de vint-i-dos enunciats comuns per als 

adolescents sords i oients i un darrer enunciat, amb lleugeres diferències per a l’alumnat 

sord i oient (vegeu annex 1, pàg 13). 

 

L’escala valora l’autoconcepte dels joves en l’àmbit acadèmic, social, físic-personal, i a 

nivell global. Respecte de cada un d’aquests apartats, l’adolescent pot mostrar un 

autoconcepte positiu i/o negatiu. 

 

Els enunciats 1, 3, 4, 9, 13 i 17 fan referència a l’autoconcepte acadèmic. 

Els enunciats 5, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 22 i 23 fan referència a l’autoconcepte social. 

Els enunciats 2, 6, 11, 15, 16, 19 i 20 fan referència a l’autoconcepte físic i personal. 

 

Els resultats obtinguts pels adolescents estudiats es mostren a la taula següent: 
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Taula 6.14. Resultats respecte de l’autoconcepte en els adolescents de la mostra. 

 
Subjectes Autoconcepte A. acadèmica A. social A. físic i personal A. total 

S
O

R
D

S
 

1-DAP1-H A positiu 

A negatiu 

5 

1 

5 

4 

4 

3 

14 

8 

2-DAP2-D A positiu 

A negatiu 

5 

1 

9 

0 

7 

0 

21 

1 

3-DAP1-H A positiu 

A negatiu 

6 

0 

5 

4 

5 

2 

16 

6 

4-DAP1-H A positiu 

A negatiu 

6 

0 

9 

0 

5 

2 

20 

2 

5-DAS-D A positiu 

A negatiu 

3 

3 

2 

7 

6 

1 

11 

11 

6-DAP3-D A positiu 

A negatiu 

4 

2 

7 

2 

6 

1 

17 

5 

7-DAP1-H A positiu 

A negatiu 

5 

1 

9 

0 

6 

1 

20 

2 

8-DAP2-H A positiu 

A negatiu 

6 

0 

9 

0 

6 

1 

21 

1 

9-DAP2-H A positiu 

A negatiu 

6 

0 

9 

0 

7 

0 

22 

0 

10-DAP1-D A positiu 

A negatiu 

6 

0 

4 

5 

6 

1 

16 

6 

11-DAP2-D A positiu 

A negatiu 

6 

0 

7 

2 

6 

1 

19 

3 

12-DAS-D A positiu 

A negatiu 

5 

1 

4 

5 

6 

1 

15 

7 

13-DAS-D A positiu 

A negatiu 

5 

1 

5 

4 

7 

0 

17 

5 

14-DAP1-H A positiu 

A negatiu 

5 

1 

9 

0 

3 

4 

17 

5 

15-DAP2-H A positiu 

A negatiu 

3 

3 

4 

5 

2 

5 

9 

13 

16-DAP1-D A positiu 

A negatiu 

3 

3 

8 

1 

4 

3 

15 

7 

17-DAP3-H A positiu 

A negatiu 

4 

2 

6 

3 

2 

5 

12 

10 

18-DAP1-D A positiu 

A negatiu 

4 

2 

6 

3 

5 

2 

15 

7 

19-DAP1-D A positiu 

A negatiu 

5 

1 

8 

1 

5 

2 

18 

4 

20-DAP2-H A positiu 

A negatiu 

4 

2 

3 

6 

6 

1 

13 

9 

O
IE

N
T

S
 

21-D A positiu 

A negatiu 

4 

2 

6 

3 

6 

1 

16 

6 

22-H A positiu 

A negatiu 

5 

1 

8 

1 

4 

3 

17 

5 

23-H A positiu 

A negatiu 

6 

0 

8 

1 

7 

0 

21 

1 

24-H A positiu 

A negatiu 

6 

0 

7 

2 

6 

1 

19 

3 

25-D A positiu 

A negatiu 

5 

1 

4 

5 

4 

3 

13 

9 

26-H A positiu 

A negatiu 

6 

0 

9 

0 

7 

0 

22 

0 

27-D A positiu 

A negatiu 

5 

1 

8 

1 

3 

4 

16 

6 

28-D A positiu 

A negatiu 

4 

2 

3 

6 

4 

3 

11 

11 

29-D A positiu 

A negatiu 

3 

3 

4 

5 

5 

2 

12 

10 

30-H A positiu 

A negatiu 

4 

2 

9 

0 

6 

1 

19 

3 

31-H A positiu 

A negatiu 

2 

4 

8 

1 

3 

4 

13 

9 

32-D A positiu 

A negatiu 

5 

1 

8 

1 

5 

2 

18 

4 

33-D A positiu 

A negatiu 

4 

2 

5 

4 

4 

3 

13 

9 

34-H A positiu 

A negatiu 

5 

1 

9 

0 

5 

2 

19 

3 
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35-D A positiu 

A negatiu 

5 

1 

7 

2 

4 

3 

16 

6 

36-H A positiu 

A negatiu 

3 

3 

5 

4 

7 

0 

15 

7 

37-H A positiu 

A negatiu 

4 

2 

8 

1 

6 

1 

18 

4 

38-D A positiu 

A negatiu 

4 

2 

8 

1 

5 

2 

17 

5 

39-D A positiu 

A negatiu 

5 

1 

9 

0 

6 

1 

20 

2 

40-H A positiu 

A negatiu 

5 

1 

8 

1 

6 

1 

19 

3 

 

L’enunciat 23 no està inclòs en els resultats sinó que es presenta i s’analitza més 

endavant. 

 

En alguns casos, voluntàriament, l’adolescent ha afegit algun comentari personal pel 

que fa a la valoració de l’enunciat. Aquests comentaris s’analitzaran en cada àmbit. 

 

Anàlisi de l’autoconcepte acadèmic. 

 

L’autoconcepte acadèmic, positiu i negatiu, que obtenen els adolescents oscil·la entre 

els valors absoluts de zero i sis. Si classifiquem aquests valors en tres franges, 

obtindrem un nivell d’autoconcepte nul o baix, comprès entre les puntuacions de zero i 

u, un nivell d’autoconcepte mitjà, comprès entre les puntuacions de dos i quatre, i un 

nivell d’autoconcepte alt, comprès entre les puntuacions de cinc i sis. 

 

Els adolescents sords i oients es distribueixen, segons les tres franges d’autoconcepte 

acadèmic, tal com mostra el gràfic següent: 
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Els nois sords són els que mostren un autoconcepte acadèmic positiu més elevat; el 70% 

mostren un alt grau d’autoconcepte acadèmic positiu. 

 

Les noies oients són les que mostren un autoconcepte acadèmic positiu més baix; un 

50% mostra un alt grau d’autoconcepte acadèmic positiu però un altre 50% mostra un 

grau mitjà d’autoconcepte acadèmic positiu. 
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Les noies sordes i els nois oients se situen en posicions intermèdies entre aquests dos 

extrems. 

 

Si analitzem, a partir de la taula 6.14, la puntuació obtinguda per cada subjecte de la 

mostra, observem que, només en un cas, l’autoconcepte acadèmic negatiu és superior al 

positiu; es tracta del noi oient 31. En cinc casos, l’autoconcepte acadèmic positiu i 

negatiu és equivalent; es tracta de les noies sordes 5DAS i 16DAP1, el noi sord 

15DAP1 i la noia i el noi oients 29 i 36. 

 

Els comentaris que aporten alguns adolescents relacionats amb l’autoconcepte acadèmic 

queden recollits a la taula següent: 

 

 
Taula 6.15. Comentaris aportats per alguns adolescents relacionats amb l’autoconcepte acadèmic. 

 

Noi sord -No pregunto a classe perquè em fa vergonya. 

 
 

Noia sorda 

-Estudiar és difícil, tots els temes són molt difícils. 
-En algunas asignaturas debes estudiar muchas cosas. 

-Hay que repasar mucho, memorizar, leerlo bien; yo estudio poco. 

-No me gusta estudiar. 

-Fàcil no és però si t’hi esforces és més fàcil aconseguir-ho. 

 

Noi oient 

-No és fàcil, molts cops cal aprendre conceptes nous. 

-No me gusta, me cuesta y no me pongo. 
-Estudio para el último día, debería estudiar más. 

 
 

 

Noia oient 

-No estudio gaire. 
-Quan estudies a casa, sense els professors, és difícil comprendre les coses. 

-Te lo has de currar. 

-Em costa estudiar. 

-Es aburrido estudiar. 
-Hay que dedicarle tiempo y hacer un esfuerzo mental y físico de aguantar las clases. 

-A mi em costa i per treure bones notes m’hi he de posar. 

 

 

La major part de comentaris fan referència a aspectes negatius de l’autoconcepte 

acadèmic; a les dificultats i l’esforç que els suposa estudiar. Els nois sords, que són els 

que mostren un major autoconcepte positiu acadèmic, aporten menys comentaris. 

 

Segons González i Tourón (1994), l’autoconcepte acadèmic és el resultant del procés 

d’aprenentatge, en el qual intervenen variables com ara: els èxits i fracassos 

aconseguits, la comparació del propi rendiment amb el dels companys, el clima de 

classe, les expectatives del professorat, el tipus d’ensenyament, la interacció professor-

alumne, etc. 

 

Normalment, l’autoconcepte acadèmic influeix en el rendiment acadèmic i a la inversa, 

tot i que les variables abans descrites també tenen una influència. L’autoconcepte 

acadèmic negatiu afecta més el rendiment acadèmic negatiu, respecte de l’autoconcepte 

acadèmic positiu envers el rendiment acadèmic positiu. 

 

Anàlisi de l’autoconcepte social. 

 

L’autoconcepte social, positiu i negatiu, que obtenen els adolescents oscil·la entre els 

valors absoluts de zero i nou. Si classifiquem aquests valors en tres franges, obtindrem 

un nivell d’autoconcepte nul o baix, comprès entre les puntuacions de zero i dos, un 

nivell d’autoconcepte mitjà, comprès entre les puntuacions de tres i sis, i un nivell 

d’autoconcepte alt, comprès entre les puntuacions de set i nou. 
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Els adolescents sords i oients es distribueixen, segons les tres franges d’autoconcepte 

social, tal com mostra el gràfic següent: 
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Els nois oients són els que mostren un autoconcepte social positiu més elevat; el 90% 

mostren un alt autoconcepte social positiu. 

 

El 50% dels nois i les noies amb sordesa i de les noies oients mostren un alt 

autoconcepte social positiu. 

 

Si analitzem la puntuació obtinguda per cada subjecte de la mostra, observem que la 

noia sorda 5DAS té un baix autoconcepte social positiu i un alt autoconcepte social 

negatiu; obté, respectivament, unes puntuacions de dos i set. 

 

Hi ha altres adolescents que també mostren una major puntuació social negativa que 

positiva, tot i que els dos valors no són tan extrems; aquest és el cas dels nois sords 

15DAP1, 20DAP1, les noies sordes 10DAP1 i 12DAS i les noies oients 28 i 29. 

 

Els comentaris que aporten alguns adolescents relacionats amb l’autoconcepte social 

queden recollits a la taula següent: 
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Taula 6.16. Comentaris aportats per alguns adolescents relacionats amb l’autoconcepte social. 

 

 

Noi sord 

-De vegades em marginen i quan fan grups a classe sempre em quedo sol. 

-Solo estoy más tranquilo que con amigos. 

-Sóc tímid i em costa relacionar-me i fer amics. 

-Els companys de classe em sembla que prefereixen treballar amb altres que no pas amb mi. 

 

 
 

Noia sorda 

-Es difícil tener amigos porque hay muchos conocidos pero amigos, pocos; tienes que tener mucha 

intimidad con esa persona, conocerla a fondo para considerarla amiga. En mi clase hay distintos 
grupos pero no hay compenetración entre ellos; no me relaciono con otros grupos si no me preguntan. 

-Me cuesta hacer amigos y hablar con ellos. 

-Si una persona no te conoce mucho, desconfía y te cuesta hacer amistad o si vive muy lejos y no lo 

ves mucho la amistad decae. 
-No hablo con el resto de la clase, van a su rollo, sólo con las amigas. 

-És difícil tenir amics perquè jo sóc sorda i és difícil comunicar. 

Noi oient  

 
 

Noia oient 

-Alguns companys em critiquen per la meva manera de ser o vestir. Alguns em ridiculitzen quan 
parlo. 

-Tothom té el seu grup i t’has d’espavilar molt; quan intentes parlar amb algú, en ocasions no et fan 

cas. 

-No és fàcil que tothom t’accepti com ets. 

-Cuando estás sola piensas mejor y sólo influye tu opinión. 

-Me cuesta coger amistad con alguien porqué he tenido muchos fraudes. 

 

 

La major part de comentaris també fan referència a aspectes negatius de l’autoconcepte 

social; descriuen les dificultats que es troben en la relació social amb els altres. Els nois 

oients, que són els que mostren un major autoconcepte social positiu, no aporten 

comentaris. 

 

Anàlisi de l’autoconcepte físic i personal. 

 

L’autoconcepte físic i personal, positiu i negatiu, que obtenen els adolescents oscil·la 

entre els valors absoluts de zero i set. Si classifiquem aquests valors en tres franges, 

obtindrem un nivell d’autoconcepte nul o baix, comprès entre les puntuacions de zero i 

un, un nivell d’autoconcepte mitjà, comprès entre les puntuacions de dos i cinc, i un 

nivell d’autoconcepte alt, comprès entre les puntuacions de sis i set. 

 

Els adolescents sords i oients es distribueixen, segons les tres franges d’autoconcepte 

social, tal com mostra el gràfic següent: 
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Les noies sordes i els nois oients són els que mostren, per aquest ordre, un autoconcepte 

físic i personal més elevat. El 70% de les noies sordes i el 60% dels nois oients 

presenten un alt autoconcepte físic i personal positiu.  

 

El 70% de les noies oients i el 60% dels nois sords presenten un nivell mitjà 

d’autoconcepte físic i personal positiu. 

 

En l’anàlisi de la puntuació obtinguda per cada subjecte, a la taula 6.14, s’observa que 

els nois sords 15DAP1 i 17DAP3 tenen un baix autoconcepte físic-personal positiu i un 

alt autoconcepte físic-personal negatiu, amb puntuacions de dos i cinc, respectivament. 

El noi 14DAP1 també mostra una puntuació negativa superior a la positiva, tot i que 

amb valors més propers. 

 

La noia oient 27 i el noi oient 31 també mostren una puntuació negativa superior a la 

positiva, tot i que amb valors propers de tres i quatre, respectivament. 

 

En totes les noies sordes l’autoconcepte físic-personal positiu és superior al negatiu. 

 

Els comentaris que aporten alguns adolescents relacionats amb l’autoconcepte físic i 

personal queden recollits a la taula següent: 

 

 
Taula 6.17. Comentaris aportats per alguns adolescents relacionats amb l’autoconcepte físic i personal. 

 

Noi sord -Sóc gordo i sóc molt tímid. 

-No m’agrada portar ulleres, ni el color dels ulls; no m’agrada ser sord, voldria entendre millor els 

altres. 

-No m’agraden unes cicatrius que tinc a causa d’una caiguda, de petit. 
-No me gusta la barriga, quiero adelgazar. 

-Me gustaría ser más fuerte. 

-No me gusta ser sordo y llevar gafas tampoco. Soy vago y aburrido. 

 

Noia sorda -La cadera no me gusta. 

-El culo no me gusta, lo tengo muy gordo. 

-Hay días que me veo bien y otros mal. 

-Sóc tancada i no m’obro als altres, inicialment, tot i que m’esforço i he millorat des que era petita. 

Noi oient -Sóc una mica gras. 

-Sóc desordenat. 

-Tinc grans a la cara; sóc massa impulsiu, nerviós, dic tonteries i ho vull canviar. 

-M’agradaria tenir el cabell més fi. 
-Soy vago. 

Noia oient -Sóc baixeta i peluda. 
-Sóc torpe i despistada. No m’agraden els meus cabells. 

-Me veo al espejo y no me veo bien. Las camisetas me quedan mal. 

-Les cames no m’agraden; sóc bastant tímida. M’agrada anar còmoda i no lluint la roba. 

-Tinc els pits plans. 
-Tengo ojeras, puntos negros y mucho pelo. 

-Tengo mucho complejo con mi piel tan blanca. Engordo muy rápido. 

-Sóc baixeta, tinc poc pit i massa cabell. 

 

 

Tots els comentaris fan referència a aspectes negatius de l’autoconcepte físic i personal. 

Descriuen els aspectes físics o de personalitat que els desagrada. Hi ha dos nois sords 

que es refereixen a la sordesa com una característica física negativa.  

 

Les noies sordes, que són les que mostren un major autoconcepte físic i personal 

positiu, aporten menys comentaris i cap d’ells no fa referència a la sordesa. 
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Cambra (1994) ha investigat l’autoconcepte dels adolescents sords escolaritzats en 

centres ordinaris i exposa també que la majoria d’ells no es defineixen com a persones 

sordes sinó que fan referència a les seves afeccions i activitats preferides. En general, no 

mostren una vivència negativa del dèficit auditiu. 

 

Anàlisi de l’autoconcepte global. 

 

L’autoconcepte global o total, positiu i negatiu, que obtenen els adolescents oscil·la 

entre els valors absoluts de zero i vint-i-dos. Si classifiquem aquests valors en tres 

franges, obtindrem un nivell d’autoconcepte nul o baix, comprès entre les puntuacions 

de zero i sis; un nivell d’autoconcepte mitjà, comprès entre les puntuacions de set i 

quinze, i un nivell d’autoconcepte alt, comprès entre les puntuacions de setze i vint-i-

dos. 

 

Els adolescents sords i oients es distribueixen, segons les tres franges d’autoconcepte 

global, tal com mostra el gràfic següent: 
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Segons el gràfic, els adolescents estudiats tendeixen a tenir un alt grau d’autoconcepte 

positiu. 

 

Els nois oients són els que mostren un major autoconcepte positiu; un 80% d’ells tenen 

un alt autoconcepte positiu. El 60% dels nois i les noies amb sordesa i les noies oients 

mostren també un alt autoconcepte positiu. 

 

Els adolescents que obtenen una puntuació més alta d’autoconcepte positiu són el noi 

sord 9DAP2 i el noi oient 26, ambdós amb una puntuació màxima de vint-i-dos i, per 

tant, un autoconcepte negatiu de zero. 

 

Els adolescents que obtenen una puntuació més baixa d’autoconcepte positiu són el noi 

sord 15DAP1, la noia sorda 5DAS i la noia oient 28. 

 

En el cas del noi sord 15, l’autoconcepte negatiu és superior a l’autoconcepte positiu; 

obté, respectivament, uns valors absoluts de nou i tretze. Aquest noi mostra, en l’àmbit 
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acadèmic, una mateixa puntuació d’autoconcepte positiu i negatiu, i en els àmbits social 

i físic-personal una major puntuació d’autoconcepte negatiu respecte de l’autoconcepte 

positiu. 

 

En el cas de les noies 5DAS i 28O els autoconceptes positiu i negatiu són equivalents; 

obtenen una mateixa puntuació d’onze, en totes dues valoracions. En les dues, en 

l’àmbit social, l’autoconcepte negatiu és superior al positiu. I en la primera, en 

acadèmic, l’autoconcepte positiu és equivalent al negatiu. 

 

Si analitzem comparativament els tres àmbits d’autoconcepte, a partir del percentatge 

d’adolescents que mostren un alt grau d’autoconcepte positiu, obtenim el gràfic següent: 
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Tal com s’observa en el gràfic, el nois sords són els que més detaquen en l’àmbit 

acadèmic; el 70% d’ells mostren un alt autoconcepte positiu en aquest àmbit, seguits de 

les noies sordes i els nois oients, en un 60%. 

 

Els nois oients són els que més destaquen en l’àmbit social; el 90% d’ells obtenen un alt 

autoconcepte positiu, seguits dels altres tres grups, en un 50%. 

 

Les noies sordes són les que més destaquen en l’àmbit físic-personal; el 70% d’elles 

obtenen un alt autoconcepte positiu, seguit dels nois oients, en un 60%. Només un 30% 

de les noies oients mostra un alt grau d’autoconcepte físic-personal positiu. 

 

En aquesta mateixa línia, Cambra (1994) exposa que la majoria de respostes sobre 

l’autoconcepte que tenen els adolescents sords són comunes als adolescents oients, tal 

com la referència als amics, als estudis, a la preocupació per a l’aparença física i per 

aspectes de la pròpia personalitat. 

 

Stinson i Foster (2000) han estudiat l’autoconcepte en els adolescents sords integrats i 

exposen que l’autoimatge positiva està directament relacionada amb les millors 

habilitats en el llenguatge oral i en les notes acadèmiques. 
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Resultats i l’anàlisi de l’enunciat vint-i-tres. 

 

Aquest darrer enunciat és lleugerament diferent pels adolescents sords i els adolescents 

oients. Els primers han contestat respecte l’enunciat “m’agradaria tenir més amics o 

amigues amb sordesa fora de l’IES”; els segons han contestat respecte l’enunciat 

“m’agradaria tenir més amics o amigues fora de l’IES” 

 

Els resultats obtinguts es mostren a la taula següent: 

 

 
Taula 6.18. Resultats obtinguts pels adolescents respecte l’enunciat vint-i-tres. 

 

Adolescents Nre. de respostes respecte l’enunciat 

Acord Desacord 

Noi sord 2 8 

Noia sorda 9 1 

Noi oient 7 3 

Noia oient 5 5 

 

 

La major part de nois sords no mostren necessitat de tenir altres amics o amigues amb 

sordesa, fora de l’IES; mentre que la major part de les noies sordes sí que els agradaria 

tenir altres amics o amigues amb sordesa. 

 

La major part de nois oients manifesten que els agradaria tenir més amics fora de l’IES; 

mentre que les noies oients es distribueixen, en un 50% respectivament, entre l’acord o 

el desacord respecte el tenir més amics o amigues. 

 

Els comentaris que aporten alguns adolescents relacionats amb l’enunciat queden 

recollits a la taula següent: 

 

 
Taula 6.19. Comentaris aportats pels adolescents respecte l’enunciat vint-i-tres. 

 

 

 
 

Noi sord 

-no els podria veure perquè em relaciono poc fora, a part del futbol. 

-li és igual que siguin sords o oients. 
-me da igual que sean sordos o oyentes. 

-sí que m’agradaria tenir més amics però m’és igual que siguin sords o oients. 

-nuchos sordos no, ya tengo los suficientes, me gusta también oyentes. Algunos sordos son un 

poco especiales, por ejemplo hablan con signos y a mí me gusta que hablen. 
-sí porque no conozco sordos. 

 
 

 

 

Noia sorda 

-sí que m’agradaria conèixer altres sords. 
-me gusta tener amigos sordos y oyentes porqué no es lo mismo y me gusta ver la diferencia. 

-sí, porqué me entiendo mejor. 

-así puedo conocer más gente como yo. 

-con las amigas oyentes yo soy la única sorda y estoy bien pero yo soy la distinta, con las 
sordas todas somos iguales. 

-ya tengo suficientes amigos, ya. 

-me gustaría tener más amigos pero me da lo mismo que sean sordos o no. 
-de tant en tant m’agrada, però sempre amb sords no. 

Noi oient -ja tinc prous amics. 
-com més amics millor, per no anar sempre amb els mateixos. 

Noia oient -es bueno relacionarse también con gente de fuera del IES. 
-ya me bastan, no quiero más; debería prestar atención a demasiadas personas. 

 

 

Aquests comentaris exemplifiquen els resultats obtinguts a la taula 6.18. 
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6.3.2.2. Habilitats socials dels adolescents 

 

Les respostes donades pels alumnes sords i oients de la mostra, en l’escala d’habilitats 

socials per a adolescents, adaptada per Segura i altres (1999), han estat valorades pels 

dos jutges participants com a respostes assertives, agressives o inhibides, segons la 

definició exposada en el capítol cinc (pàg. 97). 

 

S’ha mesurat el grau d’acord entre els dos avaluadors, que han classificat les respostes 

dels adolescents segons les tres categories excloents, a partir de l’índex de concordança 

Kappa de Cohen, i seguint el marc teòric exposat per Bakeman i Gottman (1989). El 

valor Kappa obtingut és de 0,78, considerat segons la taula proposada per Molinero 

(2001) com un grau d’acord bo. 

 

Atès que la concordança és elevada s’ha establert la puntuació de cada subjecte estudiat 

a partir del percentatge mitjà, tal com proposen Bakeman i Gottman (1989). Els 

resultats obtinguts es mostren a la taula següent: 

 

 
Taula 6.20. Categorització de les respostes donades pels adolescents de la mostra en l’escala d’habilitats socials. 

 
Mostra Resposta assertiva Resposta inhibida Resposta agressiva 

S
o
rd

s 

1-DAP1-H 17 1,5 6,5 

2-DAP2-D 16 0,5 8,5 

3-DAP1-H 18 0,5 6,5 

4-DAP1-H 18 1,5 5,5 

5-DAS-D 14,5 6 4,5 

6-DAP3-D 18,5 1,5 5 

7-DAP1-H 23 1,5 0,5 

8-DAP2-H 17,5 2,5 5 

9-DAP2-H 22,5 1 1,5 

10-DAP1-D 22 0,5 2,5 

11-DAP2-D 22,5 1 1,5 

12-DAS-D 20 3 2 

13-DAS-D 23 1 1 

14-DAP1-H 19,5 0,5 5 

15-DAP2-H 19 2 4 

16-DAP1-D 19,5 2,5 3 

17-DAP3-H 9,5 3,5 12 

18-DAP1-D 19 3 3 

19-DAP1-D 21,5 2,5 1 

20-DAP2-H 13,5 7,5 4 

O
ie

n
ts

 

21-D 17,5 3 4,5 

22-H 20,5 2,5 2 

23-H 23 1 1 

24-H 21 4 0 

25-D 20,5 2,5 2 

26-H 22,5 2,5 0 

27-D 21 1 3 

28-D 18 3,5 3,5 

29-D 21 2 2 

30-H 22,5 1,5 1 

31-H 15,5 1 8,5 

32-D 19 1,5 4,5 

33-D 16 0 9 

34-H 22 1 2 

35-D 17,5 3 4,5 

36-H 15 2 8 

37-H 21,5 1,5 2 

38-D 21,5 2,5 1 

39-D 21 2 2 

40-H 24,5 0,5 0 
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Anàlisi de les respostes assertives. 
 

Si classifiquem les respostes assertives dels adolescents de la mostra en tres franges, en 

funció de la puntuació obtinguda, obtindrem un nivell d’assertivitat baix, comprès entre 

les puntuacions de nou i mig i catorze; un nivell d’assertivitat mitjà, comprès entre les 

puntuacions de quinze i dinou, i un nivell d’assertivitat alt, comprès entre les 

puntuacions de vint i vint-i-quatre i mig. 

 

Els adolescents sords i oients es distribueixen, segons les tres franges d’assertivitat, tal 

com mostra el gràfic següent: 
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D’acord amb el gràfic, el grau d’assertivitat varia en funció dels quatre grups 

d’adolescents. 

 

El nivell baix d’assertivitat, tot i que en percentatges baixos, només es dóna entre els 

nois i les noies amb sordesa; concretament, obtenen aquesta puntuació inferior els nois 

sords 17DAP3 i 20DAP2, del final de l’adolescència, i la noia sorda 5DAS, de l’inici de 

l’adolescència. 

 

L’assertivitat mitjana és majoritària entre els nois sords, en un 60%, i es dóna també en 

un 40% de les noies sordes. Les noies oients es distribueixen entre un 50% d’assertivitat 

mitjana i un 50% d’assertivitat alta. Els nois oients mostren un percentatge baix, situat 

en un 20%, d’assertivitat mitjana. 

 

L’assertivitat alta es dóna majoritàriament entre els nois oients, en un 80%; seguits de 

les noies sordes i oients, en un 50%. Només un 20% dels nois sords mostren un nivell 

d’assertivitat alta. 

 

Les noies sordes i oients mostren uns nivells d’assertivitat similars, situats en la franja 

mitjana i alta. Els nois oients tendeixen a tenir majoritàriament un nivell d’assertivitat 

alt i, al contrari, els nois sords tendeixen a tenir un nivell d’assertivitat mitjà i són 

minoritaris els que mostren una alta assertivitat. 

 

Si tenim en compte les tres etapes de l’adolescència, els nivells d’assertivitat dels 

alumnes de la mostra es distribueixen segons el gràfic següent: 
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Gràfic 6.32 

0

5

10

15

20

25

30

p
e
rc

e
n

ta
tg

e
s

IA AM FA IA AM FA

SORDS                                  OIENTS

Grau d'assertivitat segons l'edat de l'adolescència

assertivitat

baixa

assertivitat

mitjana

assertivitat alta

 
 
IA: inici de l’adolescència; AM: adolescència mitjana; FA: final de l’adolescència. 

 

 

Entre els estudiants sords, l’assertivitat alta es concentra majoritàriament a 

l’adolescència mitjana; entre els estudiants oients, l’assertivitat alta es distribueix, en 

percentatges similars, al llarg de les tres etapes de l’adolescència. 

 

Anàlisi de les respostes inhibides. 

 

Si classifiquem les respostes inhibides dels adolescents de la mostra en tres franges, en 

funció de la puntuació obtinguda, obtindrem un nivell d’inhibició nul o baix, comprès 

entre les puntuacions de zero i dos; un nivell d’inhibició mitjà, comprès entre les 

puntuacions de tres i cinc, i un nivell d’inhibició alt, comprès entre les puntuacions de 

sis i set i mig. 

 

Els adolescents sords i oients es distribueixen, segons les tres franges d’inhibició, tal 

com mostra el gràfic següent: 
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La major part d’adolescents de la mostra presenten uns percentatges baixos de respostes 

inhibides. Hi destaca especialment el grup de nois oients, el 90% dels quals se situen en 

la franja de respostes d’inhibició nul·la o baixa.  
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Només entre els adolescents sords, tot i en baixa freqüència, es donen respostes amb 

una alta inhibició. Aquestes respostes corresponen a la noia sorda 5DAS, de l’inici de 

l’adolescència, i el noi sord 20DAP2, del final de l’adolescència. 

 

Anàlisi de les respostes agressives. 

 

Si classifiquem les respostes agressives dels adolescents de la mostra en tres franges, en 

funció de la puntuació, obtindrem un nivell d’agressió nul o baix, comprès entre les 

puntuacions de zero i tres i mig; un nivell d’agressió mitjà, comprès entre les 

puntuacions de quatre i set i mig, i un nivell d’agressió alt, comprès entre les 

puntuacions de vuit i dotze. 

 

Els adolescents sords i oients es distribueixen, segons les tres franges d’agressió, tal 

com mostra el gràfic següent: 
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Els nois oients, les noies sordes i les noies oients mostren, en percentatges superiors al 

60%, una nul·la o baixa resposta agressiva. Només un 20% dels nois sords es troben en 

aquesta franja de baixa resposta agressiva.  

 

El 70% de nois sords presenta un nivell mitjà de resposta agressiva. 

 

El nivell alt de resposta agressiva es dóna en un baix i similar percentatge, entre els 

diferents adolescents estudiats. 

 

 

Com a conclusió d’aquest subapartat, s’observa que els nois oients són els que mostren 

un nivell més alt de respostes assertives. Les noies sordes i oients mostren percentatges 

similars, distribuïts entre les franja mitjana i alta de respostes assertives. Els nois sords 

mostren un percentatge menor de respostes assertives i tendeixen a situar-se en la franja 

mitjana. 

 

Els quatre grups mostren un nivell de respostes d’inhibició nul o baix. Només els nois i 

noies sords i en un baix percentatge presenten un grau d’inhibició alt. 
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Els nois oients i les noies sordes i oients mostren un nivell de respostes d’agressió nul o 

baix. Un percentatge important de nois sords mostra un nivell de respostes d’agressió 

mitjà. 

 

En sobresurten el noi sord 20DAP2 i la noia sorda 5DAS com els menys assertius de 

tota la mostra. El noi sord 20DAP2 en sobresurt també com el més inhibit. El noi sord 

17DAP3 en sobresurt quant a major nombre de respostes agressives. 

 

6.4. VARIABLES EDUCATIVES 
 

Dintre de les variables educatives que poden influir en l’adolescent s’analitzen: 

 

- La família. 

- L’escola. 

- Les activitats extraescolars. 

 

6.4.1. Característiques educatives de la família 
 

Els aspectes valorats respecte de l’educació de la família envers el fill o la filla 

adolescents són els següents: 

 

- Característiques de l’ambient familiar. 

- Implicació de la família en l’educació de l’adolescent. 

- Implicació de la família envers la sordesa. 

- Aspectes de la vida familiar: hàbits i normes. 

- Característiques educatives, generals, de la família. 

 

Característiques de l’ambient familiar. 

 

L’ambient familiar s’ha classificat en tres categories: poc equilibrat, normalitzat i 

clarament estimulant. S’ha desestimat la categoria d’ambient patològic, recollida en el 

qüestionari, ja que cap adolescent de la mostra no hi pertany. La classificació dels 

ambients familiars dels adolescents, segons aquestes categories, es mostra al gràfic 

següent: 
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Gràfic 6.35 
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Tal com s’observa en el gràfic, el 50% dels adolescents sords tenen un ambient familiar 

clarament estimulant; mentre que entre els adolescents oients un 40% tenen aquest 

ambient clarament estimulant. L’ambient normalitzat es dóna en el 40% d’adolescents 

sords i en el 55% d’adolescents oients. Per contra, l’ambient poc equilibrat és superior, 

tot i en percentatges baixos, entre els adolescents sords respecte dels oients; es dóna en 

un 10% i un 5%, respectivament, d’adolescents sords i oients. Possiblement, la sordesa 

reclama més atenció per part de la família però, en alguns casos, pot provocar també 

més desequilibri. 

 

Implicació de la família en l’educació de l’adolescent. 

 

La implicació de la família en l’educació de l’adolescent s’ha classificat en quatre 

categories: sobreprotecció, poc o gens col·laboradors amb el centre educatiu, intenten 

col·laborar però amb limitacions, col·laboren i proporcionen al fill o la filla ajuts 

educatius adequats. S’ha desestimat la categoria d’infravaloració ja que cap adolescent 

de la mostra hi pertany. La classificació de la implicació de la família en l’educació de 

l’adolescent, segons aquestes categories es mostra al gràfic següent: 
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S’observa en el gràfic que el 70% de les famílies d’adolescents sords i oients estan 

altament implicades en l’educació dels seus fills, col·laboren amb el centre educatiu i 

proporcionen al fill o la filla ajuts educatius adequats. 
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El 20% i el 10% de les famílies d’adolescents sords i oients, respectivament, intenten 

col·laborar en l’educació de l’adolescent, però amb limitacions.  

 

El 5% i el 20% de les famílies d’adolescents sords i oients, respectivament, es mostren 

poc o gens col·laboradors amb el centre educatiu. 

 

Un 5% de les famílies d’adolescents sords mostra una sobreprotecció envers el fill o la 

filla amb sordesa; aquest cas correspont a la noia 5DAS, que es troba a l’inici de 

l’adolescència. Entre els adolescents oients no hi ha cap cas de famílies amb 

sobreprotecció. 

 

No hi ha tampoc cap cas de famílies que desvaloritzin els seus fills adolescents, sords o 

oients. 

 

En general, les famílies d’adolescents sords estan més implicades en l’educació filial 

respecte de les famílies d’adolescents oients. El 90% de les primeres es troben en les 

dues primeres categories de molt col·laboradores o col·laboradores amb limitacions, 

respecte d’un 80% de les famílies d’adolescents oients. 

 

Implicació de la família envers la sordesa. 

 

La implicació de la família envers la sordesa del fill o filla adolescent s’ha classificat en 

les categories següents: no es reconeix la sordesa, es tracta l’adolescent com si fos oient; 

valoració objectiva de les competències i limitacions; col·laboradors i implicats en el 

món de l’educació del sord. La classificació de la implicació de la família envers la 

sordesa, segons aquestes categories, es mostra al gràfic següent: 
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Tal com mostra el gràfic, un 35% d’adolescents sords tenen famílies col·laboradores i 

implicades en el món de l’educació del sord. Moltes pertanyen a col·lectius de pares 

amb fills amb sordesa i comparteixen experiències, un espai comú de reflexió, etc. la 

qual cosa repercuteix en una major formació d’aquests pares respecte de la sordesa i 

l’educació dels fills i les filles. 

 

Un 55% pertanyen a famílies que valoren objectivament les competències i limitacions 

de l’adolescent sord i intenten donar-li una estimulació ajustada. 
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Un 10% pertanyen a famílies que no reconeixen l’especificitat del fill sord i el tracten 

com si fos oient. Dintre d’aquest grup hi ha els nois sords 1DAP1 i 15DAP2. 

 

Aspectes de la vida familiar: hàbits i normes. 

 

Les característiques de la família envers hàbits i normes es classifiquen en les categories 

següents: assistència regular a l’IES, higiene, treball escolar a casa, conducta i 

obediència a casa. Cada categoria té tres nivells de valoració: bo, regular i deficitari. 

 

Tot i que el qüestionari recull més categories referides a hàbits i normes, algunes d’elles 

s’han desestimat perquè el professorat desconeixia la seva valoració en l’àmbit familiar. 

 

La classificació dels hàbits i les normes familiars, segons aquestes categories i 

valoracions, es mostra al gràfic següent: 
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Tal com s’observa en el gràfic, la major part d’alumnes sords i oients mostren un bon 

nivell d’assoliment dels hàbits i normes familiars i en alts percentatges.  

 

Tot i que en un percentatge baix, alguns adolescents sords mostren un nivell regular o 

deficitari respecte d’alguns hàbits, com per exemple l’assistència a l’IES, l’estudi a casa 

i la conducta a casa. El percentatge d’adolescents oients amb un nivell regular d’aquests 

hàbits és menor i afecta només l’estudi i la conducta. 

 

Característiques educatives, generals, de la família. 

 

Si analitzem conjuntament els diferents apartats i quantifiquem les diferents respostes, 

per tal de poder comparar i classificar les característiques educatives de les famílies dels 

adolescents, obtenim la taula següent: 
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Taula 6.21. Característiques educatives de la família. 

 
 Ambient 

familiar 

Implicació envers 

l’educació de 

l’adolescent 

Implicació envers 

la sordesa 

Hàbits i normes 

familiars 

Puntuació total 

en valor absolut 

 

Qualitat de 

l’educació 

familiar 

1-DAP1-H 2 0 0 7 9 Baixa 

2-DAP2-D 3 2 2 8 15 Alta 

3-DAP1-H 3 2 2 8 15 Alta 

4-DAP1-H 3 2 1 8 14 Alta 

5-DAS-D 1 0 1 7 9 Baixa 

6-DAP3-D 2 1 1 7 11 Mitjana 

7-DAP1-H 3 2 2 8 15 Alta 

8-DAP2-H 3 2 1 8 14 Alta 

9-DAP2-H 3 2 2 8 15 Alta 

10-DAP1-D 3 2 2 8 15 Alta 

11-DAP2-D 2 1 1 7 11 Mitjana 

12-DAS-D 2 2 1 8 13 Alta 

13-DAS-D 3 2 2 8 15 Alta 

14-DAP1-H 3 2 1 8 14 Alta 

15-DAP2-H 2 1 0 7 10 Mitjana 

16-DAP1-D 2 2 2 4 10 Mitjana 

17-DAP3-H 1 2 1 7 11 Mitjana 

18-DAP1-D 2 1 1 7 11 Mitjana 

19-DAP1-D 3 2 1 8 14 Alta 

20-DAP2-H 2 2 1 8 13 Alta 

21-D 3 2  8 13 Alta 

22-H 2 2  8 12 Alta 

23-H 3 2  8 13 Alta 

24-H 2 2  8 12 Alta 

25-D 2 1  7 10 Mitjana 

26-H 3 2  8 13 Alta 

27-D 2 2  8 12 Alta 

28-D 3 2  8 13 Alta 

29-D 2 2  8 12 Alta 

30-H 3 2  8 13 Alta 

31-H 1 0  6 7 Baixa 

32-D 2 1  8 11 Mitjana 

33-D 2 0  8 10 Mitjana 

34-H 3 2  8 13 Alta 

35-D 2 2  8 12 Alta 

36-H 3 0  8 11 Mitjana 

37-H 3 2  8 13 Alta 

38-D 2 0  8 10 Mitjana 

39-D 2 2  8 12 Alta 

40-H 2 2  8 12 Alta 

 

 

La puntuació dels diferents apartats s’ha obtingut a partir dels criteris següents: 

 

 
Taula 6.22. Criteris de valoració de les característiques educatives de les famílies. 

 

 Categories puntuació 

Ambient familiar Patològic. 

Poc equilibrat. 

Normalitzat. 
Clarament estimulant i equilibrat. 

0 

1 

2 
3 

Implicació envers l’educació 
de l’adolescent 

Desvalorització. 
Sobreprotecció. 

Poc o gens col·laboradors. 

Intenten col·laborar però amb limitacions. 
Col·laboren i proporcionen al fill o la filla ajuts educatius adequats. 

0 
0 

0 

1 
2 

Implicació envers la sordesa No es reconeix la sordesa. 
Valoració objectiva. 

Implicats en el món de l’educació del sord. 

0 
1 

2 

Hàbits i normes familiars Deficitari. 

Regular. 

Bo. 

0 

1 

2 
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Si analitzem, a partir de la taula 6.21, la qualitat de l’educació familiar envers els fills 

adolescents, sords i oients, i classifiquem les puntuacions totals obtingudes en tres 

franges, obtenim, en els adolescents sords, un nivell alt quant a la qualitat de la família 

en l’educació filial -comprès entre els valors absoluts de tretze i quinze-, un nivell mitjà 

_comprès entre els valors de deu i dotze_, i un nivell baix _comprès entre els valors de 

set i nou. Obtenim, en els adolescents oients, un nivell alt quant a la qualitat de la 

família en l’educació filial _comprès entre els valors absoluts de dotze i tretze_, un 

nivell mitjà _comprès entre els valors de deu i onze_, i un nivell baix _comprès entre els 

valors de set i nou. 

 

Les famílies dels adolescents sords i oients es distribueixen, segons les tres franges de 

qualitat en l’educació filial, tal i com mostra el gràfic següent: 

 

 
Gràfic 6.39 

10 10 10

0

20

40

10

40

70

50

80

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

p
e
rc

e
n

ta
tg

e
s

baix mitjà alt

Nivells

Nivell de qualitat de les famílies en l'educació filial

noi sord

noia sorda

noi oient

noia oient

 

 

 

El nivell de qualitat de les famílies en l’educació filial és lleugerament superior envers 

els nois oients i sords en comparació a les noies oients i sordes. El 80% i el 70% de les 

famílies dels nois oients i sords, respectivament, mostren un nivell alt en l’educació 

filial. El 60 i el 50% de les famílies de les noies oients i sordes, respectivament, mostren 

un nivell alt en l’educació filial. 

 

El nivell de qualitat mitjà en l’educació familiar es dóna sobretot envers les noies; el 

40% de les famílies de les noies sordes i oients presenten aquest nivell mitjà. 

 

El nivell de qualitat baix es dóna en percentatges baixos, d’un 10%, o nuls en els quatre 

grups d’adolescents estudiats. Mostren un nivell de qualitat baix en l’educació filial les 

famílies del noi sord 1DAP1, de la noia sorda 5DAS i del noi oient 31. 

 

6.4.2. Característiques acadèmiques i escolars de l’alumnat 
 

Al llarg d’aquest subcapítol es descriuen i s’analitzen les característiques següents: 

 

- El rendiment acadèmic dels alumnes. 

- La percepció actual i les expectatives futures del professor-tutor. 

- Les característiques del centre educatiu actual. 

- La trajectòria escolar anterior de l’alumnat sord. 
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6.4.2.1. Rendiment acadèmic 

 

La nota acadèmica global dels alumnes, corresponent a l’última avaluació feta o a la 

primera avaluació, en el cas d’alumnes del primer trimestre de primer d’ESO, queda 

recollida a la taula i al gràfic següents: 

 

 
Taula 6.23. Nota acadèmica global dels alumnes. Percepció actual del tutor. 

 
Alumnat Nota acadèmica Percepció actual del tutor 

1-DAP1-H Suficient Bé 

2-DAP2-D Suficient Insuficient 

3-DAP1-H Notable Excel·lent 

4-DAP1-H Bé Notable 

5-DAS-D Suficient Suficient 

6-DAP3-D Insuficient Insuficient 

7-DAP1-H Bé Notable 

8-DAP2-H Bé Notable 

9-DAP2-H Bé Bé 

10-DAP1-D Notable Excel·lent 

11-DAP2-D Suficient Suficient 

12-DAS-D Bé Bé 

13-DAS-D Bé Bé 

14-DAP1-H Notable Notable 

15-DAP2-H Suficient Suficient 

16-DAP1-D Insuficient Suficient 

17-DAP3-H Insuficient Suficient 

18-DAP1-D Insuficient Suficient 

19-DAP1-D Bé Notable 

20-DAP2-H Suficient Bé 

21-oD Notable Bé 

22-oH Bé Bé 

23-oH Notable Excel·lent 

24-oH Bé Notable 

25-oD Suficient Suficient 

26-oH Notable Excel·lent 

27-oD Notable Notable 

28-oD Notable Excel·lent 

29-oD Suficient Bé 

30-oH Bé Bé 

31-oH Suficient Notable 

32-oD Bé Bé 

33-oD Notable Notable 

34-oH Bé Notable 

35-oD Bé Notable 

36-oH Suficient Notable 

37-oH Bé Bé 

38-oD Bé Notable 

39-oD Notable Excel·lent 

40-oH Notable Notable 
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Tal com es mostra en el gràfic, les noies oients són les que obtenen millors notes 

acadèmiques; el 50% d’elles obtenen una nota mitjana de notable. En segon lloc 

destaquen els nois oients; el 50% d’ells obtenen una nota mitjana de bé. En tercer lloc hi 

ha els nois sords; el 40% i el 20% obtenen, respectivament, unes notes promig de bé i 

notable. Les noies sordes són les que obtenen notes acadèmiques més baixes; el 30% i 

el 10% obtenen, respectivament, notes de bé i notable. 

 

Tots els nois i noies oients aproven; mentre que un 10% de nois sords i un 30% de noies 

sordes obtenen un insuficient de nota mitjana. 

 

Si tenim en compte les tres etapes de l’adolescència, la distribució de les notes 

acadèmiques entre els adolescents sords i oients és la següent: 
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S’observa, en general, que les millors notes acadèmiques s’obtenen a l’adolescència 

mitjana, tant entre els nois i noies amb sordesa com entre els nois i noies oients; mentre 

que a l’inici i al final de l’adolescència tendeixen a ser més baixes. 

 

Entre els adolescents sords, la major part d’insuficients es donen al final de 

l’adolescència. 
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Si comparem el gràfic 6.40, respecte de les notes acadèmiques dels adolescents, amb el 

gràfic 6.26 (pàg. 139), que fa referència al grau d’autoconcepte acadèmic d’aquests 

joves observem que no hi ha una relació entre ambdós resultats. 

 

Les noies oients són les que treuen més bones notes, tot i que tenen un menor 

autoconcepte acadèmic. Els nois oients ocupen una segona posició quant a millors notes 

acadèmiques i ocupen també una segona posició quant a l’autoconcepte acadèmic. Els 

nois sords ocupen una tercera posició com a millors notes acadèmiques i en canvi 

presenten un alt autoconcepte acadèmic i ocupen una primera posició. Les noies sordes 

obtenen notes acadèmiques més baixes però ocupen una segona posició _igual que els 

nois oients_ pel que fa a l’autoconcepte acadèmic positiu.  

 

Les noies oients s’infravaloren acadèmicament mentre que els nois sords se 

sobrevaloren. 

 

Les aportacions de González i Tourón (1994) ens ajuden a entendre aquests resultats. 

Els autors exposen que tot i que l’autoconcepte acadèmic influeix en el rendiment 

acadèmic i a la inversa, hi ha molts altres factors que incideixen també en aquest 

autoconcepte acadèmic, com per exemple: expectatives del professorat, tracte que té el 

professor amb els alumnes, l’estructura educativa en la qual té lloc l’aprenentatge, el 

tipus d’ensenyament, el clima de classe, els èxits i els fracasos aconseguits, etc. 

 

Alguns estudiants amb rendiment acadèmic pobre poden ser alumnes treballadors que 

mantenen un autoconcepte acadèmic positiu; en aquests casos cal ajudar l’alumne a 

atribuir el seu fracàs no a la falta d’esforç i de capacitat sinó a l’ús d’estratègies 

cognitives no totalment eficaces, que caldrà que modifiqui. Cal afavorir, en l’alumne, la 

creença que la intel·ligència es pot millorar a través de l’ús d’estratègies d’aprenentatge 

efectives i a través de l’esforç, afrontant-lo a fites pròximes, concretes i amb un nivell 

òptim de dificultat (González i Tourón, 1994). 

 

Les reflexions d’aquests autors ens permeten entendre que el rendiment acadèmic de les 

noies oients no guardi relació amb el seu autoconcepte acadèmic positiu; possiblement 

per la influència d’altres factors, alguns dels quals s’analitzaran al llarg del capítol. Ens 

permet entendre que les noies sordes, tot i el seu rendiment acadèmic inferior, 

mantinguin un autoconcepte acadèmic positiu; possiblement elles són conscients que 

aporten capacitat de treball, esforç i responsabilitat envers l’aprenentatge. 

 

6.4.2.2. Percepció actual i expectatives futures del professor–tutor 

 

Segons González i Tourón (1994), el professorat, amb la seva conducta i les seves 

actituds envers els estudiants, pot convertir-se en facilitador o inhibidor del seu 

aprenentatge i motivació. Les expectatives del professorat exerceixen una influència en 

l’autoconcepte dels estudiants, en el seu rendiment i en les seves expectatives d’èxit. 

 

Les expectatives del professorat es tradueixen en un tracte diferencial envers els 

alumnes i aquest tracte, percebut pels estudiants, afecta la manera de veure’s a si 

mateixos, les seves creences motivacionals, la seva manera de comportar-se i el seu 

aprenentatge. 

 



160 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

Els professors no han de mantenir expectatives idealistes envers els alumnes, sinó que 

sent conscients que aquests poden tenir problemes d’aprenentatge, els han de fer 

coneixedors que els poden ensenyar estratègies útils per rendir adequadament. El 

professorat ha d’ensenyar els alumnes a assumir responsabilitats pels seus èxits i 

fracassos, atribuint els darrers a la manca d’esforç, a l’ús d’estratègies ineficaces o altres 

factors controlables, com la falta d’atenció, la pràctica insuficient, etc. (González i 

Tourón, 1994). 

 

Percepció actual del professorat respecte del nivell acadèmic dels alumnes. 

 

La percepció actual del professor-tutor respecte del nivell acadèmic dels alumnes es 

recull a la taula 6.23. Si classifiquem aquesta percepció en ajustada i coincidint amb la 

nota acadèmica mitjana que ha obtingut l’alumne, sobrevalorada o infravalorada 

respecte de la nota mitjana de l’alumne, obtenim el gràfic següent: 
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El professorat, els tutors o les tutores dels alumnes estudiats valoren el 50% de les noies 

sordes amb una nota acadèmica ajustada i coincidint amb la nota real, mentre que 

només un 30% dels nois sords rep aquesta valoració ajustada. 

 

Tendeixen a sobrevalorar el 70% i el 60%, respectivament, dels nois sords i oients; 

mentre que el 50% de les noies oients i només el 40% de les noies sordes estan 

sobrevalorades. 

 

Infravaloren, tot i que en percentatges baixos, el 10% de les noies sordes i el 10% de les 

noies oients. Cap noi adolescent sord o oient no rep una infravaloració acadèmica. 

 

El total de professorat, tutor o tutora participant, és de disset: deu tutores i set tutors. 

 

Si relacionem la percepció actual del professorat pel que fa al nivell acadèmic dels 

alumnes, les notes acadèmiques reals obtingudes i l’autoconcepte positiu en l’àmbit 

acadèmic, observem que el professorat sobrevalora acadèmicament els nois sords i 

oients i possiblement per aquesta raó també el noi sord mostra un autoconcepte 

acadèmic positiu alt. 
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Expectatives futures del professorat respecte dels alumnes. 

 

Les expectatives futures del professorat respecte dels alumnes estudiats recullen tres 

aspectes bàsics: 

 

- El progrés acadèmic esperat de l’alumne. 

- La relació social de l’alumne amb els companys de classe. 

- La relació social amb el professorat. 

 

I es valora a partir de tres criteris: 

 

- Excel·lent o molt bo (puntuació de dos). 

- Bo o acceptable (puntuació d’u). 

- Insuficient o amb dificultats (puntuació de zero). 

 

La puntuació obtinguda pels alumnes de la mostra es recull a la taula següent: 

 

 
Taula 6.24. Expectatives futures del professorat respecte dels alumnes estudiats. 

 
Alumnat Progrés acadèmic Relació social amb 

companys 

Relació amb professorat Puntuació total 

1-DAP1-H 2 1 1 4 

2-DAP2-D 0 1 2 3 

3-DAP1-H 2 1 1 4 

4-DAP1-H 2 2 1 5 

5-DAS-D 1 0 1 2 

6-DAP3-D 1 2 1 4 

7-DAP1-H 1 1 1 3 

8-DAP2-H 2 1 2 5 

9-DAP2-H 2 1 2 5 

10-DAP1-D 2 1 2 5 

11-DAP2-D 0 1 1 2 

12-DAS-D 1 2 2 5 

13-DAS-D (*) - - - - 

14-DAP1-H 1 2 2 5 

15-DAP2-H 1 1 0 2 

16-DAP1-D 1 2 1 4 

17-DAP3-H 1 1 1 3 

18-DAP1-D 1 1 1 3 

19-DAP1-D 2 2 2 6 

20-DAP2-H 2 1 1 4 

21-oD 2 2 2 6 

22-oH 2 2 1 5 

23-oH 2 1 2 5 

24-oH 2 2 2 6 

25-oD 0 0 1 1 

26-oH 2 2 2 6 

27-oD 2 2 2 6 

28-oD 2 1 2 5 

29-oD 1 1 1 3 

30-oH 2 2 2 6 

31-oH 1 1 1 3 

32-oD 1 1 1 3 

33-oD 2 1 2 5 

34-oH 1 2 2 5 

35-oD 2 2 2 6 

36-oH 2 2 1 5 

37-oH 1 2 2 5 

38-oD 2 2 1 5 

39-oD 2 1 1 4 

40-oH 2 1 1 4 

 
(*) Nota = La tutora de l’alumna no aporta la informació. 
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En percentatges, les expectatives futures del professorat envers els seus alumnes es 

mostren al gràfic següent: 
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Tal com s’observa en el gràfic, el professorat mostra unes expectatives futures més altes 

envers els nois oients, els quals obtenen un 83% respecte de l’expectativa màxima. En 

segon lloc hi ha les noies oients que obtenen una puntuació de 73%. Les segueixen els 

nois sords amb una puntuació de 66,7%. I, finalment, hi ha les noies sordes que són 

valorades per part del professorat amb menys expectatives futures òptimes; obtenen una 

puntuació de 63% respecte de la màxima expectativa possible. 

 

Pel que fa als tres aspectes valorats, la percepció futura del professorat envers els 

alumnes es recull al gràfic següent: 
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Les expectatives futures del professorat, pel que fa al progrés acadèmic dels alumnes de 

la mostra, són majors envers els nois oients, els quals obtenen una valoració del 85% 

respecte de l’expectativa màxima. En segon lloc, hi ha els nois sords i les noies oients, 

els quals obtenen una valoració del 80%. La menor expectativa futura es dóna a les 

noies sordes, amb una puntuació del 50%. 
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Si comparem aquests resultats amb el gràfic 6.40 observem que el professorat mostra 

una percepció futura respecte del progrés acadèmic dels nois oients millor que no pas 

les noies oients, tot i que les notes acadèmiques actuals de les noies oients són millors 

respecte dels nois oients. 

 

La percepció futura pel que fa al progrés acadèmic dels nois sords és equivalent a les 

noies oients, tot i que les notes acadèmiques actuals de les noies oients també són 

millors respecte dels nois sords. 

 

Les noies sordes, que ocupen una quarta posició pel que fa al suposat progrés acadèmic 

futur, ocupen també una quarta posició en les millors notes acadèmiques actuals. 

 

La percepció acadèmica futura de l’alumnat està ajustada a la situació acadèmica actual, 

en el cas de les noies sordes; està infravalorada, en el cas de les noies oients; i està 

sobrevalorada en el cas dels nois sords i els nois oients. 

 

Pel que fa a la relació social amb els companys i amb el professorat, les expectatives 

futures del tutors i les tutores són majors envers els nois oients i són menors envers els 

nois sords; les noies sordes i oients ocupen posicions intermèdies entre tots dos extrems. 

 

El professorat mostra una major i més òptima expectativa envers els nois oients i en els 

tres aspectes avaluats; i el segon lloc l’ocupen les noies oients. Els nois sords ocupen 

una tercera posició pel que fa al progrés acadèmic futur, però ocupen la darrera posició 

pel que fa a la relació social amb companys i amb docents. Les noies sordes ocupen la 

posició més baixa pel que fa a l’expectativa acadèmica futura, però ocupen una tercera 

posició pel que fa a la relació social amb companys i docents. 

 

6.4.2.3. Característiques del centre educatiu actual 

 

Les característiques del centre educatiu pel que fa al tipus i la titularitat, la presència 

d’alumnes amb necessitats educatives especials, els recursos i les actuacions 

pedagògiques envers l’alumnat, i especialment cap a l’alumnat amb sordesa i amb altres 

necessitats educatives especials constitueixen una font de coneixement i formació per a 

l’atenció educativa a la diversitat d’alumnes del centre. 

 

Les principals característiques analitzades dels centres educatius es mostren a la taula 

següent: 

 



 

 

Taula 6.25. Característiques del centre educatiu actual. 
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1 1-H-DAP1 

4-H-DAP1 

Pública X X   Agrupament X X X X - 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

2 

2-D-DAP2 

8-H-DAP2 

10-D-DAP1 

11-D-DAP2 

12-D-DAS 

13-D-DAS 

 

Pública/ 

municipal 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Agrupament 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3 3-H-DAP1 Pública X X   Agrupament - - - X X (*) - X X X 

4 5-D-DAS Concertada X    Individual - X X - - - X X X 

5 6-D-DAP3 Concertada X X   Dos alumnes - X X - - X X X X 

6 7-H-DAP1 Concertada X X   Agrupament - X - X X - X X X 

7 9-H-DAP2 Pública X X   Dos alumnes - X X X X - X X X 

8 14-H-DAP1 Concertada X X  X Individual - X X X - - X - X 

9 15-H-DAP2 Concertada  X X X Agrupament - - - X - - X X X 

10 16-D-DAP1 Pública   X X Agrupament - X - X - - X X X 

11 17-H-DAP3 

20-H-DAP2 

Pública  X X X Agrupament - X - X - 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

12 18-D-DAP1 Privada  X X X Individual - X - - - X X X X 

13 19-D-DAP1 Privada   X X Individual - - - X - - X X X 

 
(*) té un aparell de freqüència modulada però no el vol utilitzar 
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Tipus d’inclusió educativa de l’alumnat amb sordesa. 

 

Tal com s’observa a la taula 6.25, la inclusió de l’alumnat amb sordesa en els centres de 

secundària es distribueix en tres tipus: 

 

- Agrupació de tres o més alumnes amb sordesa en un mateix centre educatiu. Es dóna 

en set centres (54%). 

- Agrupació de dos alumnes amb sordesa en un mateix centre educatiu. Es dóna en dos 

centres (15%). 

- Inclusió individual. Es dóna en quatre centres (31%). 

 

L’agrupació de diferents alumnes amb sordesa en un mateix centre crea una cultura 

docent envers l’atenció educativa de l’alumnat amb sordesa, però no sempre repercuteix 

en la interacció social de l’adolescent sord amb altres companys i companyes amb 

sordesa. En moltes ocasions, diferents factors, com per exemple: la diferència d’edat 

entre els adolescents sords; l’emplaçament dintre del recinte escolar en aules 

allunyades; la realització de cicles formatius diferents; els horaris escolars diferents; el 

treball logopèdic basat exclusivament en l’atenció individual, etc., no potencien que els 

adolescents sords es coneguin entre ells. 

 

Només en dos centres d’agrupació (22% respecte del nombre total de centres 

d’agrupació) hi ha una interacció social entre l’alumnat sord; potenciada pel fet que 

aquests alumnes estan junts a classe, al pati, al menjador o a la sessió de tutoria grupal, 

feta pel logopeda del centre amb tot l’alumnat amb sordesa. 

 

Si classifiquem els adolescents sords de la mostra, segons el tipus d’inclusió educativa 

actual, en tres categories:  

 

- Alumnes sords que tenen interacció social amb altre alumnat sord, en el centre 

educatiu actual. 

- Alumnes sords que estan en centres educatius amb inclusió d’altre alumnat sord, però 

sense interacció social entre ells. 

- Alumnes sords en inclusió individual en els entorns educatius actuals. 

 

Obtenim el gràfic següent: 
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Un 40% dels adolescents sords interaccionen socialment amb altres companys sords del 

centre educatiu. 

 

Un 40% d’adolescents sords segueixen una inclusió amb altres alumnes sords, en el 

mateix centre docent, però sense interacció social entre ells. 

 

Un 20% d’adolescents sords segueix una inclusió escolar individual. 

 

Experiència del centre docent en l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives 

especials. 

 

El 77% dels centres educatius tenen escolaritzats altres alumnes amb necessitats 

educatives especials (nee). Els tres centres que no tenen altres alumnes amb n.e.e., en 

dos casos es tracta de centres docents d’ensenyament postobligatori, de cicles formatius. 

El fet que s’accedeixi a aquests estudis postobligatoris amb l’obtenció del graduat en 

ESO selecciona que alguns alumnes amb n.e.e. no hi puguin accedir i per aquest motiu 

el nombre és menor respecte de l’escolarització obligatòria.  

 

El 46% de centres educatius escolaritzen alumnes nouvinguts, procedents d’altres països 

i d’incorporació recent al nostre sistema educatiu. Els centres que no tenen aquest perfil 

d’alumnat es corresponen, en una gran majoria, amb institucions educatives que oferten 

només estudis postobligatoris. 

 

El 77% dels centres educatius tenen experiència educativa anterior envers l’alumnat 

sord, referida als últims sis anys. 

 

Atenció educativa envers l’alumnat sord. 

 

Només quatre alumnes sords, escolaritzats en quatre centres docents diferents, disposen 

d’un aparell de freqüència modulada, i un d’aquests alumnes no l’utilitza regularment. 

 

Només tres alumnes, escolaritzats en tres centres diferents, utilitzen recursos 

organitzatius de nivell o cicle, diferents dels ordinaris, com ara: grups de reforç, classe 

amb ràtio reduïda, etc. L’ús d’aquests recursos normalment es reserva als alumnes amb 

més dificultats per aprendre i que segueixen una adaptació curricular significativa. 

 

Tots els centres i per a tots els alumnes amb sordesa organitzen l’espai de la classe amb 

l’objectiu de donar una major atenció a aquests nois i noies. Les mesures organitzatives 

solen consistir a vetllar per la correcta sonoritat de l’aula i per la ubicació de l’alumne 

amb sordesa en una òptima posició dintre de l’espai i en relació amb els companys i el 

professorat. 

 

Dotze centres ubiquen l’alumne sord a primera fila, en taules individuals o per parelles. 

Un centre educatiu, amb tres alumnes sords a primer d’ESO i a la mateixa classe, 

distribueix les taules i l’alumnat en forma d’U, la qual cosa afavoreix enormement el 

seguiment, per part dels adolescents sords, de totes les interaccions comunicatives que 

es donen a l’aula. 

 

Dotze centres i envers dinou alumnes, pràcticament la majoria, duen a terme algun tipus 

d’adaptació metodològica, no significativa, en relació amb el currículum, com per 
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exemple: anticipació de temes, esquema a la pissarra en relació amb el tema, 

presentació del nou vocabulari del tema, etc. 

 

Tots els centres, envers dinou alumnes, pràcticament la majoria, duen a terme alguna 

actuació tutorial i de dinàmica de grup per vetllar o millorar la interacció social dels 

alumnes sords amb els seus companys de classe. 

 

Altres investigacions, com l’exposada per Foster, Long i Snell (1999) respecte de 

l’escolarització postobligatòria d’adolescents sords integrats en centres educatius 

ordinaris, suggereixen una menor implicació del centre i el professorat envers l’atenció 

educativa de l’alumnat amb sordesa. Aquests autors exposen que la major part del 

professorat estudiat realitza poques acomodacions per als alumnes sords i no es mostren 

interessats a rebre informació o formació en relació amb l’atenció educativa dels 

estudiants sords, argumentant que aquests alumnes representen un percentatge molt petit 

respecte del seu alumnat total. 

 

Tipologies de centres a partir de les categories anteriors. 

 

S’han classificat els tretze centres participants en centres educatius de qualitat alta, 

mitjana o baixa, pel que fa a l’atenció educativa dels adolescents sords, atenent 

característiques fonamentals d’aquesta atenció educativa, recollides a la taula 6.25 (pàg. 

164). 

 

Es consideren característiques fonamentals envers l’atenció educativa de l’alumnat sord 

les següents: 

 

- El tipus d’inclusió educativa. 

- La interacció social entre l’alumnat sord del centre. 

- L’escolarització d’altres alumnes amb necessitats educatives especials. 

- L’escolarització d’alumnat nouvingut. 

- L’experiència educativa anterior envers l’alumnat sord. 

- L’ús de recursos materials específics, tal com l’aparell de freqüència modulada. 

 

Els recursos organitzatius de nivell o cicle no es tenen en compte, atès que són presents 

en tots els centres educatius de secundària obligatòria i la seva no utilització significa 

que l’alumnat amb sordesa pot seguir el currículum ordinari a les classes ordinàries, 

amb poques adaptacions significatives. 

 

L’organització de l’aula, les adaptacions metodològiques en relació amb el currículum i 

les actuacions tutorials tampoc no es tenen en compte, ja que són estratègies que 

pràcticament utilitzen tots els centres docents envers els alumnes sords i, per tant, no 

discriminen entre centres. 

 

Els criteris de valoració utilitzats en la classificació dels centres es recullen a la taula 

següent: 
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Taula 6.26. Criteris de valoració utilitzats per classificar els centres educatius. 

 

Característiques fonamentals Nivells Valoració 

Tipus d’inclusió educativa - Agrupament 
- dos alumnes 

- individual 

X 3 
X 2 

X 1 

Interacció social entre l’alumnat sord - sí 

- no 

X 2 

X 0 

Escolarització altres alumnes amb nee - sí 

- no 

X 1 

X 0 

Escolarització alumnes nouvinguts - sí 

- no 

X 1 

X 0 

Experiència anterior envers l’alumnat sord - sí 

- no 

X 2 

X 0 

Recursos materials específics (aparell FM) - sí 

- no 

X 1 

X 0 

 

 

Taula 6.27. Classificació dels centres docents segons la valoració obtinguda i segons la qualitat en l’atenció educativa 

de l’alumnat sord. 

 

Centre educatiu valoració Qualitat  

1 9 Alta 

2 10 Alta 

3 6 Mitjana 

4 3 Baixa 

5 4 Baixa 

6 7 Mitjana 

7 7 Mitja 

8 5 Mitjana 

9 5 Mitjana 

10 6 Mitjana 

11 6 Mitjana 

12 2 Baixa 

13 3 Baixa 

 

 

La classificació dels centres docents en qualitat alta, mitjana o baixa, en l’atenció 

educativa de l’alumnat sord, s’ha establert a partir de la valoració següent: qualitat alta 

_valoració entre vuit i deu_; qualitat mitjana _valoració entre cinc i set_; qualitat baixa 

_valoració entre dos i quatre. 

 

La distribució dels centres participants segons la seva qualitat en l’atenció educativa de 

l’alumnat sord es mostra al gràfic següent: 

 

 
Gràfic 6.46 
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El 15% de centres amb qualitat alta correspon als centres educatius u i dos, els quals 

tenen en comú el fet de ser centres d’agrupament d’alumnat sord, que fomenten la 

interacció social entre aquest alumnat, escolaritzen altres alumnes amb necessitats 

educatives especials i alumnes nouvinguts, i tenen també experiència anterior en 

l’atenció d’alumnes amb sordesa. 

 

El 31% de centres de qualitat baixa correspon als centres quatre, cinc, dotze i tretze, els 

quals tenen en comú una inclusió escolar individual _en tres centres_ o de dos alumnes 

però sense interacció social; no tenen experiència anterior envers l’alumnat sord _en tres 

centres_; no hi ha altres alumnes amb nee _en un centre_ i no hi ha alumnes nouvinguts 

_en dos centres. 

 

El 54% de centres de qualitat mitjana correspon als set centres restants, els quals tenen 

característiques intermèdies entre els dos extrems citats. 

 

6.4.2.4. Trajectòria escolar anterior de l’alumnat amb sordesa 

 

En aquest subapartat es recull l’experiència educativa anterior dels adolescents sords, 

pel que fa als canvis de centre, la presència d’altres alumnes sords i a la interacció social 

entre ells. 

 

Les dades aportades es recullen a la taula següent: 

 

 
Taula 6.28. Trajectòria escolar anterior de l’alumnat amb sordesa. 

 
Subjectes Escola anterior Canvis de centre, dintre 

de l’etapa educativa 

Inclusió d’altres 

alumnes sords 

Interacció social 

entre l’alumnat 

sord 

1-DAP1-H - CEIP P-3 fins a 6è No 1 No 

2-DAP2-D - CEIP P3 fins a P-5 

- CEIP 1r EP 

- CEIP 2n fins a 6è EP 

2 canvis 11 Sí 

3-DAP1-H - CEIP P-3 fins a 6è EP No 2 No 

4-DAP1-H - CEIP P-3 fins a 6è EP No No No 

5-DAS-D - CEIP P-3 fins a 6è EP No No No 

6-DAP3-D - Escola de sords P-4 a P-5 (Bolívia) 

- Escola ordinària 1r (Bolívia) 

- Escola ordinària 2n EP fins a ESO(BCN) 

2 canvis No (BCN) (1) No (BCN) 

7-DAP1-H - CEIP P-3 fins a 2n 

- CEIP 2n fins a 6è 

1 canvi entre 13 i 15  Sí 

8-DAP2-H - CEIP i ESO, P-3 fins a 2n ESO 1 canvi Uns 20 Sí 

9-DAP2-H - CEIP P-4 fins a 6è No 5 No 

10-DAP1-D - CEIP P-3 fins a 6è No 1 Sí 

11-DAP2-D - Parvulari P-3 fins a P-5 

- CEIP 1r fins a 6è 

1 canvi 1 Sí 

12-DAS-D - CEIP P-4 fins a 6è No 4 No 

13-DAS-D - CEIP P-4 fins a 3r EP 

- CEIP 3r fins a 6è EP 

- IES 1r a 3r d’ESO 

2 canvis 2 No 

14-DAP1-H - CEIP i ESO P-3 fins a 2n ESO 1 canvi 20 o 22 Sí 

15-DAP2-H - CEIP i ESO des de P-3 fins a 4t ESO No No No 

16-DAP1-D - CEIP i ESO des de P-5 fins a 4t ESO No Uns 10 Sí 

17-DAP3-H - CEIP i ESO des de P-3 fins a 4t ESO No 3 o 4 No 

18-DAP1-D - CEIP i ESO des de P-3 fins a 4t ESO No Uns 10 Sí 

19-DAP1-D - CEIP P-3 fins a 6è 

- IES ESO i Batx 

No Només a 4t d’ESO, 

1 noia a la mateixa 

classe (2)  

No 

20-DAP2-H - CEIP P-3 fins a 8è 

- IES ESO 

2 canvis 2 

 

No 



170 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

- IES 1r batx 

- IES 2n batx 

 

 

(1) Aquesta noia ha estat escolaritzada durant vuit cursos acadèmics d’etapa escolar obligatòria en inclusió individual 

(set cursos d’EP i un curs d’ESO). Tot i que en el seu país d’origen va estar dos cursos de parvulari en una escola de 
sords, es considera que la seva escolarització anterior obligatòria ha estat en inclusió individual, des dels cinc anys 

fins als tretze. 

 

(2) Aquesta noia va estar escolaritzada durant catorze cursos acadèmics en inclusió individual (EI, EP, ESO i 
Batxillerat) i només un curs va tenir una companya sorda. Per tant, es considera que la seva escolarització anterior ha 

estat en inclusió individual. 

 

 

Pel que fa als canvis de centre educatiu, dintre d’una mateixa etapa, hi ha dotze alumnes 

que no han canviat de centre, un 60%; quatre alumnes que han canviat un cop, un 20%, i 

quatre alumnes que han canviat dos cops, un 20%. 

 

Pel que fa a la inclusió d’altres alumnes sords, dintre del mateix centre educatiu, setze 

alumnes _és a dir un 80%_ tenien altres companys sords en els centres educatius 

anteriors. El nombre d’altres alumnes amb sordesa oscil·lava entre un i uns vint-i-dos. 

 

Només en vuit adolescents _és a dir un 40%_ es va establir una interacció social entre 

l’alumnat amb sordesa. 

 

L’existència d’altres alumnes sords en el centre educatiu té una repercussió, en l’àmbit 

pedagògic, en la formació del professorat sobre l’atenció educativa a aquest alumnat i 

pot tenir també una repercussió en l’àmbit personal, en el cas dels infants i joves amb 

sordesa, sobre el desenvolupament de la pròpia identitat a partir de la comparació amb 

iguals. No sempre, però, té una repercussió en l’àmbit social, en la interacció de 

l’alumnat sord entre ells. Aquesta interacció social dependrà de diferents factors, com 

ara la proximitat en l’edat i en el nivell educatiu, compartir l’espai d’esbarjo, compartir 

alguna sessió de logopèdia, etc. 

 

Si classifiquem els adolescents sords de la mostra a partir de la trajectòria escolar 

anterior, i segons el tipus d’inclusió educativa, obtenim el gràfic següent: 

 

 
Gràfic 6.47 

Trajectòria escolar anterior. Tipus d'inclusió educativa
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El 40% d’adolescents sords ha tingut, en la seva escolarització anterior, una interacció 

social amb altres alumnes sords. 
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El 35% d’adolescents sords no ha tingut aquesta interacció social però ha estat 

escolaritzat en un centre amb inclusió d’altre alumnat sord. 

 

El 25% d’adolescents sords ha estat escolaritzat anteriorment en una inclusió individual. 

 

Si comparem, a les taules 6.25 i 6.26, el tipus d’inclusió educativa rebuda pels 

adolescents sords, en la seva escolarització anterior i actual, obtenim la taula següent: 

 

 
Taula 6.29. Tipus d’inclusió educativa rebuda pels adolescents sords, en la seva escolarització anterior i actual.  

 
Adolescents 

sords 

Escolarització anterior Escolarització actual 

Inclusió 

individual 

Inclusió d’altres 

alumnes sords 

Interacció social amb 

altres alumnes sords 

Inclusió 

individual 

Inclusió d’altres 

alumnes sords 

Interacció social amb 

altres alumnes sords 

1-DAP1-H  X    X 

2-DAP2-D   X   X 

3-DAP1-H  X   X  

4-DAP1-H X     X 

5-DAS-D X   X   

6-DAP3-D X    X  

7-DAP1-H   X  X  

8-DAP2-H   X   X 

9-DAP2-H  X   X  

10-DAP1-D   X   X 

11-DAP2-D   X   X 

12-DAS-D  X    X 

13-DAS-D  X    X 

14-DAP1-H   X X   

15-DAP2-H X    X  

16-DAP1-D   X  X  

17-DAP3-H  X   X  

18-DAP1-D   X X   

19-DAP1-D X   X   

20-DAP2-H  X   X  

 

 

Les noies sordes 5DAS i 19DAP1 han seguit sempre una escolarització individual 

anterior i actual. 

 

La noia sorda 6DAP3 i el noi sord 15DAP2 han seguit en la seva escolarització anterior 

una inclusió individual, tot i que actualment es troben en un centre educatiu amb 

inclusió d’altres alumnes sords, però sense interacció social entre ells. 

 

El noi 4DAP1 ha seguit en la seva escolarització anterior una inclusió individual, però 

en el centre educatiu actual té una interacció social amb altres alumnes sords. 

 

Caldrà mirar, al llarg de l’estudi, si la situació d’inclusió individual de les dues primeres 

noies o bé dels altres alumnes té relació amb les diferents dimensions estudiades. 

 



172 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

6.4.3. Xarxa social dels adolescents en l’àmbit extraescolar 
 

Funes i altres (2004) destaquen que el temps no escolar, els espais d’oci i les 

interrelacions que s’hi donen tenen també pesos i valors diferents, en funció de la 

riquesa d’estímuls que reben els adolescents en aquests àmbits, fora de l’escola. 

 

Partint d’aquesta reflexió es descriuen i s’analitzen, a continuació, les activitats 

extraescolars que realitzen els adolescents durant els dies laborables, els caps de 

setmana i les activitats extraescolars que feien de més petits. 

 

6.4.3.1. Activitats extraescolars que fan els adolescents 

 

Activitats extraescolars fetes durant els dies laborables. 
 

Les activitats extraescolars que els adolescents de la mostra desenvolupen actualment, 

entre el dilluns i el divendres, es recullen a les taules i al gràfic següents: 

 

 
Taula 6.30. Activitats extraescolars actuals, fetes pels adolescents, durant els dies laborables, amb freqüència 

setmanal. 
 

 

 

 

Mostra 

Esport Activitat 

artística 

Activitat d’oci Atenció 

psicopedagògica 
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1-DAP1-H              X X X   

2-DAP2-D         X       X  X 

3-DAP1-H X             X   X  

4-DAP1-H  X            X  X   

5-DAS-D                   

6-DAP3-D                   

7-DAP1-H      X        X  X   

8-DAP2-H              X     

9-DAP2-H  X            X   X  

10-DAP1-D             X X     

11-DAP2-D                   

12-DAS-D              X     

13-DAS-D              X     

14-DAP1-H    X            X   

15-DAP2-H                   

16-DAP1-D    X        X  X     

17-DAP3-H       X            

18-DAP1-D       X       X     

19-DAP1-D              X     

20-DAP2-H             X      

21-oD               X    

22-oH X   X          X X    

23-oH   X           X     

24-oH X           X  X X    

25-oD              X     

26-oH X             X     

27-oD X      X   X   X X     

28-oD     X   X      X     

29-oD       X            

30-oH X             X  X   

31-oH X          X   X     
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32-oD    X      X    X X    

33-oD              X     

34-oH X             X X    

35-oD              X     

36-oH X             X     

37-oH X             X     

38-oD              X     

39-oD              X     

40-oH X             X     

 

 

S’observa a la taula que, respecte de les activitats d’esports, hi ha entre els nois sords 

una gran diversitat pel que fa a l’esport que practiquen; per contra, el 90% dels nois 

oients practiquen el futbol. Les noies sordes i oients practiquen activitats esportives en 

una baixa freqüència i en diversitat d’activitats. 

 

 
Taula 6.31. Tipus d’activitats extraescolars, nombre i percentatge d’adolescents que les fan, durant els dies 

laborables. 

 

 Esports Activitats 

artístiques 

Activitats associatives 

d’oci (*) 

Activitats 

psicopedagògiques 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre % 

Sords Noi 6 60 0 0 1 10 6 60 

Noia 2 20 1 10 2 20 1 10 

Oients Noi 10 100 0 0 2 20 4 40 

Noia 3 30 4 40 2 20 2 20 

 

(*) Dintre de les activitats associatives d’oci no s’ha tingut en compte l’ítem de “trobar-se amb els amics”, el qual 

s’analitzarà més endavant. 
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Nota: tal com es mostra a la taula 6.30 un mateix adolescent pot desenvolupar més d’una activitat extraescolar. 

 

 

S’observa, en el gràfic, que tots els nois oients i un 60% dels nois sords fan activitats 

esportives, mentre que entre les noies oients i sordes aquestes activitats són més 

minoritàries i les fan, respectivament, el 30% i el 20% d’aquestes noies. 

 

Els nois sords i els oients no realitzen activitats artístiques; aquestes només les fan el 

40% i el 10% de les noies oients i sordes, respectivament. 
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Les activitats d’oci són més minoritàries i es fan en percentatges més similars, en els 

quatre grups d’adolescents. Un 10% de nois sords i un 20% de noies sordes i oients i 

nois oients les realitzen. 

 

Les activitats psicopedagògiques les practiquen més els nois respecte de les noies. Les 

realitzen el 60% dels nois sords i el 40% dels nois oients. Per contra, només les fan el 

20% de les noies oients i el 10% de les noies sordes. 

 

Entre els nois sords les activitats psicopedagògiques principals són el reforç escolar i la 

logopèdia (taula 6.30, pàg. 172), mentre que entre els nois i les noies oients dominen les 

classes d’idiomes. 

 

Si comparem el percentatge d’adolescents que fan activitats psicopedagògiques amb les 

notes acadèmiques d’aquests nois i noies, mostrades al gràfic 6.40 (pàg. 158), observem 

que les noies sordes, que obtenen unes notes acadèmiques més baixes, són les que 

practiquen en un percentatge més baix aquestes activitats psicopedagògiques. Les noies 

oients, que obtenen millors notes acadèmiques, realitzen també en baix percentatge 

activitats psicopedagògiques; tot i que, en aquest cas, possiblement, no hi ha tanta 

necessitat d’aquesta activitat extraescolar. 

 

Activitats desenvolupades durant el cap de setmana. 
 

Les activitats que els adolescents de la mostra realitzen actualment, durant el cap de 

setmana, es recullen a les taules i al gràfic següents: 

 

 
Taula 6.32. Activitats realitzades pels adolescents, durant els caps de setmana, en freqüència setmanal o quinzenal. 

 
Mostra Activitats familiars: 2a 

residència, càmping, cinema... 

Activitats 

esportives 

Activitats 

artístiques 

Activitats 

associatives d’oci 

Trobar-se amb 

amics/parella 

Estar a 

casa 

1-DAP1-H X    X X 

2-DAP2-D X   X X X 

3-DAP1-H X X    X 

4-DAP1-H  X   X X 

5-DAS-D X     X 

6-DAP3-D X    X X 

7-DAP1-H X    X X 

8-DAP2-H X    X X 

9-DAP2-H  X   X X 

10-DAP1-D X    X X 

11-DAP2-D X    X X 

12-DAS-D X    X X 

13-DAS-D X   X X X 

14-DAP1-H X    X X 

15-DAP2-H X     X 

16-DAP1-D   X  X X 

17-DAP3-H     X  

18-DAP1-D     X X 

19-DAP1-D X   X X X 

20-DAP2-H X   X X X 

21-Od X    X X 

22-Oh X X   X  

23-oH X X    X 

24-Oh  X   X X 

25-oD X X   X X 

26-oH X X   X X 

27-oD  X   X X 

28-oD X    X X 

29-oD X     X 

30-oH X X   X X 



6. Resultats respecte les variables de la població estudiada 175 

 

31-oH X X  X X X 

32-oD X    X X 

33-oD X     X 

34-oH X    X X 

35-oD     X X 

36-oH X X   X X 

37-oH  X   X X 

38-oD     X  

39-oD X X   X X 

40-oH  X   X X 

 

 
Taula 6.33. Tipus d’activitats extraescolars, nombre i percentatge d’adolescents que les realitzen, durant els caps de 

setmana, en freqüència setmanal o quinzenal. 

 

 Esports Activitats 

artístiques 

Activitats associatives 

d’oci 

Activitats amb la 

família 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Sords Noi 3 30 0 0 1 10 7 70 

Noia 0 0 1 10 3 30 8 80 

Oients Noi 9 90 0 0 1 10 7 70 

Noia 3 30 0 0 0 0 7 70 

 

 

Gràfic 6.49 

30

0

90

30

0

10

0 0

10

30

10

0

70

80

70 70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

p
e
rc

e
n

ta
tg

e
s

esportiva artística oci (associativa) familiar

Percentatge d'adolescents que realitzen els diferents tipus d'activitats, durant els 

caps de setmana

noi sord

noia sorda

noi oient

noia oient

 

 

 

Tal com s’observa en el gràfic, els nois oients són els que fan més activitat esportiva els 

caps de setmana, en un 90% dels casos; els nois sords i les noies oients només ho fan en 

un 30%; mentre que les noies sordes no fan activitats esportives en caps de setmana. 

 

L’activitat artística és pràcticament nul·la durant el cap de setmana; només la fan el 

10% de noies sordes.  

 

Les activitats associatives d’oci es fan també en baixa freqüència, els caps de setmana; 

només les fan el 30% de les noies sordes i el 10% dels nois sords i les noies oients. Cap 

noi oient no fa aquest tipus d’activitat. 

 

Tots els adolescents realitzen activitats amb la família i en percentatges similars i alts. 

El 80% de les noies sordes i el 70% dels altres grups restants d’adolescents fan aquestes 

activitats. 
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Anàlisi de l’activitat de trobar-se amb els amics, les amigues i/o amb la parella, 

durant la setmana o el cap de setmana. 

 

El percentatge d’adolescents que es troben amb els amics, amigues o amb la parella, 

durant la setmana o el cap de setmana es mostra a la taula i al gràfic següents: 

 

 
Taula 6.34. Nombre i percentatge d’adolescents que es troben amb els amics i la parella, durant la setmana i els caps 

de setmana. 

 

 Dies laborables Caps de setmana 

Nre. % Nre. % 

Sords Noi 6 60 8 80 

Noia 6 60 9 90 

Oients Noi 10 100 10 100 

Noia 8 80 7 70 

 

 

Els nois oients són els que més es troben amb els amics, durant els dies laborables i els 

caps de setmana i en un percentatge del 100%; possiblement els pares els atorguen una 

major independència i llibertat horària respecte dels altres grups. El 80% de les noies 

oients també es troben amb els amics, els dies laborables, però només un 70% ho fa els 

caps de setmana. Els nois i les noies amb sordesa es troben menys amb els amics, durant 

els dies laborables _només en un 60%_ però el 90% de les noies sordes i el 80% dels 

nois sords es troben amb amics, els caps de setmana. 

 

Anàlisi global de les activitats extraescolars actuals. 

 

Si analitzem comparativament les taules 6.30 i 6.32 observem que hi ha la noia sorda 

5DAS i el noi sord 15DAP2 que no realitzen cap activitat extraescolar durant la setmana 

ni el cap de setmana i no es troben amb amics ni amigues. Durant el cap de setmana 

només fan activitats amb la família o es queden a casa. Tots dos mostren una vida social 

amb iguals d’edat pobra, fora del centre educatiu. 

 

La resta d’adolescents sords i oients de la mostra tenen una vida social més rica o bé a 

través de les activitats extraescolars o a través de les trobades amb amics, durant els dies 

laborables o els caps de setmana. 

 

D’altra banda, si analitzem el percentatge total d’adolescents que fan activitats 

extraescolars esportives o artístiques o associatives d’oci o pedagògiques, bé sigui entre 

setmana o els caps de setmana, obtenim els gràfics següents: 

 

 



6. Resultats respecte les variables de la població estudiada 177 

 

Gràfic 6.50 

80

40

100

50

0

20

40

60

80

100
p

e
rc

e
n

ta
tg

e
s

noi sord noia sorda noi oient noia oient

Percentatge d'adolescents que realitzen activitats extraescolars

 

 

 
Gràfic 6.51 

60

20

100

50

0

10

0

40

10

40

20 20

60

10

40

20

0

20

40

60

80

100

p
e
rc

e
n

ta
tg

e
s

esportiva artística oci (associativa) psicopedagògica

Percentatge d'adolescents que realitzen els diferents tipus d'activitats extraescolars

noi sord

noia sorda

noi oient

noia oient

 

 

 

S’observa que els nois fan més activitats extraescolars respecte de les noies. 

Concretament, el 100% dels nois oients i el 80% dels nois sords fan alguna activitat; 

entre els primers predomina l’activitat esportiva i entre els segons, l’activitat esportiva o 

pedagògica, en percentatges iguals. 

 

El 50% de les noies oients i el 40% de les noies sordes també fan activitats 

extraescolars. Entre les primeres predomina l’activitat esportiva i artística, i entre les 

segones l’activitat associativa d’oci, que consisteix en el grup d’esplai o casal 

associatiu. 

 

6.4.3.2. Activitats extraescolars realitzades de més petits 

 

Les activitats extraescolars que els adolescents de la mostra realitzaven de més petits es 

recullen a les taules i al gràfic següents: 
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Taula 6.35. Activitats extraescolars realitzades de més petits, amb freqüència setmanal. 
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1-DAP1-H X              X X       

2-DAP2-D            X X       X   

3-DAP1-H X                   X   

4-DAP1-H X              X    X    

5-DAS-D X              X        

6-DAP3-D              X         

7-DAP1-H X X                 X    

8-DAP2-H X                  X    

9-DAP2-H X          X         X  X 

10-DAP1-D               X   X    X 

11-DAP2-D                       

12-DAS-D           X  X         X 

13-DAS-D      X      X   X   X    X 

14-DAP1-H        X       X    X    

15-DAP2-H  X             X X   X   X 

16-DAP1-D        X       X    X   X 

17-DAP3-H X             X X X      X 

18-DAP1-D                      X 

19-DAP1-D         X   X  X   X  X   X 

20-DAP2-H           X    X    X X  X 

21-oD            X X X    X    X 

22-oH X    X             X    X 

23-oH   X               X    X 

24-oH X           X      X     

25-oD       X                

26-oH X                 X    X 

27-oD X X     X X X  X       X    X 

28-oD            X  X X       X 

29-oD  X          X   X        

30-oH X                 X    X 

31-oH X              X    X   X 

32-oD    X    X   X  X X         

33-oD     X   X      X       X X 

34-oH X                 X    X 

35-oD         X         X    X 

36-oH X             X        X 

37-oH X                     X 

38-oD X X        X   X     X    X 

39-oD     X       X      X X    

40-oH X           X   X X  X    X 

 

 

La noia 11DAP2 de petita no feia cap activitat extraescolar ni es trobava amb les 

amigues; la noia 18DAP1 tampoc no realitzava cap activitat extraescolar però sí que es 

trovaba amb amigues o amics.  

 

Si comparem aquestes dades amb les taules anteriors 6.30 i 6.32 observem que la noia 

11DAP2 actualment no fa cap activitat extraescolar durant la setmana però sí que es 

troba amb amigues els caps de setmana. La noia sorda 18DAP1 actualment fa una 

activitat extraescolar esportiva, durant la setmana, i es troba amb amigues els caps de 

setmana. 
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Taula 6.36. Tipus d’activitats extraescolars, nombre i percentatge d’adolescents que les realitzaven de més petits, amb 

freqüència setmanal. 

 

 Esports Activitats 

artístiques 

Activitats associatives 

d’oci 

Activitats 

pedagògiques 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Sords Noi 10 100 1 10 6 60 8 80 

Noia 4 40 5 50 5 50 5 50 

Oients Noi 10 100 3 30 2 20 8 80 

Noia 8 80 7 70 2 20 6 60 
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Tal com s’observa en el gràfic, de més petits, tots els nois sords i oients realitzaven 

activitats esportives. El 80% de les noies oients també feien aquestes activitats. Entre les 

noies sordes era menor el percentatge que realitzava esport i se situava en el 40%. 

 

L’esport dominant entre els nois era el futbol, que el practicava el 70% de nois sords i el 

90% de nois oients. Entre les noies sordes i oients hi havia una pràctica variada de 

diferents esports. 

 

Pel que fa a les activitats artístiques, aquestes les feien més les noies que no pas els nois. 

La practicaven el 70 i el 50% de noies oients i sordes, respectivament, i el 30 i el 10% 

dels nois oients i sords, respectivament.  

 

Pel que fa a les activitats associatives d’oci les practicaven més els nois i les noies amb 

sordesa respecte dels nois i les noies oients, i l’activitat principal era l’esplai. 

Possiblement, els pares d’infants sords vetllaven, a través d’aquesta activitat, per un 

òptim desenvolupament social i personal, en el fill o la filla amb sordesa, fomentant 

l’autonomia personal, la responsabilitat, la interacció social amb altres infants, etc. 

 

Pel que fa a les activitats pedagògiques les practicaven més els nois que no pas les 

noies. El 80% de nois sords i oients realitzaven aquestes activitats i el 60% de les noies 

oients i el 50% de les noies sordes també les realitzaven. L’activitat pedagògica 

dominant entre els nois i noies sords era el reforç escolar; entre els nois i noies oients 

eren els idiomes. 
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Comparació entre les activitats extraescolars anteriors i les actuals. 

 

Si analitzem comparativament les activitats extraescolars realitzades pels adolescents, 

anteriorment o actualment, obtenim el gràfic següent: 
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S’observa que pràcticament totes les activitats extraescolars i pràcticament en tots els 

adolescents es realitzen menys, actualment, si ho comparem amb les etapes anteriors, 

excepte en el cas dels nois oients, que el 100% manté l’activitat esportiva. 

 

6.5. CONSIDERACIONS FINALS 
 

Com a cloenda, crida l’atenció la important diferenciació en funció del gènere en moltes 

de les variables analitzades: en l’autoconcepte i les habilitats socials, en les notes 

acadèmiques, en la qualitat de la família en l’educació filial, en les expectatives del 

professorat envers els alumnes, en l’activitat extraescolar que realitzen, etc. 

 

I crida especialment l’atenció la menor puntuació en la qualitat de les famílies en 

l’educació filial envers les noies i la menor ajuda pedagògica extraescolar envers les 

noies, la qual s’aguditza envers les noies sordes respecte dels altres adolescents (vegeu 

gràfic 6.39, pàg. 156). 

 

Les noies sordes són les que reben menys ajuda extraescolar pedagògica actual i 

anterior, i els nois sords són els que reben més ajuda actual i anterior. Tal com s’ha 

comentat anteriorment, les notes acadèmiques d’aquests grups d’adolescents no es 

relacionen amb l’ajuda pedagògica rebuda; les noies sordes que són les que treuen notes 

més baixes (vegeu gràfic 6.40, pàg. 158) reben menys ajuda pedagògica extraescolar 

(vegeu gràfic 6.52, pàg. 179). 

 

Cal preguntar-se si són diferents les expectatives familiars envers el futur acadèmic i 

professional d’aquests adolescents sords, especialment, però també dels oients, en 

funció del seu gènere. I preguntar-se també si l’èmfasi que posen els pares i les mares 
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en l’educació filial, en general, i en les activitats extraescolars pedagògiques és també 

diferent. 

 

Tanmateix, les expectatives presents i futures del professorat, pel que fa als aspectes 

acadèmics dels seus alumnes, són majors envers els nois oients enfront de les noies 

oients i són majors envers els nois sords enfront de les noies sordes; tot i que aquestes 

expectatives no sempre guarden relació amb les notes acadèmiques reals d’aquests nois 

i noies. No és estrany, per tant, que l’autoconcepte acadèmic d’aquests nois i noies, 

sords i oients, tampoc no guardi relació amb les notes acadèmiques reals. Tal com s’ha 

comentat, les noies oients, amb millors notes acadèmiques, mostren un autoconcepte 

acadèmic més baix i el professorat mostra també una menor expectativa envers el 

present i el futur acadèmic d’aquest grup en comparació amb els nois oients. 

 

Possiblement ja des de l’etapa infantil o primària i d’una forma clara a l’adolescència, 

l’entorn social adult _és a dir els pares i les mares, els professors i les professores, etc._ 

reforcen, valoren, orienten els nens i les nenes, els nois i les noies amb èmfasi diferent i 

amb perspectives i objectius de futur diferents i, consegüentment, l’autoconcepte i 

l’assertivitat d’aquests adolescents també és clarament diferent. 

 





 

 

7. RESULTATS EN RELACIÓ AMB 

LES DIMENSIONS ESTUDIADES O 

VARIABLES DEPENDENTS: 

L’AMISTAT I LA INTERACCIÓ 

SOCIAL 

7.1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest és un llarg capítol, en el trascurs del qual es fa una anàlisi descriptiva dels 

resultats obtinguts respecte de les dimensions o les variables dependents estudiades; és a 

dir, les relacions d’amistat i interacció social entre els adolescents de la mostra i el seu 

entorn escolar, familiar i de lleure. 

 

Per facilitar l’estudi i l’anàlisi dels resultats, els quaranta adolescents de la mostra es 

classifiquen en quatre subgrups de deu subjectes: els nois sords, les noies sordes, els 

nois oients i les noies oients. Tal com s’anirà veient s’observen similituds, però també 

diferències entre els adolescents, en funció del fet de ser sord o ser oient, i també en 

funció del gènere. En ocasions, les noies sordes i les oients mostren un comportament 

similar entre elles i diferent dels nois sords i dels oients, i també a la inversa, i d’aquí la 

importància de tots quatre subgrups. 

 

Els resultats obtinguts s’han analitzat també a partir de les tres etapes, dintre del període 

de l’adolescència.  

 

Coleman i Hendry (2003), Lutte (1991), Jackson (1993), etc., distingeixen, dintre del 

període adolescent, tres etapes bàsiques: l’inici de l’adolescència _entre els dotze i els 

tretze anys_, l’adolescència mitjana _entre els catorze i els setze anys_ i el final de 

l’adolescència _entre els disset i els divuit o dinou anys. 

 

Tot i que s’ha fet sempre, en els diferents apartats, l’anàlisi dels resultats per etapes, 

només es mostren els resultats en els quals s’observa una diferència significativa en 

funció de l’edat de l’adolescència i que és rellevant analitzar i comentar. 

 

Per identificar els diferents subjectes de la mostra s’ha seguit el codi següent: El número 

identificatiu i correlatiu de cada subjecte/ condició sord o oient (S-O)/ el grau de pèrdua 

auditiva, en el cas dels alumnes sords (DAM, DAS, DAP1, DAP2, DAP3)/ identificació 

del gènere, home o dona (H/D). 
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El capítol consta de diferents apartats o subcapítols. 

 

El primer apartat analitza, a partir d’una entrevista individual amb cada adolescent de la 

mostra, les seves experiències actuals d’amistat i els seus conceptes i valors entorn de 

l’amistat. 

 

El segon apartat analitza, a partir de l’anàlisi d’un sociograma de tot el grup classe, la 

posició social de l’adolescent estudiat dintre del grup, les relacions d’amistat que té, les 

eleccions i rebutjos que rep per part dels companys de classe. 

 

El tercer apartat analitza, a partir d’un qüestionari respecte dels diferents àmbits de 

conversa i els diferents interlocutors, quins temes de conversa són més importants per 

als adolescents i amb qui els parlen. Es valora la importància dels iguals d’edat i dels 

adults que formen part del món social dels adolescents i quins són els interlocutors més 

significatius. 

 

Al final del capítol s’elaboren les principals conclusions obtingudes i s’apunten alguns 

factors que poden influir en les diferències observades entre els subgrups d’adolescents. 

 

7.2. EXPERIÈNCIES, CONCEPTES I VALORS 

D’AMISTAT APORTATS A TRAVÉS DE 

L’ENTREVISTA PERSONAL 
 

Mitjançant l’instrument de l’entrevista individual es pretén conèixer la vida social de 

l’adolescent sord i oient, en l’àmbit de la relació d’amistat amb altres adolescents. Les 

preguntes de l’entrevista giren al voltant de dos grans eixos; en primer lloc, com és 

l’amistat _les experiències_ i en segon lloc, què pensa l’adolescent respecte d’questa 

amistat _els conceptes i valors. 

 

A l’entrevista, l’adolescent ha de diferenciar entre la relació d’amistat amb els millors 

amics, generalment més forta, amb major confiança i intimitat, i les relacions d’amistat 

amb els amics o la interacció social amb els companys, progressivament més feble i més 

superficial. 

 

La informació aportada pels joves és una informació subjectiva però enormement 

valuosa per conèixer com viuen i què pensen sobre l’amistat. Algunes de les dades 

recollides s’intentarà interrelacionar-les, al llarg de l’estudi, amb altres dades o variables 

més objectives, per tal de corraborar o no la informació analitzada a l’entrevista. 

 

Tot i que és complexa la classificació de l’entrevista entre experiències i conceptes i 

valors d’amistat, ja que algunes respostes que dóna l’adolescent estan influïdes per 

aquests diferents aspectes i per tant podrien pertànyer a una o altra classificació, s’ha 

mantingut aquest criteri, ja que facilita l’anàlisi en relació amb les dades obtingudes. 

S’han classificat les preguntes realitzades als joves en funció de si generen una resposta 

experiencial o bé una resposta conceptual o de valors, partint de les definicions 

següents: 
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Les respostes experiencials d’amistat són aquelles en què l’adolescent descriu, des del 

seu punt de vista, dades i fets reals, referits a la relació quotidiana amb els seus millors 

amics, amics i companys. Per exemple: on es van conèixer, quan, l’itinerari conjunt 

recorregut, el gènere dels amics, el nombre de millors amics que té, les activitats que 

realitzen conjuntament, etc. 

 

Les respostes respecte dels conceptes i els valors d’amistat implica que l’adolescent 

argumenta i descriu, a partir del seu posicionament afectiu i emocional i a partir de la 

seva vivència social, idees i opinions referides a les seves relacions d’amistat o a 

l’amistat, en general. En aquest cas, l’adolescent exposa què és el que pensa i no 

simplement què creu que succeeix. Per exemple: la definició de millor amic, d’amic i de 

company, els aspectes que pensa que té en comú amb els millors amics, què valora en 

un amic ideal, etc. 

 

Per valorar les respostes de conceptes i valors d’amistat s’han utilitzat les definicions 

aportades per Mauri, Valls i Gómez (1992). Segons aquests autors, un concepte és una 

idea, noció o representació mental que pot ser expressada en paraules i de la qual 

coneixem i compartim culturalment la definició. Els conceptes s’elaboren a partir del 

coneixement personal i el coneixement sociocultural i impliquen diferents graus de 

complexitat i abstracció. Els valors són tipus de conceptes que fan referència a judicis o 

valoracions sobre comportaments o situacions individuals o col·lectives. Les diferents 

societats i cultures tenen sistemes de valors propis. 

 

Algunes preguntes similars s’han formulat als joves tant en l’àmbit experiencial com el 

conceptual. Per exemple, el nombre d’amics que hi ha a la teva colla (pregunta 5) i quin 

creus que és el nombre ideal d’amics d’un grup o colla (pregunta 8); en aquest cas les 

respostes s’analitzen conjuntament, en l’apartat d’experiències, per poder comparar el 

pla experiencial amb el pla conceptual. 

 

Les preguntes vint-i-cinc, vint-i-sis i vint-i-set que fan referència a conflictes i 

resolucions en l’amistat bé podrien estar en l’apartat d’experiències, tot i que finalment 

s’ha optat per analitzar-les des de l’apartat de conceptes i valors; ja que les respostes 

que es demana als adolescents no són una simple descripció d’aquestes actuacions, sinó 

una reflexió i una valoració més profundes sobre aquests aspectes. 

 

A partir d’aquestes definicions, les diferents preguntes formulades al llarg de 

l’entrevista es classifiquen en: 

 

Experiències d’amistat: preguntes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15. 

 

Conceptes i valors d’amistat: preguntes 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31. 

 

7.2.1. Experiències d’amistat aportades pels adolescents sords 

i oients 
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A través de les primeres preguntes, formulades a l’entrevista, els adolescents aporten 

diferents dades experiencials respecte de l’amistat, les quals s’exposen i s’analitzen al 

llarg d’aquest apartat. 
 

7.2.1.1. Els millors amics 

 

Característiques dels millors amics. 

 

El nombre de millors amics que consideren que tenen els joves sords i oients, en les tres 

etapes de l’adolescència; és a dir, a l’inici de l’adolescència (IA), a l’adolescència 

mitjana (AM) i al final de l’adolescència (FA), queda recollit a la taula següent: 

 

 
Taula 7.1. Nombre de millors amics. Valor mitjà. 

 

 Sords Oients 

 Nombre Observacions Nombre Observacions 

IA 5 oscil·la entre 2 i 7 3 oscil·la entre 1 i 4 

AM 3 oscil·la entre 1 i 4 3 oscil·la entre 1 i 5 

FA 1 oscil·la entre 0 i 3 4 oscil·la entre 3 i 5 

 

 
 Nombre de millors amics. Valor mitjà 

Nombre Observacions 

 

 

Sord 

 

Noi 

IA 4 Oscil·la entre 2 i 7 

AM 2 Oscil·la entre 1 i 3 

FA 1 Oscil·la entre 0 i 2 

 

Noia 

IA 6 Oscil·la entre 5 i 7 

AM 4 Oscil·la entre 3 i 4 

FA 1 Oscil·la entre 0 i 3 

 
 

Oient 

 
Noi 

IA 3 Oscil·la entre 1 i 4 

AM 4 Oscil·la entre 3 i 5 

FA 5 Oscil·la entre 4 i 5 

 

Noia 

IA 3  

AM 2 Oscil·la entre 1 i 4 

FA 3  
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Els nois i les noies amb sordesa exposen, a l’inici de l’adolescència, que tenen un major 

nombre de millors amics respecte dels nois i les noies oients. A mesura que augmenta 

l’edat de l’adolescent sord disminueix el nombre de millors amics. 

 

Els nois oients incrementen el nombre de millors amics a mesura que augmenta l’edat 

de l’adolescència. Les noies oients tenen un nombre similar de millors amigues i millors 

amics, al llarg de tota l’adolescència. 

 

Al final de l’adolescència, els nois i les noies amb sordesa han perdut millors amics i 

millors amigues; els nois oients n’han incrementat i les noies oients conserven un 

mateix nombre de millors amics i amigues. 

 

En el grup de joves sords de final de l’adolescència hi ha un noi i una noia (subjectes 15 

i 19) que exposen que no tenen millors amics ni millors amigues. El primer té coneguts 

a través d’internet. La segona exposa que té amigues, però no les considera millors 

amigues. 

 

Tal com s’observa a la taula següent, majoritàriament, els millors amics solen ser del 

mateix sexe. En el cas de les noies oients augmenta el percentatge de millors amics dels 

dos sexes perquè hi ha quatre noies que tenen parella (una a l’inici de l’adolescència i 

tres al final de l’adolescència) i consideren els seus nuvis com a millors amics. 

 

 
Taula 7.2. Sexe dels millors amics. Percentatges globals i valors absoluts per edats de l’adolescència. 

 

  Mateix sexe Ambdós sexes Diferent sexe 

Sord Noi 67% 11% 22% 

Noia 67% 33% 0 

Oient Noi 70% 30% 0 

Noia 50% 50% (*) 0 

 
(*) un 30% correspon als nuvis. 

 

   Mateix sexe Ambdós sexes Diferent sexe 

 
 

Sord 

 
Noi 

IA 2 1 0 

AM 3 0 1 

FA 1 0 1 

 

Noia 

IA 0 2 0 

AM 5 0 0 

FA 1 1 (*) 0 

 

 

Oient 

 

Noi 

IA 3 0 0 

AM 2 2 0 

FA 2 1 0 

 

Noia 

IA 0 2 0 

AM 5 0 0 

FA 0 3 (*) 0 

 
(*) correspon a l’exnuvi i nuvis. 

 

 

Els nois sords mostren unes relacions d’amistat amb el mateix o diferent sexe més 

diferenciades respecte dels altres grups. Els nois sords, com els altres grups, tenen 

bàsicament millors amics amb el mateix sexe, durant totes les edats, tot i que a l’inici de 

l’adolescència alguns tenen millors amics d’ambdós sexes. A l’adolescència mitjana i 

especialment al final de l’adolescència és l’únic grup que manifesta que té 
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exclusivament millors amics del sexe contrari; es tracta de dos nois sords que tenen 

respectivament dues millors amigues sordes. 

 

Les noies sordes i les oients tenen un comportament similar respecte dels millors amics. 

Els dos grups, a l’inici de l’adolescència, tenen millors amics d’ambdós sexes, però 

durant l’adolescència mitjana les millors amigues només són noies. Al final de 

l’adolescència, les millors amigues continuen sent del mateix sexe, però incorporen 

també com a millors amics els nuvis (noies oients) i l’exnuvi oient (noia sorda). 

 

Els nois oients també tenen majoritàriament amics del mateix sexe, tot i que a 

l’adolescència mitjana i a la final, alguns d’ells tenen millors amics d’ambdós sexes. 

 

Com a conclusió s’observa en tots els grups i edats una major tendència a tenir millors 

amics del mateix sexe. Entre les noies sordes i oients aquesta tendència és especialment 

forta durant l’adolescència mitjana. Un percentatge reduït de nois sords de 

l’adolescència mitjana i final només tenen millors amigues, trencant aquesta tendència 

natural d’escollir millors amics del mateix sexe; possiblement en aquests casos la 

sordesa i les seves repercussions en els àmbits comunicatiu o personal o quant a 

habiliats socials influeix en aquestes eleccions d’amistat. 

 

Condició sord o oient del millor amic o millor amiga. 

 

Quant a la condició de ser sord o oient, el millor amic o la millor amiga, les respostes 

dels joves queden recollides a la taula següent: 

 

 
Taula 7.3. Percentatge d’adolescents de la mostra que tenen millors amics oients i sords. 

 

 % d’adolescents de la mostra  i 

condició dels millors amics 

Oient Sord 

Sord 
Mostra 

Noi 80% 30% 

Noia 80% 70% 

Oient 

Mostra 

Noi 100% 20% 

Noia 100% 30% 

 

 

El 80% dels nois i les noies sords tenen millors amics oients. 

 

El 20% restant es distribueix en un 10% de nois sords i un 10% de noies sordes, de final 

de l’adolescència ambdós casos, que els seus millors amics són només sords. I un 10% 

de nois sords, conjuntament amb un 10% de noies sordes, de final de l’adolescència 

ambdós casos, que exposen que no tenen millors amics.  

 

Les noies sordes tenen un 70% de millors amigues sordes; mentre que els nois sords 

tenen només un 30% de millors amics sords nois o noies. El fet que un adolescent sord, 

noi o noia, tingui millors amics sords no sempre és una elecció personal sinó que ve 

donat per dues raons bàsiques: 

 

En primer lloc, cal que el jove sord conegui o hagi conegut altres companys sords, a la 

classe o al centre docent, principalment, d’edats i cursos similars.  
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En segon lloc, facilita la relació de millors amics el fet que el jove sord conegui altres 

sords del mateix sexe; ja que, tal com s’ha exposat anteriorment, majoritàriament, els 

joves tendeixen a tenir millors amics del mateix sexe. 

 

Els joves oients, nois i noies, tenen un 20 i un 30%, respectivament, de millors amics 

sords. Cal dir, però, que en la selecció dels adolescents sords i oients de la mostra s’ha 

intentat, sempre que ha estat possible, que la relació entre ells fos neutra, que no fossin 

ni millors amics ni enemics, per la qual cosa aquests percentatges són poc 

representatius. A l’apartat 7.3, en el qual s’aportaran les dades del sociograma, es podrà 

valorar, respecte del nombre total d’alumnes oients de la classe, el percentatge d’amics 

sords que tenen. 

 

Si analitzem més detalladament les eleccions (E) dels joves sords, nois i noies, envers 

els seus millors amics sords i ho relacionem amb les eleccions hipotètiques (EH) que 

aquests joves podrien fer, tenint en compte els companys sords amb els quals 

comparteixen classe o centre educatiu, obtenim la taula següent: 

 

 
Taula 7.4. Eleccions fetes (E) i eleccions hipotètiques (EH) dels adolescents sords envers els millors amics sords. 

 
 Comparteixen classe Comparteixen 

centre docent 

Han compartit centre 

docent anteriorment 

Comparteixen 

associació de sords 

Mateix 
sexe 

Diferent 
sexe 

Mateix 
sexe 

Diferent 
sexe 

Mateix 
sexe 

Diferent 
sexe 

Mateix 
sexe 

Diferent 
sexe 

 
 

Noi 

IA E = 1 
EH = 1 

E = 0 
EH = 2 

0 0 0 0 0 0 

AM 0 E = 0 
EH = 1 

E = 0 
EH = 1 

0 
EH = 1 

E = 0 
EH = 2 

E = 1 
EH = 2 

0 0 

FA 0 0 0 0 E = 0 
EH = 1 

E = 0 
EH = 1 

0 
EH = 1 

E = 1 
 

 
 

Noia 

IA E = 1 
EH = 0 

0 0 0 0 0 0 0 

AM E = 1 
EH = 0 

E = 0 
EH = 3 

E = 4 
EH = 0 

E = 0 
EH = 4 

0 0 0 0 

FA 0 0 0 0 E = 2 
EH = 1 

E = 0 
EH = 2 

0 0 

 
Nota: es considera que el jove sord podria fer una elecció hipotètica d’un millor amic sord quan té, a la classe o al 
centre docent actual o anterior, algun company sord de la mateixa edat i curs o bé d’un any d’edat o un curs, superior 

o inferior al seu; el coneix i ha compartit amb ell alguna activitat docent periòdica (classe, logopèdia, patis, menjador 

escolar, etc.). 

 

 

Tal com s’observa a la taula 7.4 els adolescents sords de la mostra tenen companys 

sords a la classe, al centre docent  actual, al centre docent anterior o a l’associació de 

sords, amb els quals poden establir relacions d’amistat reals o hipotètiques. Set alumnes 

sords tenen companys sords a la classe. Cinc alumnes sords tenen companys sords al 

centre docent. Nou alumnes sords han tingut companys sords en el centre educatiu 
anterior, d’edats i/o cursos propers, i amb els quals han compartit activitats escolars 

periòdiques. Un alumne sord té companys amb sordesa a l’associació de joves sords. 

 

Respecte de les amistats amb companys sords a la classe, s’observa que: 

 

- A la mostra hi ha dos nois sords que tenen companys sords a la classe del mateix sexe, 

només en un cas (50%) el jove escull com a millor amic el company sord. 
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- Hi ha dues noies sordes que tenen companyes sordes a la classe i les escullen com a 

millors amigues (100% dels casos). 

 

- Hi ha sis nois i noies amb sordesa que tenen companys sords a la classe de diferent 

sexe, respecte del seu, i en cap cas no escullen l’altre adolescent sord com a millor amic 

o millor amiga. 

 

Pel que fa a les amistats amb companys sords al centre docent, s’observa el següent: 

 

- A la mostra hi ha un noi sord que té un company sord del mateix sexe al centre docent 

però no l’escull com a millor amic. 

 

- Hi ha quatre noies sordes que tenen companyes sordes en el mateix centre educatiu i 

les escullen com a millors amigues (100% dels casos). 

 

- Hi ha cincs nois i noies amb sordesa que tenen companys sords al centre docent de 

diferent sexe, respecte del seu, i en cap cas no escullen l’altre adolescent sord com a 

millor amic o millor amiga. 

 

Pel que fa a les amistats amb companys sords del centre docent anterior, s’observa que: 

 

- A la mostra hi ha tres nois sords que han tingut companys sords del seu mateix sexe, 

en el centre educatiu anterior, i en cap cas no els escullen com a millors amics. 

 

- Hi ha tres noies que han tingut companyes sordes del seu mateix sexe, en el centre 

educatiu anterior, i en dos casos les escullen com a millors amigues (66% dels casos). 

 

- Hi ha set nois i noies que han tingut companys sords, del sexe contrari, en el centre 

educatiu anterior, i en un cas el noi sord escull la noia sorda com a millor amiga  (14% 

dels casos). 

 

Pel que fa a les amistats amb companys sords de l’associació de joves sords, s’observa 

que: 

 

- Hi ha un noi, al final de l’adolescència, que es relaciona amb companys amb sordesa 

d’ambdós sexes, a l’associació de joves sords i escull una noia sorda com a millor 

amiga. 

 

A partir d’aquests resultats es veu una major tendència en les noies sordes a tenir 

millors amigues amb sordesa, mentre que la tendència en els nois sords a tenir millors 

amics sords és menor. Tot i així, cal tenir en compte que les noies sordes, amb major 

nombre (nou casos), es troben amb companyes sordes a la classe, al centre docent actual 

o al centre docent anterior. Els nois sords, en set casos, es troben  amb companys sords 

en aquests tres àmbits i en l’associació de joves sords. En aquesta situació, les noies 

sordes escullen millors amigues sordes en un 89% dels casos i els nois sords escullen 

millors amics sords en un 14% dels casos.  

 

Les noies sordes mai no escullen millors amics sords del sexe contrari (0%). Els nois 

sords de més edat (adolescència mitjana i final de l’adolescència) en dos casos escullen 
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millors amigues sordes del sexe contrari, que equival a un 22% de les possibles 

eleccions que ells podrien fer envers l’altre sexe. 

 

Aquestes dades queden exemplificades en el gràfic següent: 

 

 
Gràfic 7.2 
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Si continuem analitzant, més detingudament, el nombre de millors amics que tenen els 

joves sords i els oients de la mostra, en les diferents franges de l’adolescència, és a dir, a 

l’inici de l’adolescència (IA), a l’adolescència mitjana (AM) i al final de l’adolescència 

(FA), obtenim la taula següent: 

 

 
Taula 7.5. Percentatge de joves sords i oients de la mostra que tenen millors amics. 

 

 Adolescents sords (IA/ AM/ FA) Adolescents oients (IA/ AM/ FA) 

Millors amics 100/ 100/ 67 100/ 100/ 100 

Millors amics oients 100/ 100/ 33 100/ 100/ 100 

Millors amics sords 40/ 56/ 50 40/ 33/ 0 

Millors amics a la classe 100/ 78/ 0 100/ 100/ 0 

Millors amics fora de la classe (*) 0/ 67/ 67 40/ 44/ 100 

 
(*) Fora de la classe inclou els millors amics d’altres classes o cursos, del centre escolar anterior, de les activitats 
extraescolars, etc. 

 

 

Els adolescents sords tenen tots ells millors amics durant l’inici de l’adolescència i 

l’adolescència mitjana (100% dels subjectes); però només un 67%  té millors amics al 

final de l’adolescència. Els adolescents oients tenen sempre millors amics, 

independentment de la franja d’edat. 

 

En els adolescents sords, aquesta disminució de millors amics al final de l’adolescència 

és sobretot amb relació als millors amics oients, que passa d’un 100% (IA i AM) a un 

33%; mentre que el percentatge de millors amics sords es manté més regular en les tres 

etapes de l’adolescència (40, 56 i 50%, respectivament). Si ho analitzem per sexes, el 

nombre de millors amics sords és en el cas dels nois d’un 33, 25 i 33% i en el cas de les 

noies d’un 50, 80 i 67%, en les tres franges respectives de l’adolescència. Tal com s’ha 

comentat anteriorment, les noies sordes tenen una major tendència a tenir amistats amb 

sordesa que no pas els nois sords. Cal afegir també que el 80% de noies sordes que a 

l’adolescència mitjana tenen amistats amb altres noies amb sordesa ve donat, en part, 
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per la circumstància que en un centre escolar hi ha un agrupament de diferents alumnes 

sords i les noies s’escullen entre elles. 

 

Els adolescents sords, a l’inici de l’adolescència, tenen un 100% de millors amics a la 

classe; a l’adolescència mitjana aquest percentatge baixa a un 78%, i al final de 

l’adolescència, els joves sords no tenen cap millor amic a la classe. Els adolescents 

oients, a l’inici i durant l’adolescència mitjana, tenen un 100% de millors amics a la 

classe; al final de l’adolescència, i igual que els joves sords, no tenen millors amics a la 

classe. Ambdós grups, sords i oients, al final de l’adolescència, la classe ja no és un 

espai per fer millors amics. Possiblement les característiques dels estudis postobligatoris 

i l’organització dels centres perjudica la formació d’amistats, en el sentit que el tutor 

generalment fa una funció més dèbil envers la cohesió i la dinamització del grup; 

tanmateix, el professorat assumeix menys la funció educadora i s’identifica més amb 

una funció d’ensenyant d’una àrea curricular; l’organització horària, que representa 

menys temps lliure dintre del centre docent i amb horaris més compactes de matí o tarda 

no facilita tampoc el coneixement més profund entre els alumnes. 

 

Els adolescents sords, a l’inici de l’adolescència, no tenen millors amics fora de la 

classe. A l’adolescència mitjana i al final de l’adolescència tenen un percentatge 

important de millors amics fora de la classe (67%). Els adolescents oients, des de l’inici 

de l’adolescència, tenen millors amics fora de la classe (40%) i aquest percentatge arriba 

a un 100% al final de l’adolescència. 

 

 
Taula 7.6. Quadre resum de les eleccions de millors amistats, fetes pels adolescents de la mostra. Nombre de millors 

amics o millors amigues, en valor absolut, i condició sord o oient del millor amic. 

 
 Millors amics oients Millors amics sords 

Noi Noia Noi Noia 

S
o
rd

s 
m

o
st

ra
 

 

 

IA 

1-H-DAP1 2    

3-H-DAP1 4    

4-H-DAP1 4 2 1  

2-D-DAP2  4  1 

5-D-DAS 3 4   

 

 

 

 

AM 

7-H-DAP1 3    

8-H-DAP2 2    

9-H-DAP2 1    

14-H-DAP1  1  2 

6-D-DAP3  4   

10-D-DAP1  1  2 

11-D-DAP2  2  2 

12-D-DAS  1  2 

13-D-DAS  2  2 

 

 

AF 

15-H-DAP2 0 0 0 0 

17-H-DAP3 2    

20-H-DAP2    1 

16-D-DAP1    1 

18-D-DAP1 1 1  1 

19-D-DAP1 0 0 (*) 0 0 

O
ie

n
ts

 m
o
st

ra
 

 

 

IA 

22-H 1    

23-H 4    

24-H 3  1  

21-D 2 1   

25-D 2   1 

 

 

 

 

AM 

26-H 2 1 1  

30-H 3    

31-H 3 2   

34-H 3    

27-D  1   

28-D  1  1 

29-D  2   
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32-D  2   

33-D  3  1 

 

 

FA 

36-H 5    

37-H 4 1   

40-H 4    

35-D 1 2   

38-D 2 1   

39-D 1 2   

 

(*) exposa que no té millors amigues però sí que té quatre amigues oients. 

 

 

Lloc on han conegut els millors amics. 

 

Respecte del lloc on han conegut els millors amics els resultats obtinguts pels joves de 

la mostra queden recollits en la taula següent: 

 

 
Taula 7.7. Lloc on han conegut els millors amics (percentatges). 

 

  EP ESO Estudis 

postobligatoris 

Extraescolar Barri 2a 

residència 

Entorn 

familiar 

Assoc. 

sords 

Amics 

comuns 

 

Sords 

Noi 53% 27%  13%    7%  

Noia 44% 37,5%   12,5% 6%    

Total 48,5% 32,5%  6,5% 6,5% 3%  3%  

 

Oients 

Noi 36% 18% 4,5% 14% 4,5% 4,5% 14%  4,5% 

Noia 29% 41% 6%  6%  6%  12% 

Total 35% 27,5% 5% 7,5% 5% 2,5% 10%  7,5% 

 

 

La major part d’adolescents, sords i oients, nois i noies, han conegut els seus millors 

amics actuals a l’escola de primària (en primer lloc, en el cas dels nois sords, noies 

sordes i nois oients) i al centre d’ensenyament secundari obligatori (en primer lloc, en el 

cas de les noies oients). S’observa una tendència, en el cas de les noies oients, a 

incorporar, en un percentatge més alt, nous millors amics durant els estudis d’ESO; 

mentre que els altres tres grups (nois sords, noies sordes, nois oients) mantenen, en 

major percentatge, els millors amics fets durant l’escola primària. 

 

En el cas dels nois, sords i oients, també han conegut millors amics en les activitats 

extraescolars, un 13% els nois sords i un 14% els nois oients. Per contra, les noies 

sordes i oients no fan millors amigues o millors amics a les activitats extraescolars (0% 

dels subjectes). Al gràfic 6.50 (pàg. 177) s’observa també que realitzen, en menor 

percentatge, activitats extraescolars respecte dels nois sords i oients. 

 

Un 12,5% de noies sordes han conegut els seus millors amics al barri; un 14% de nois 

oients han conegut els seus millors amics en l’entorn familiar (fills dels millors amics 

dels pares, cosins, etc.); un 12% de noies oients han conegut els seus millors amics a 

través d’amics comuns. La resta d’àmbits ocupa un percentatge molt més baix i menys 

significatiu. 

 

Cal destacar un percentatge molt baix de nois i noies oients (4,5 i 6%, respectivament) 

que han conegut els seus millors amics durant els estudis postobligatoris. Aquesta dada 

no és contradictòria respecte de les dades recollides a la taula 7.5 sinó que és 

complementària. A la taula 7.5 s’informa que al final de l’adolescència els alumnes 

sords i oients no tenen millors amics en l’àmbit de la classe actual. A la taula 7.7 
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s’informa que un percentatge reduït d’alumnes oients sí que han conegut millors amics 

durant els estudis postobligatoris. En concret, es tracta dels subjectes 38-noia i 40-noi. 

La primera va fer un millor amic durant el cicle formatiu anterior; aquest noi és 

actualment el nuvi de la seva millor amiga, amb la qual cosa l’amistat s’ha consolidat. 

El segon va fer millors amics durant el batxillerat. Els dos subjectes fan ara altres 

estudis postobligatoris i no han fet nous millors amics a la classe actual, només amics i 

companys. 

 

Quant al lloc on els joves sords han conegut els seus millors amics sords, els resultats 

queden recollits a la taula següent: 

 

 
Taula 7.8. Lloc on els adolescents sords han conegut els seus millors amics sords (percentatges). 

 

 EP ESO Extraescolar Associació de sords 

Noi 50%  25% 25% 

Noia 37,5% 62,5%   

Total 42% 42% 8% 8% 

 

 

La major part de joves sords coneixen els seus millors amics sords durant 

l’escolarització primària i secundària obligatòria (42 i 42%, respectivament). 

 

Els nois sords fan un 50% de millors amics sords durant l’etapa primària i coneixen 

també millors amics sords a extraescolar i a l’associació de sords. Tot i que no es dóna 

cap cas de noi sord que faci millors amics sords a l’ESO, cal recordar, a partir de les 

dades aportades a la taula 7.4 que dos nois sords tenen a la classe o al mateix centre 

educatiu altres companys sords (sis companys sords: dos nois i quatre noies) que no 

escullen però amb els quals podrien fer amistats hipotètiques; a més a més, dos 

d’aquests companys sords són del seu mateix sexe.  

 

Les noies sordes coneixen el 62,5% dels seus millors amics sords durant l’ESO. Aquest 

resultat ve donat, en part, pel fet que quatre noies sordes es troben durant l’ensenyament 

secundari obligatori en un centre educatiu d’agrupament d’alumnes amb sordesa i tenen 

companyes sordes a la classe o al centre docent a les quals escullen com a millors 

amigues. 

 

En general, els adolescents sords i els oients coneixen els seus millors amics en els 

mateixos àmbits i en percentatges similars i tant si els millors amics són altres sords o 

són oients. Observem que els nois sords i oients tendeixen a conèixer els seus millors 

amics durant l’ensenyament primari i en segon lloc durant l’ESO. Les noies, sordes i 

oients, incorporen en un percentatge més alt els millors amics durant l’ESO (millors 

amics oients i millors amics sords, respectivament) i en segon lloc durant l’escola 

primària; tenen, per tant, més canvis d’amistat respecte dels nois. 

 

Itinerari conjunt viscut. 

 

Pel que fa a l’itinerari conjunt viscut entre els joves de la mostra i els seus millors 

amics, observem els resultats obtinguts a les taules i als gràfics següents. 
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En primer lloc s’analitza la trajectòria conjunta viscuda entre els joves sords i els seus 

millors amics oients i sords. Els vint joves sords de la mostra exposen que tenen 

cinquanta-nou millors amics, dels quals quaranta-quatre són oients i quinze són sords. 

 

 
Taula 7.9. Itinerari conjunt viscut entre els joves sords i els seus millors amics oients i sords (percentatge). 

 

Àmbits en comú Percentatge 

de millors amics 

 

Característiques dels àmbits en 

comú 

Condició 

oient/sord del 

millor amic 

% parcials 

millors 

amics O/S 

Només EP 5% Només han compartit l’EP Oient 

Sord 

2% 

3% 

ESO mateixa classe 61% 

(53% oients i 8% 

sords) 

Només han compartit l’ESO Oient 

Sord 

22,5 

1,5 

Han compartit l’EP + ESO Oient 

Sord 

27,5 

5 

Han compartit l’ESO + postobligatori Oient 1,5 

Han compartit l’ESO + extraescolar Oient 

Sord 

1,5 

1,5 

ESO, diferent classe, 

mateix centre 

educatiu 

15% Només han compartit l’ESO, diferent 

classe 

Oient 

Sord 

0 

12% 

Han compartit l’ESO (diferent classe) 

+ AA (*) 

Oient 

 

3% 

 

2a residència 10%  Oient 10% 

Barri 3,5%  Oient 3,5% 

Extraescolar 3,5%  Oient 3,5% 

Associació joves 

sords 

2%  Sord 2% 

 

(AA) altres àmbits, com per exemple: extraescolar, escola primària, etc. 
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Observem a la taula i al gràfic que els joves sords comparteixen amb la majoria de 

millors amics oients l’ESO i la mateixa classe (53% respecte del total de millors amics). 

D’aquest 53%, un 16% s’han conegut a l’escola primària i han continuat junts en l’etapa 

següent, mentre que un 37% són nous amics fets durant l’etapa secundària amb els quals 
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comparteixen la jornada escolar a la mateixa classe i amb alguns d’ells comparteixen, a 

més a més, alguna activitat extraescolar. Un 10% de joves sords comparteixen amb els 

millors amics oients la localitat de la segona residència familiar. Si els millors amics 

oients de l’escola primària no continuen amb ells a l’etapa secundària en la majoria dels 

casos es perd l’amistat. 

 

Els joves sords també comparteixen amb els millors amics sords l’ESO (20% respecte 

del total de millors amics). D’aquest 20%, un 8% són de la mateixa classe i un 12% són 

de diferents classes. Els joves sords, però especialment les noies sordes, fan millors 

amics sords en el centre educatiu de secundària, tot i que no comparteixin classe. Els 

millors amics sords que només han coincidit a l’escola primària, en un 3% continua 

l’amistat a l’adolescència; si no continuen junts en l’etapa educativa següent més 

fàcilment es perd l’amistat. 

 

Només en un cas (1,5%), un jove sord té un millor amic oient en l’etapa educativa 

postobligatòria. Aquesta amistat no neix en l’etapa actual sinó que ambdós joves han 

compartit també l’etapa d’ESO, a la mateixa classe, i fou llavors que començaren a ser 

millors amics. 

 

Si analitzem, tenint en compte el sexe, l’itinerari conjunt entre els joves sords i els seus 

millors amics sords, obtenim la taula següent: 

 

 
Taula 7.10. Itinerari conjunt entre els joves sords i els seus millors amics sords. Nombre de millors amics sords en 

valors absoluts que tenen els adolescents sords de la mostra. 

 

 Només EP ESO mateixa classe ESO diferent 

classe 

Associació 

joves sords 

  Només ESO ESO + EP ESO + 

extraescolar 

  

Nois sords 2   1  1 

Noies sordes  1 3  7  

 

 

La taula mostra que els deu nois sords de la mostra tenen quatre millors amics o millors 

amigues amb sordesa, mentre que les deu noies sordes tenen, en total, onze millors 

amigues amb sordesa. 

 

El grup de nois sords té dues millors amigues amb les quals només han coincidit a 

l’escola primària però l’amistat continua durant l’adolescència, un millor amic amb el 

qual coincideix a l’ESO i a extraescolar i una millor amiga que es troben a l’associació 

de joves sords. 

 

En el grup de noies sordes, totes les millors amigues amb sordesa han coincidit a l’ESO; 

hi ha una millor amiga amb la qual ha coincidit només en aquesta etapa, tres millors 
amigues amb les quals han coincidit a l’EP i a l’ESO i set millors amigues sordes fetes a 

l’IES, tot i que són de diferents classes. 

 

Els nois sords tenen millors amigues sordes i millors amics sords; mentre que les noies 

sordes només tenen millors amigues sordes. 

 

Aquestes dades coincideixen amb la informació aportada anteriorment. 
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En segon lloc s’analitza la trajectòria conjunta viscuda entre els joves oients i els seus 

millors amics oients i sords. Els vint joves oients de la mostra exposen que tenen 

seixanta-quatre millors amics, dels quals cinquanta-nou són oients (92%) i cinc són 

sords (8%). 

 

 
Taula 7.11. Itinerari conjunt viscut entre els joves oients i els seus millors amics oients i sords (percentatges).  

 

Àmbits en comú Percentatge 

de millors amics 

 

Característiques dels àmbits en 

comú 

Condició 

oient/sord del 

millor amic 

% parcials 

millors 

amics O/S 

Només EP 0 Només han compartit l’EP Oient 0 

ESO mateixa classe 61% 

(53% oients i 8% 

sords) 

Només han compartit l’ ESO Oient 

Sord 

28% 

5% 

Han compartit l’EP + ESO Oient 

Sord 

30% 

3% 

Han compartit l’ESO + postobligatori Oient 1,5% 

Han compartit l’ESO + extraescolar Oient 1,5% 

ESO, diferent classe, 

mateix centre 
educatiu 

8% Només han compartit l’ESO, diferent 

classe 

Oient 

 

0 

Han compartit l’ESO (diferent classe) 

+ AA (*) 

Oient 

 

8% 

2a residència 3%  Oient 3% 

Barri 5%  Oient 5% 

Extraescolar 3%  Oient 3% 

Entorn familiar 6% Només comparteixen entorn familiar Oient 4,5% 

Han compartit entorn familiar + AA Oient 1,5% 

Amics comuns 8%  Oient 8% 

Estudis 

postobligatoris 

6% Només han compartit estudis postobl. Oient 1,5% 

Estudis postobligatoris + AA Oient 4,5% 

 

(AA) altres àmbits tal com: extraescolar, escola primària, etc. 
 

 

Gràfic 7.4 

0

10

20

30

40

50

60

70

p
e

rc
e

n
ta

tg
e

Només EP ESO

mateixa

classe

ESO dif

classe + AA

Amics

comuns

Entorn

familiar

IES post +

AA

Altres

Itinerari comú entre els joves oients i els seus millors amics, 

oients i sords 

amic sord

amic oient

 
 

(AA) altres àmbits, com ara: extraescolar, escola primària, etc. 
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Observem a la taula i al gràfic que els joves oients segueixen un comportament similar 

als joves sords respecte de l’itinerari comú viscut amb els seus millors amics. 

 

El 61% de millors amics dels joves oients han compartit amb ells l’ESO a la mateixa 

classe. Aquest 61% es distribueix entre un 33% de millors amics que han anat junts a 

l’ESO i a l’escola primària, i un 28% que han compartit només l’ESO, a la mateixa 

classe, i en algun cas també alguna activitat extraescolar. 

 

En el percentatge total de millors amics dels joves oients hi ha un 8% de millors amics 

sords; d’aquests, més de la meitat (5%) s’han conegut només a la classe d’ESO i la resta 

(3%) han compartit l’escola primària i l’ESO, a la mateixa classe. 

 

Un 8% de joves oients té millors amics a l’IES, en classes diferents, però tots ells 

comparteixen també altres àmbits, generalment extraescolars. 

 

Un 6% de joves oients fa millors amics en l’etapa educativa postobligatòria, però en tres 

de cada quatre casos (és a dir en un 75% dels casos) comparteix altres àmbits amb 

aquests millors amics; per tant, no es contradiu aquesta dada amb les dades anteriors. 

 

Si els millors amics de l’escola primària no continuen junts a l’etapa educativa següent 

es perd l’amistat, en tots els casos. 

 

Quant al temps d’amistat i el temps de coneixença amb els millors amics, podem 

analitzar els resultats a la taula següent: 

 

 
Taula 7.12. Nombre d’anys d’amistat i anys de coneixença amb els millors amics. Valors mitjans. 

 

 Anys d’amistat (valors mitjans) Anys de coneixença 

(valors mitjans) 

Sords Noi 6,5 7 

Noia 4,1 5,3 

Oients Noi 6 8,1 

Noia 3,5 4,6 

 

 Anys d’amistat amb els millors 

amics (valors mitjans) 

Anys de coneixença amb els millors 

amics (valors mitjans) 

Sords Noi IA 3,9 5 

AM 6,6 7 

FA 9 9 

Noia IA 3,2 3,2 

AM 2,8 3,8 

FA 6,4 9 

Oients Noi IA 4,8 6 

AM 7,1 8 

FA 6,2 10,5 

Noia IA 4,7 5,8 

AM 2 3,5 

FA 4 4,6 

 

 

S’observa que en tots els joves transcorre un interval de temps entre la coneixença de 

companys i el naixement de l’amistat, que oscil·la entre el mig any i fins als dos anys, 

de valor mitjà. En el cas dels nois sords, el temps que transcorre és de mig any; en les 
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noies sordes i oients transcorre un any, aproximadament; en els nois oients transcorren 

dos anys. 

 

Els nois sords i els oients porten, aproximadament, uns sis anys d’amistat amb els seus 

millors amics, de valor mitjà. Les noies sordes i oients porten menys anys d’amistat 

amb els millors amics; concretament, quatre anys i tres anys i mig, respectivament, de 

valor mitjà. 

 

Tal com s’ha començat a exposar, a partir de les dades obtingudes a les taules anteriors, 

els nois tenen més tendència a conservar els millors amics fets durant l’escolarització 

primària, es mantenen més fidels a les primeres amistats, sempre que aquestes amistats 

continuïn amb ells a l’etapa secundària i comparteixin la mateixa classe. 

 

Les noies, en percentatges més alts, incorporen noves amistats durant l’ensenyament 

secundari obligatori; les noies sordes fan millors amigues sordes i oients, a la classe o al 

centre educatiu; les noies oients també fan noves amigues a la classe. S’observa a la 

taula 7.12 que durant l’adolescència mitjana, en les noies sordes i oients, els anys 

d’amistat amb les millors amigues són valors baixos que oscil·len entre els dos anys i 

vuit mesos i els dos anys, respectivament, ja que es tracta d’amistats més recents 

respecte de les dels nois sords i oients. 

 

Al final de l’adolescència, el grup dels nois sords és el més fidel als seus millors amics 

amb nou anys d’amistat, com a valor mitjà; els grups de les noies sordes i els nois oients 

porten més de sis anys d’amistat amb els seus millors amics; el grup de les noies oients 

porta quatre anys d’amistat amb els seus millors amics. Aquest darrer grup té amistats 

més recents, tal com s’ha comentat, i a més a més s’hi afegeix el fet que les noies oients 

de la mostra, de l’etapa final de l’adolescència, tenen totes nuvi i el consideren també un 

millor amic recent. 

 

Hurlock (1997), en els seus estudis sobre l’adolescència exposa que l’amistat entre les 

noies és més estable que l’amistat entre els nois. Els canvis augmenten a l’inici de 

l’adolescència i decreixen progressivament a l’adolescència mitjana i al final, fins als 

divuit anys, aproximadament; a partir d’aquesta edat torna a haver-hi canvis importants 

en l’amistat, per raó de canvis socials en els joves, com l’ingrés al món laboral, a la 

universitat, etc. 

 

En l’estudi que es presenta respecte dels millors amics dels joves sords i oients, els 

resultats, tal com s’ha comentat, no són coincidents amb Hurlock (1997). Les noies 

sordes i les oients són les que realitzen més canvis d’amistat, especialment a 

l’adolescència mitjana, mentre que els nois sords i els oients es mantenen més fidels als 

mateixos amics. 

 

Grau d’amistat amb els millors amics. 

 

Quant al grau d’amistat amb els millors amics, s’ha valorat aquest grau com a màxim i 

òptim quan els adolescents donen una puntuació u als seus millors amics, a partir dels 

criteris d’una forta amistat, una màxima confiança, una gran intimitat, un vincle afectiu 

amb l’altre, etc. La disminució quant al grau d’amistat ha estat valorat pels joves amb 

puntuacions de dos, tres o més. 
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Els resultats d’aquesta puntuació es mostren a la taula i al gràfic següents: 

 

 
Taula 7.13.  Valoració que atorguen els joves de la mostra als seus millors amics, quant a grau d’amistat. 

 

 Nombre de millors amics amb les diferents valoracions 

Valoració 1 Valoració 2 Valoració 3 

Valors 

absoluts 

% Valors 

absoluts 

% Valors 

absoluts 

% 

 

 
 

Sords 

Mostra 

 

Noi 

IA 8 62 4 30 1 (sord) 8  

AM 8 (2 sords) 89 1 11 0 0 

FA 2 (1 sord) 67 1 33 0 0 

 
Noia 

IA 7 (1 sorda) 59 4 33 1 8 

AM 12 (6 sords) 66 3 (2 sords) 17 3 17 

FA 3 (2 sords) 75 1 25 0 0 

 

 

 

Oients 
Mostra 

 

Noi 

IA 7 (1 sord) 78 2 22 0 0 

AM 11 73 4 (1 sord) 27 0 0 

FA 12 86 2 14 0 0 

 

Noia 

IA 6 (1 sord) 100 0 0 0 0 

AM 11 (2 sords) 100 0 0 0 0 

FA 5 56 3 33 1 11 

 

 

Tots quatre grups valoren més del 50% dels seus millors amics amb una puntuació u; és 

a dir, amb un vincle d’amistat alt. 

 

Els nois sords, a l’adolescència mitjana, valoren el 89% dels seus millors amics amb 

puntuació u; és en aquesta etapa quan el vincle d’amistat amb la gran majoria dels 

millors amics és més fort. 

 

Les noies sordes, a mesura que augmenta la seva edat, valoren amb u un major nombre 

de millors amics; és a dir, amb l’edat s’enforteix el vincle d’amistat amb la majoria de 

millors amics. Al final de l’adolescència, el 75% dels millors amics reben una puntuació 

u. 

 

Els nois oients, en les diferents etapes de l’adolescència, valoren més del 70% dels 

millors amics amb puntuació u i, especialment al final de l’adolescència, el 86% dels 

millors amics reben una puntuació màxima. 

 

Les noies oients, durant l’inici i l’adolescència mitjana, valoren el 100% dels millors 

amics amb la màxima puntuació; és a dir, tenen un vincle d’amistat molt fort amb tots 

ells. Al final de l’adolescència, només el 56% dels millors amics reben una puntuació u. 

El fet que totes elles tinguin nuvi genera un tipus de relació amb el nuvi basada en 

l’amistat i la sexualitat, que possiblement afebleix la relació d’amistat que fins aleshores 

havien tingut amb les millors amigues o els millors amics. 
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Gràfic 7.5 
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A la taula següent s’analitzen les mateixes dades agrupades en percentatges i tenint en 

compte només la valoració u, que correspon a un vincle d’amistat més fort. 

 

 
Taula 7.14. Valor absolut i percentatge del nombre de millors amics valorats amb una puntuació màxima. 
 

 Nombre i percentatge de millors amics amb valoració 1 

Oients Sords 

 

Sords 

Mostra 

Noi (15)  

71,5% 

(3) 

75% 

Noia (13) 

56,5% 

(9) 

82% 

 

Oients 
Mostra 

Noi (29) 

80,5% 

(1) 

50% 

Noia (19) 

83% 

(3) 

100% 

 

 

S’observa a la taula com el comportant dels quatre grups és diferent. 

 

Els nois sords tendeixen a valorar amb u, en un percentatge alt i molt similar, la major 

part dels seus millors amics, tant si són oients com sords. En concret, reben aquesta 

puntuació el 71,5% dels oients i el 75% dels sords. 

 

Les noies sordes tendeixen a valorar amb un u, en un major percentatge si es tracta de 

millors amigues sordes (82%) respecte dels millors amics o les millors amigues oients 

(56,5%). Això implica que, en general, si les millors amigues són sordes el vincle 

d’amistat tendeix a ser més fort amb la majoria d’elles respecte dels millors amics o les 

millors amigues oients, amb els quals només amb una meitat el vincle d’amistat serà el 

mateix. 

 

Els nois oients donen una valoració u, amb un percentatge alt (80,5%) en el cas dels 

millors amics oients, però aquest percentatge baixa al 50%, en el cas dels millors amics 

sords. 

 

S’observa que els nois sords donen una valoració u, amb percentatge alt, als seus 

millors amics oients però els nois oients que tenen millors amics sords, els valoren amb 
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un u en percentatge més baix; no hi ha una correspondència entre la percepció d’uns i 

altres quant al grau d’amistat. 

 

Les noies oients valoren el 100% de les seves millors amigues amb sordesa i el 83% 

dels seus millors amics i millors amigues oients amb un u. Les noies oients són les que 

millor i amb major percentatge valoren les seves amistats; mantenen vincles forts amb 

els millors amics i millors amigues i especialment amb les seves amistats amb sordesa. 

 

Si no tenim en compte el sexe i valorem les dades de forma més global obtenim la taula 

següent: 

 

 
Taula 7.15. Percentatge de millors amics valorats amb la màxima puntuació. 

 

 Percentatge de millors amics amb valoració màxima 

Sords Oients 

Sords mostra 80% 64% 

Oients mostra 80% 81% 

 

 

S’observa que els adolescents sords valoren el 80% dels seus millors amics sords i el 

64% dels seus amics oients amb una puntuació màxima, d’u. Tal com s’ha comentat 

anteriorment, baixa el percentatge envers els millors amics oients pel fet que les noies 

sordes valoren amb un percentatge més baix aquest grup. 

 

Els adolescents oients valoren amb puntuació u, al voltant del 80% de millors amics, 

tant si són sords com oients, tot i que s’han observat diferències en funció del sexe, les 

quals s’han comentat anteriorment. 

 

En relació amb les dades obtingudes pels adolescents de l’estudi, quant al grau 

d’amistat amb els millors amics, Coleman i Hendry (2003), a partir de les seves 

investigacions amb adolescents oients, exposen que les noies donen una valoració més 

alta a les seves amistats en comparació amb els nois. Les noies estan en contacte més 

freqüent amb els seus millors amics i possiblement tenen un coneixement més íntim 

d’aquestes amistats que no pas els nois.  

 

Aquestes diferències quant al gènere no s’observen en l’estudi, els nois i les noies oients 

atorguen en percentatges molt similars una puntuació màxima als seus millors amics 

oients. Les diferències entre gènere, en el grup d’oients, es donen si el millor amic és 

sord; aleshores els nois oients mostren un menor grau d’amistat envers el millor amic 

sord respecte de la noia oient, que valora altament la seva millor amiga sorda. 

 

Per part dels adolescents sords, els nois i les noies amb sordesa valoren altament els 

seus millors amics sords i les noies sordes mostren un menor grau d’amistat envers la 

millor amiga oient, mentre que el noi sord manté una valoració similar envers el millor 

amic, independentment de la condició de ser sord o oient. 
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7.2.1.2. Els amics 

 

Els adolescents també exposen que tenen diferents amics amb els quals mantenen 

vincles d’amistat més febles respecte dels millors amics. 

 

A la taula i al gràfic següents es mostra el nombre mitjà d’amics que tenen els joves de 

la mostra. 

 

 
Taula 7.16. Nombre d’amics que tenen els adolescents de la mostra. 

 

   Nombre d’amics (valors mitjans) 

S
o
rd

s 

 

Noi 

IA 16 

AM 19,5 

FA 7 

 

Noia 

IA 5 

AM 10,8 

FA 9,6 

O
ie

n
ts

 

 

Noi 

IA 21,6 

AM 19,5 

FA 16,6 

 

Noia 

IA 4,5 

AM 13,8 

FA 8,3 
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Tal com s’observa a la taula i al gràfic, els nois oients són els que exposen que tenen 

més amics en les diferents etapes de l’adolescència, amb nombres que oscil·len entre 

vint-i-un i setze amics. En aquest grup, el nombre d’amics baixa lleugerament al llarg de 

l’adolescència. 

 

En segon lloc, els nois sords, durant l’inici i l’adolescència mitjana, consideren també 

que tenen força amics, amb valors bastant paral·lels als nois oients i que oscil·len entre 

setze i dinou. 

 

En general, els nois sords i els oients _exceptuant-ne els nois sords de final 

d’adolescència_ tenen més amics que no pas les noies sordes i les oients. 
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Les noies sordes i les oients aporten dades més similars i paral·leles. El nombre d’amics 

oscil·la entre cinc i onze, en les noies sordes, i entre cinc i catorze, en les noies oients. 

Al final de l’adolescència, el nombre d’amics en el grup de les noies sordes es manté i 

fins i tot supera el grup de les noies oients i nois sords. 

 

En tots quatre grups, al final de l’adolescència, el nombre d’amics baixa, però en els 

nois oients segueix sent superior a quinze mentre que en els altres tres grups (nois sords, 

noies sordes i noies oients) hi ha uns valors similars, compresos entre set i nou amics. 

 

L’existència d’un nombre considerable d’amics enriqueix la vida social de l’adolescent i 

tot i que la relació d’amistat sigui més superficial i feble respecte dels millors amics, els 

amics poden passar a ser millors amics. 

 

Hurlock (1997), a partir dels seus estudis sobre l’adolescent, exposa que a l’inici de 

l’adolescència el jove considera que tenir una gran quantitat d’amics és signe de 

popularitat; però a l’adolescència mitjana el nombre d’amics ja no és tan important sinó 

que l’adolescent valora tenir amics adequats, quant a interessos i valors comuns. Al 

llarg de l’adolescència decreix el nombre d’amics, progressivament, però s’amplia 

l’esfera de relacions socials en àmbits diversos. El jove parla de coneguts, companys, 

etc., amb els quals manté relacions, tot i que més superficials. 

 

En l’estudi de joves sords i oients, el grup de nois oients segueix els principis postulats 

per Hurlok (1997) quant a disminució del nombre d’amics, a mesura que augmenta 

l’edat de l’adolescent. Els altres grups, formats per nois i noies sords i noies oients, 

segueixen un procés piramidal, en el qual augmenta el nombre d’amics a l’adolescència 

mitjana respecte de la inicial, i disminueix a l’adolescència final. 

 

A través de les entrevistes sí que s’observa, tal com afirma l’autora, que al final de 

l’adolescència hi ha una ampliació dels àmbits socials, en els quals es mou el jove i per 

tant una ampliació de les seves interaccions personals amb coneguts, companys, nous 

amics, etc. Sovint l’adolescent amplia el seu cercle social en el nou centre d’estudis 

postobligatoris, a la feina d’estiu, al pis d’estudiants, etc. Tot i que s’analitzarà més 

detalladament al llarg d’aquest capítol, sembla que aquesta ampliació de la xarxa social 

és més evident entre les noies sordes i les oients, en segon lloc entre els nois oients i és 

menor entre els nois sords. 

 

Les dades d’aquest estudi coincideixen també amb les aportacions de Fuentes (2003) 

sobre el nombre d’amics que acostumen a tenir els adolescents, en el fet que els nois 

sords i els oients tendeixen a tenir un major nombre d’amics respecte de les noies sordes 

i les oients. 

 

Lloc on es fan els amics. 

 

Quant al lloc on normalment es fan els amics, les respostes dels joves queden recollides 

a la taula següent: 
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Taula 7.17. Llocs on es fan els amics (percentatge). 

 
 Escola Extraescolar Carrer/ 

veïnat 

Esplai/ 

colònies 

Locals 

d’oci 

Associació 

joves sords 

Internet Vacances Feina 2a 

residència 

S
o
rd

 

Noi 

 

47,5 10,5 10,5 5,3 0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Noia 

 

44,5 16,5 16,5 5,5 11 0 0 0 5,5 0 

O
ie

n
t 

Noi 

 

53,5 20 13,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 

Noia 

 

71,5 21,5 0 0 7 0 0 0 0 0 

 

 

Tots els joves coincideixen que els amics es fan majoritàriament a l’escola, igual que els 

millors amics. Les noies oients ho exposen en un 71,5%; els nois oients en un 53,5%; 

els nois sords en un 47,5% i les noies sordes en un 44,5%. En segon lloc, exposen les 

activitats extraescolars, especialment els nois i les noies oients. En tercer lloc el carrer o 

el veïnat, especialment els nois i les noies amb sordesa i els nois oients. 

 

Els nois i les noies sords, tot i que en percentatges més baixos, aporten una major 

varietat de llocs on es poden fer amics, mentre que les noies oients aporten una menor 

varietat de llocs. 

 

Pel que fa a l’escola, com a lloc amb percentatges majors on es fan els amics, tots quatre 

grups de joves exposen arguments semblants. Diuen que a l’escola es troben tots i 

diàriament, es coneixen més i més ràpidament, passen més temps junts, es relacionen i 

comparteixen més, etc. 

 

Respecte de les activitats extraescolars, aquest àmbit és el segon lloc en percentatge on 

es fan els amics, en el cas dels nois i les noies oients, i el segon lloc conjuntament amb 

el carrer o veïnat, en el cas dels nois i les noies sords. Els adolescents se solen trobar 

setmanalment a les activitats extraescolars; comparteixen també un temps en comú, tot i 

que menor respecte de l’escola, i constitueix també un espai òptim per conèixer amics. 

 

Quant als locals d’oci, s’observa a la taula 7.17 que per als nois i les noies oients i les 

noies sordes, tot i que en percentatges baixos, també és un àmbit on conèixer i fer 

amics. 

 

Els nois sords, en percentatges baixos del voltant del 5%, exposen també com a llocs 

per fer amics una associació de joves sords, internet, el lloc de vacances, la segona 

residència, etc. L’entorn laboral també és citat per un 5% aproximadament dels nois i 

les noies sords, del final de l’adolescència, tot i que només una noia sorda té experiència 

laboral. 

 

A la mostra total hi ha una noia sorda i una noia oient, de l’etapa final de l’adolescència, 

amb experiència laboral. La noia sorda té una amiga que ha conegut en aquest àmbit. La 

noia oient no ha fet amigues a la feina. 
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7.2.1.3. Les colles de millors amics i amics 

 

Els adolescents, en la seva vida social entre iguals, es relacionen en grups o colles. 

Generalment, la colla està integrada pels millors amics, els amics i en ocasions s’hi 

afegeixen companys o coneguts.  

 

A l’inici de l’adolescència, dos joves sords, el noi 1DAP1 i la noia 2DAP2 ens parlen de 

colles encara poc consolidades, amb identitat de grup feble. Ambdós relaten que de 

vegades van junts, tota la colla de millors amics i amics, però d’altres vegades no o bé 

es distribueixen en subgrups. La resta de joves ens parlen de colles més estructurades i 

amb identitat de grup més clara. 

 

Sovint, els adolescents, sords i oients, tenen més d’una colla. Així, per exemple, la noia 

sorda 12DAS, que es troba a l’adolescència mitjana, exposa que té dues colles: la colla 

amb noies oients, formada per ella i tres noies oients de la classe, i la colla amb noies 

sordes, formada per ella i dues noies sordes d’una altra classe i un altre curs, del mateix 

institut. La noia oient 39, que pertany al final de l’adolescència, exposa que té tres 

colles: en primer lloc, ella i la seva millor amiga de la infantesa; en segon lloc, una colla 

formada per ella, la seva millor amiga de l’institut i altres noies, i en tercer lloc, una 

altra colla formada per ella, el seu nuvi i quatre parelles més de nuvis. 

 

El nombre de colles que tenen els joves de la mostra, en les diferents etapes de 

l’adolescència, s’observa a la taula següent: 

 

 
Taula 7.18. Nombre de colles que tenen els adolescents. 

 

   Nre. de colles. Valors mitjans 

 

 

Sords 

 

Noi 

IA 1 

AM 2 

FA 0 o 1 o 2  (1) 

 

Noia 

IA 1 o 2 (1,5) 

AM 2 o 3 (2,4) 

FA 3 o 4 (3,6) 

 
 

Oients 

 
Noi 

IA 1 o 2 (1,3) 

AM 2 o 3 (2,2) 

FA 1 o 2 (1,6) 

 

Noia 

IA 1 o 3 (2) 

AM 1 o 2 (1,6) 

FA 1 o 3 o 4  (2,6) 

 
 Nombre de colles 

Valor absolut Total 

 

Sords 

Noi 14  

40 

Noia 26 

 

Oients 

Noi 18  

38 
Noia 20 
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S’observa a la taula com els nois, sords i oients, tenen menys colles que les noies, 

sordes i oients. Els nois tenen, com a valor mitjà, una o dues colles i durant 

l’adolescència mitja és quan acostumen a tenir un nombre major. Els tres nois sords del 

final de l’adolescència tenen, respectivament, zero, una o dues colles; és per tant 

preocupant el cas d’aquest noi sord sense cap colla d’amics. 

 

Les noies, sordes i oients, tenen un major nombre de colles que els nois. Les noies 

tenen, com a valor mitjà, entre una i tres colles i augmenta aquest nombre 

progressivament amb l’edat i sobretot al final de l’adolescència. En el cas de les noies 

sordes, el major nombre de colles és degut al fet que tenen colles amb amigues oients i 

colles amb amigues sordes. En el cas de les noies oients, el major nombre es deu a la 

presència dels nuvis que originen noves colles, les quals s’alternen amb les colles 

d’antigues amigues. 

 

Com a conclusió s’observa que les noies sordes, al final de l’adolescència tenen més 

colles i, per tant, tindran menys risc d’exclusió social. Aquesta dada és especialment 

important, ja que, tal com s’ha vist a les taules anteriors 7.5 i 7.9 en les edats en què els 

joves cursen estudis postobligatoris els millors amics ja no s’acostumen a fer a la classe. 

Pel contrari, els nois sords, al final de l’adolescència, tenen menys colles i, per tant, la 

interrelació social és més pobra i quasi inexistent en un noi que no té cap colla (subjecte 

15DAP2-H). En aquest noi, tal com s’exposa al capítol sis, coincideixen diferents 

factors de risc: un nivell lingüístic i un nivell comunicatiu baixos, un autoconcepte 

positiu baix i una escolarització anterior en inclusió individual i actual en agrupament 

d’alumnat sord però sense interacció social entre ells. 

 

És interessant, en aquest sentit, recordar les paraules d’una noia sorda, del final de 

l’adolescència, en relació amb els diferents amics que té en els diferents àmbits socials, 

en els quals interectua amb altres joves. Paraules que recolzen la conclusió exposada en 

el paràgraf anterior. 

 

La noia sorda 16DAP1D diu (annex 2, pàg. 188): 

 
 E(s) que tengo vario(s) # tengo muchos amigo(s) # po(r)qué uno(s) en <colegio> [*] y otro(s) 

del cole que yo antiguo y otro que me presenta y otro que po(r)qué xxx xxx en centro gallego 

<que> [/] que me aceptó con la <Carmen> [?] xxx <más> [/] <más> [/] más amigo(s) po(r)qué 

e(s)tá mi prima y <una> [/] y amiga de mi edad # bueno do catorce o trece año(s) # o sea tengo 

más amigo(s) que en otro sitio. (...) Me apunté po(r)qué iba la xxx de mi prima y bueno # yo la 

lia # así con(z)co má(s) gente po(r)qué xxx junta(s) y voy y ya e(s)tá # son muy xxx en el centro 

# son mu xxx # pero yo me voy con la gente. 

 

Stinson i Whitmire (1996 i 2000) exposen que les experiències socials insatisfactòries 

d’alguns adolescents sords provoquen una baixa autoestima i una disminució de 

l’interès i la satisfacció per a la interacció social. 

 

Quant al lloc on s’originen les diferents colles es mostra a la taula següent: 
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Taula 7.19. Àmbits on s’originen les diferents colles (percentatge). 

 

 Àmbits on s’originen les diferents colles (percentatge) 

Sords Oients 

Escola d’ESO  50% 50% 

Escola d’EP 22,5% 16% 

Barri/veïnat 12,5% 5% 

2a residència 5% 5% 

Entorn familiar 2,5% 8% 

Extraescolar 2,5% 5% 

Associació sords 2,5% 0 

Feina estiu 2,5% 0 

Grups de parelles de nuvis, a 

partir d’amistats comunes 

0 10,5% 

 

 

La majoria de colles, un 50%, s’originen a l’institut o escola d’ensenyament secundari 

obligatori, tant en els joves sords com en els oients. Segueixen en percentatge les colles 

que s’originen a les escoles d’ensenyament primari; aquestes constitueixen un 22,5% en 

el cas dels joves sords i un 16% en el cas dels joves oients. En els joves sords 

_especialment les noies sordes_ les colles de millors amics i amics que s’originen a 

l’escola de primària estan formades, en un important percentatge, per companys sords, i 

més fàcilment tendeixen a conservar-se, tot i el canvi d’etapa educativa, tal com s’ha 

exposat a les taules 7.9, 7.10 i als gràfics 7.2. i 7.3. 

 

Quant a la composició de les colles dels adolescents sords i oients, els resultats es 

mostren a les taules i als gràfics següents: 

 

 
Taula 7.20. Composició de les colles que tenen els joves sords de la mostra (percentatge). 

 

 Nre. de sords 

Percentatge Valors absoluts 

Només colla amb oients 45%  Nois 6 

Noies 3 

Colla amb oients i sords 45% Oients + sords = 15% Nois  2 

Noia 1 

Colla oients i colla sords = 30% Noies 6 

Només colla amb sords 5%  Noi 1 

No colla 5%  Noi 1 
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S’observa que el 45% de joves sords tenen colla d’amics només amb oients. Aquest 

tipus de colla es dóna més en els nois sords que en les noies sordes i es troba en les 

diferents etapes de l’adolescència.  

 

Un 45% de joves sords tenen colla d’amics amb altres adolescents sords i oients. Dintre 

d’aquest tipus hi ha un 15% de joves sords amb colles formades per oients i sords 

conjuntament. Aquesta modalitat es dóna especialment en els nois; en concret, en dos 

nois d’inici de l’adolescència i l’adolescència mitjana i en una noia d’inici de 

l’adolescència. El 30% restant correspon a joves sords amb colles amb oients i per 

separat colles amb sords. Aquesta segona modalitat es dóna només en noies;  

concretament, en sis noies de l’adolescència mitjana i del final. 

 

Un 5% només té colla amb joves sords. Es tracta d’un noi que és al final de 

l’adolescència. 

 

El 5% restant no té colla d’amics. Es tracta d’un noi que és al final de l’adolescència. 

 

 
Taula 7.21. Composició de les colles que tenen els joves oients de la mostra (percentatge). 

  
 Nre. d’oients 

Percentatge Valors absoluts 

Només colla amb oients 75% Nois 8 

Noies 7 

Colla amb oients i sords, 

conjuntament 

25% Nois 2 

Noies 3 

No colla 0  

 

 

S’observa que el 75% de joves oients tenen colla amb altres companys oients. Aquest 

tipus de colla es dóna en nois i en noies, i en les tres etapes de l’adolescència. 

 

El 25% restant de joves oients tenen colla amb oients i sords, conjuntament. Aquest 

tipus de colla es dóna en nois i noies que es troben a l’inici i a l’adolescència mitjana. 

 

Tots els joves oients de la mostra pertanyen a alguna colla d’amics. 

 

Si seguim analitzant les diferents colles de millors amics, d’amics i companys en funció 

del sexe i el nombre de membres que les integren obtenim els resultats següents: 
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Taula 7.22. Característiques de les colles quant al nombre i el gènere dels membres. 

 

 Sords Oients 

% Valor 

absolut 

Característiques % Valor 

absolut 

Característiques 

 
Colla de 3 

o més 

Igual 
sexe 

47,5% 19 Nois: 2/3/2 
Noies: 1/9/2 

63% 24 Nois: 3/5/4 
Noies: 1/8/3 

Igual i 
diferent 

sexe 

35% 14 Nois: 1/4/1 
Noies: 2/1/5 

29% 11  Nois: 1/4/1 
Noies: 2/0/3 (colles de 

parelles de nuvis) 

 

Colla de 2 

Igual 

sexe 

15% 6 Nois:  0/1/0 

Noies: 0/3/2 

2,5% 1 Nois: 0 

Noies: 0/0/1 

Diferent 

sexe 

2,5% 1 Nois: 0 

Noies: 0/0/1 (exnuvi) 

5,5% 2  Nois: 0 

Noies: 1 (nuvi)/0/1 (nuvi) 

 

Nota: a la columna de característiques es mostra, en valor absolut, el nombre de colles dels nois i noies, en les tres 

etapes de l’adolescència (IA, AM, FA). 
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La colla de tres o més membres és la dominant en els joves sords i en els oients (82,5% 

de les colles dels sords i 84% de les colles dels oients). 

 

En els dos grups predomina també la colla formada per tres membres o més d’un mateix 

sexe (47,5% de les colles dels sords i 63% de les colles dels oients). Aquest tipus de 

colla és pròpia dels nois sords i oients, en les diferents edats de l’adolescència i es dóna 

també en les noies, sordes i oients, especialment durant l’adolescència mitjana. 

 

La colla formada per tres membres o més d’igual i diferent sexe representa el 35% de 

les colles dels joves sords i el 29% de les dels joves oients. En els joves sords apareix 

aquest tipus de colla tant en els nois com en les noies i en les diferents edats de 

l’adolescència. Augmenta el percentatge respecte dels oients, en part, per les colles de 

joves sords de la meitat i el final de l’adolescència, dels nois i noies sords de la mostra. 

En els joves oients es dóna aquest tipus de colla en els nois, especialment durant 

l’adolescència mitjana, i en les noies. Al final de l’adolescència, en les tres noies de la 

mostra, aquesta colla es caracteritza per grups de parelles de nuvis. 

 

Un 17,5% de les colles dels joves sords i un 8% de les colles dels joves oients són colles 

formades per parelles. En els joves sords aquest tipus de colla es dóna majoritàriament 
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en les noies, durant l’adolescència mitjana i final, i generalment amb el mateix sexe. En 

els joves oients aquest tipus de colla és més minoritària i només es dóna en tres noies. 

Una noia al final de l’adolescència que es relaciona amb una millor amiga; dues noies, a 

l’inici i al final de l’adolescència, que es relacionen amb els seus nuvis respectius. 

 

Se suposa que, en el cas de les noies sordes, la parella de millors amigues és una 

situació comunicativa més simple que facilita la conversa, la intimitat i els llaços 

d’amistat entre ambdues. 

 

Si analitzem, quant al valor mitjà, el nombre de membres que acostuma a haver a les 

diferents colles dels nostres joves, obtenim els resultats en la taula i la gràfica següent: 

 

 
Taula 7.23. Nombre de membres que formen les colles. 

 

 

Nombre de membres de les colles. 

Valors mitjans 

S
o

rd
s 

 

Noi 

IA 4,6  

AM 4,5  

FA 5,3  

 

Noia 

IA 6,3  

AM 6,6   

FA 3,4  

O
ie

n
ts

 

 

Noi 

IA 5,2  

AM 5,8  

FA 7,4  

 
Noia 

IA 3,7  

AM 3,5  

FA  4 
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Els nois oients, en les diferents etapes de l’adolescència, tenen un nombre similar de 

membres a la colla, que oscil·la de cinc a set i que augmenta amb l’edat. 

 

Els nois sords tenen colles amb un nombre de membres que oscil·la entre quatre i cinc. 

 

Les noies sordes, durant l’inici i l’adolescència mitjana, tenen colles formades per sis 

membres, de mitjana. Augmenta aquest valor respecte dels nois sords pel fet que dues 

noies sordes exposen que a la segona residència, ubicada en el medi rural, tenen colles 



212 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

molt nombroses amb nois i noies del poble. En les noies sordes, al final de 

l’adolescència, disminueix el nombre de membres de la colla i passa de sis a tres, de 

mitjana; això és degut al fet que, en aquesta edat, en les noies sordes es dóna força 

colles de parelles amb les millors amigues. 

 

Les noies oients tenen colles amb un nombre de membres que oscil·la entre tres i quatre. 

 

Quant al nombre ideal d’amics d’una colla hi ha força coincidència entre el nombre 

d’amics que voldrien tenir i el nombre d’amics que tenen. En conjunt, en els nois sords i 

oients i en les noies oients, la diferència entre el nombre ideal i nombre real d’amics de 

la colla varia en +/- 1; en les noies sordes varia en +/- 1,5. Les noies sordes i les oients, 

a l’inici i a l’adolescència mitjana, parlen d’un nombre ideal superior al real. 

 

 
Taula 7.24. Nombre ideal i nombre real d’amics de la colla. Valors mitjans. 

 

 Nombre ideal Nombre real 

Sord 
 

Noi 4,3 4,8 

Noia 6,8 5,4 

Oient 

 

Noi 6,7 6,1 

Noia 5,3 3,7 

 

 

Els joves sords fan sis comentaris respecte d’aquest nombre ideal, mentre que els joves 

oients fan set comentaris. Aquests comentaris es distribueixen segons la taula següent: 

 

 
Taula 7.25. Comentaris, en valor absolut, respecte dels avantatges de tenir una colla d’amics més o menys nombrosa. 
 

 Avantatges d’una colla poc 

nombrosa 

Avantatges d’una colla 

nombrosa 

Comunicatius Relacionals Relacionals 

Sord 

 

Noi 1   

Noia 1 2 2 

Oient 

 

Noi  1  

Noia  3 3 

 

 

En general, els joves sords i els oients tendeixen a valorar les colles amb pocs membres; 

bé sigui per raons comunicatives, en el cas dels sords. 

 

Per exemple, el noi sord 1DAP1 (annex 2 pàg. 7) diu: per mi si hi ha molts (em) perdo i 

no puc seguir. 

 

La noia sorda 18 DAP1 (annex 2, pàg. 217) diu: mucho muy aburrido porqué no sabes 

con quién hablar. 

 

O bé ho valoren per raons relacionals, en el cas dels sords i els oients, perque hi ha més 

intimitat, més confiança i menys baralles, hi ha més amistat, etc. 

 

Entre les noies sordes i les oients, situades a l’inici i a l’adolescència mitjana hi ha 

també una tendència a valorar les colles nombroses, argumentant que no és tan avorrit, 

ens divertim més, mai no et quedes sense amics, etc. Tal com s’ha comentat 
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anteriorment aquestes noies mostren una tendència a sobrevalorar una colla més 

nombrosa i aprecien els avantatges que aporta respecte de les colles reals que tenen. 

 

Lutte (1991) exposa, a partir des seus estudis sobre els adolescents oients, que durant 

l’inici de l’adolescència les colles estan formades per membres d’un mateix sexe i amb 

interaccions superficials i més escasses amb l’altre sexe. Al voltant dels catorze anys 

augmenten les colles mixtes i, al final de l’adolescència, les colles monosexuals quasi 

desapareixen i s’incrementen les petites colles formades per parelles estables. 

 

Afirma que els adolescents poden pertànyer a colles diferents, originades a l’escola, al 

barri, al lloc d’estiueig, etc. La colla acostuma a estar formada per set o vuit amics de 

mitjana i comparteixen sentiments, secrets, interessos i problemes. 

 

En el present estudi hi ha dades coincidents, com és el cas de la pertinença a diferents 

colles, per part dels adolescents; tot i que altres dades són més divergents. Entre els 

adolescents estudiats predominen les colles formades per joves d’un mateix sexe, al 

llarg de les diferents edats. Sovint, però, un mateix adolescent pot pertànyer a diferents 

colles formades per un mateix sexe i per ambdós sexes, respectivament. 

 

El nombre de membres de la colla és inferior a l’exposat per Lutte (1991); oscil·la entre 

quatre i sis membres. El grup de nois oients té com a mitjana colles formades per sis 

membres, la qual cosa s’apropa més a les dades aportades per Lutte (1991). Durant 

l’adolescència mitjana i al final s’observa la pertinença, per part d’uns mateixos joves, a 

diferents modalitats grupals; és majoritària la colla de diferents membres, però, en 

ocasions, aquesta s’alterna amb la colla de dos membres d’un mateix o diferent sexe, 

que permet una major intimitat i confidencialitat. 

 

Al final de l’adolescència i entre les noies oients, apareixen _tal com afirma l’autor_ les 

parelles de nuvis; però generalment aquestes s’agrupen entre elles, formant colles de 

parelles i no simplement parelles aïllades. 

 

Pel que fa al nombre d’amics de les colles, Fuentes (2003) assenyala que les colles dels 

nois solen ser més nombroses respecte de les colles de les noies. Els resultats d’aquest 

treball són coincidents amb les observacions de Fuentes, pel que fa als adolescents 

oients, però són divergents en el cas dels adolescents sords, en què les noies sordes 

tenen colles més nombroses que no pas els nois sords. 

 

Coleman i Hendry (2003) exposen també respecte de les colles d’amics que els 

adolescents es relacionen amb diferents grups o colles, i és habitual tenir una colla 

d’amics a l’escola, una altra al barri, una altra al lloc on es fa una activitat extraescolar 

esportiva, etc., tal com mostra el present estudi. Les diferents colles poden implicar en 

el mateix jove adoptar rols diferents i actuacions diferents. L’adolescent es pot mostrar 

diferent en la colla d’amics escollits de l’escola, respecte de la colla basada en la 

realització d’una activitat conjunta, com és un esport. 
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7.2.1.4. Les relacions de parella. Els nuvis i les núvies 

 

En aquesta mostra de vint joves sords i vint joves oients, tenim quatre noies oients _una 

a l’inici de l’adolescència i tres al final de l’adolescència_ que exposen que tenen nuvi i 

el consideren també un millor amic. 

 

S’ha considerat que el subjecte té una relació de parella (nuvi o núvia) quan el jove ha 

definit com a tal la seva relació amb el millor amic o millor amiga del sexe contrari, 

diferenciant-la dels altres millors amics i millors amigues. Tot i que possiblement 

aquesta relació de parella sigui diferent durant les diferents etapes de l’adolescència, 

quant al grau d’intimitat, la sexualitat, el compromís, etc., no s’han tingut en compte 

aquests aspectes, ja que s’allunyaven dels objectius de l’estudi, sinó el fet que el noi o la 

noia definissin la seva relació de parella com a tal. 

 

Els resultats obtinguts s’aporten a la taula següent: 

 

 
Taula 7.26. Percentatge de joves, en l’etapa final de l’adolescència, amb relacions de parella actuals o anteriors. 

 

 Percentatge de joves (FA) amb relacions de parella 

Nuvis o núvies actuals Nuvis o núvies anteriors 

Sord Noi 0 33% 

Noia 0 100% 

Oient Noi 0 100% 

Noia 100% 100% 

 

 

Al final de l’adolescència, el 100% de les noies oients tenen nuvi; els nois i les noies 

amb sordesa i els nois oients en cap cas no tenen nuvi o núvia actual.  

 

El 100% de les noies sordes i dels nois oients de final de l’adolescència han tingut nuvis 

o núvies, anteriorment. Totes les noies sordes exposen que han tingut nuvis oients. 

 

En el grup dels nois sords del final de l’adolescència, només un noi (33% dels 

subjectes) ha tingut una relació de parella atípica amb una noia oient (subjecte 15 

DAP2). Tots dos es van conèixer per internet i no es van arribar a trobar mai físicament, 

tot i que mantenien un contacte periòdic escrit, oral i visual, a través de l’ordinador. 

Mútuament, van declarar que s’estimaven i s’enviaven escrits amorosos. Uns mesos 

després, la noia oient va trencar la relació de parella perquè havia conegut un altre noi. 

 

S’observa, en els nois sords del final de l’adolescència, una major dificultat per establir 

relacions de parella amb noies; amb la qual cosa les experiències vivencials amb el sexe 

contrari, basades en el nuviatge, i que comporten una càrrega afectiva i sexual diferent 

respecte de les relacions amb les millors amigues, són més pobres en comparació amb 

les experiències amoroses viscudes per les noies sordes o els nois i les noies oients. 

 

A partir dels comentaris que, sobre aquest tema, fan alguns nois i noies sords del final 

de l’adolescència, podem suposar que la sordesa i les dificultats comunicatives que 

comporta són la causa d’una major dificultat per establir relacions de parella amb l’altre 

sexe. 
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El noi sord, del final de l’adolescència, 17DAP3, quan se li pregunta sobre la seva 

relació amb les noies diu (annex 2, pàg. 203): 

 
me da ve(r)güe(n)za. (...) mucho # tímido. (...) fff # e(s) más xxx para mí # me cu(es)ta más # 

nervioso # rojo # <no puedo habla(r)> [/] no puedo habla(r) # e(l) corazón muy deprisa # <no 

puedo> [/] <no puedo> [/] no puedo # <tímido> [/] tímido # xxx . 

 

La noia sorda 19DAP1, tot i haver tingut anteriorment un nuvi oient, comenta respecte 

de les relacions amb els nois el següent (annex 2, pàgina 232): 

 
costa molt de conèixer una persona # é(s) molt difícil # <molt> [/] molt # i quan coneixe(s) molt 

encara pi(t)jor # pi(t)jor xxx . (...) oient sí # encara pi(t)jor # pe(r)què e(l) noi queda talla(t) no 

diu re(s) xxx xxx i costa molt. (...) <quan teni> [//] quan <deixaven> [*] sortir de fe(s)ta # quan 

tenia se(t)ze anys # entre l'edat # se(t)ze # disset # divuit # fata(l) # i ara fa molts anys que 

coneixíem i recient <ia> [/] ia saps com és # <ia> [/] ia comença a xerrar # però a(l) pri(n)cipi 

fatal # però fatal eh # xxx anys # <i> [/] i m'emprenya perquè tot(s) tenim igual # perquè é(s) 

diferent un de l'altre # o que io ti(nc) por o perquè xxx xxx no interessa i xxx # i no m'agrada. 

 

Kimmel i Weiner (1998), pel que fa a les relacions de parella entre els adolescents, 

exposen que aquestes no estan determinades per la maduració biològica sinó per pautes 

socials i normes culturals. En determinades edats, l’entorn social del jove, format 

prioritàriament pels iguals, però també per la família, el veinat, etc., estimula i reforça 

aquesta relació. En els adolescents, les relacions de parella poden millorar la seva 

autoestima.  

 

En el present estudi, al final de l’adolescència, tots els grups de joves, exceptuant-ne els 

nois sords, han tingut o tenen experiències de relacions de parella. 

 

A partir de les reflexions aportades per Kimmel i Weiner (1998) i comparant els 

adolescents de l’etapa final amb les puntuacions que han obtingut en l’escala 

d’autoconcepte (taula 6.14, pàg. 138), observem que els nois sords del final de 

l’adolescència tenen, tots ells, un autoconcepte social mitjà, mentre que totes les noies 

oients i la majoria de noies sordes i de nois oients d’aquesta etapa final tenen un 

autoconcepte social alt. S’observa, per tant, una tendència entre els nois sords de major 

edat _els quals es caracteritzen per no haver tingut cap relació amorosa ordinària_ a 

presentar un autoconcepte social més baix respecte de les noies oients i la majoria de 

noies sordes i de nois oients, d’aquesta etapa final de l’adolescència, els quals es 

caracteritzen per tenir o haver tingut, tots ells i totes elles, alguna experiència amorosa 

ordinària. 

 

7.2.1.5. Altres aspectes experiencials de les relacions d’amistat: 

freqüència de la relació, lloc on es troben, activitats que 

realitzen, temes de conversa, etc. 

 

Freqüència de la relació. 

 

Quant a la freqüència de la relació d’amistat, s’observen els resultats a la taula següent: 
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Taula 7.27. Percentatge de joves i freqüència de la relació amb els seus millors amics. 

 
 Diàriament, 

Dilluns a divendres 

(a l’escola) 

Alguns dies entre 

setmana 

(fora de l’ escola) 

Cap de setmana un cop al mes, bimensual 

o trimestral 

 

 

 

Sord 

 

Noi 

IA 100% 0% 33% 0% 

AM 100% 25% 100% 0% 

FA 0%   0%  66% 0% 

 

Noia 

IA 100% 0% 50% 50% 

AM 100% 0% 80% 20% 

FA (*) 33% 33% 100% 33% 

 

 

 

Oient 

 

 

Noi 

IA 100% 66% 66% 33% 

AM 100% 75% 100% 25% 

FA 33% 100% 100% 33% 

 

Noia 

 

IA 100% 50% 50% 0% 

AM 100% 40% 80% 0% 

FA 33% 100% 100% 0% 

 

Nota (*):  La noia sorda 19 respon pel que fa a les amigues, no té millors amigues. 

 

 

A l’inici de l’adolescència, diàriament, en el centre educatiu és on es troben els millors 

amics, en el 100% dels joves sords i oients, nois i noies. Aquests joves comencen a 

trobar-se, el cap de setmana, amb els millors amics però en percentatges baixos. Es 

troben el cap de setmana amb els millors amics, el 50% de les noies, sordes i oients; el 

33% dels nois sords i el 66% dels nois oients. Es troben alguns dies entre setmana els 

joves oients; el 66% dels nois i el 50% de les noies. Els nois oients se solen trobar amb 

millors amics, alguns dies entre setmana, a les activitats extraescolars. 

 

S’observa que a l’inici de l’adolescència, els adolescents oients, especialment els nois, 

es relacionen amb més freqüència amb els millors amics i en més diversitat d’àmbits 

(vegeu taula següent 7.28). Possiblement gaudeixen d’un major marge de llibertat, per 

part dels pares, si els comparem amb els nois i les noies amb sordesa. 

 

Les aportacions teòriques recollides al capítol tres i especialment les fetes per Cambra i 

Valero (2000) i Valmaseda (2004), respecte dels adolescents sords, assenyalen també 

actuacions més sobreprotectores en algunes famílies envers el fill o la filla amb sordesa. 

 

A l’adolescència mitjana, la relació diària en el centre educatiu segueix sent el principal 

lloc de trobada dels millors amics, en el 100% dels casos. El 100% dels nois, sords i 

oients, i el 80% de les noies, sordes i oients, es troben també el cap de setmana. Quant a 

les trobades d’algun dia entre setmana, el 75% dels nois oients, el 40% de les noies 

oients i el 25% dels nois sords es relacionen amb millors amics. 

 

S’observa a la taula que, en aquesta franja d’edat, tots els joves tenen una gran llibertat 

per sortir els caps de setmana i trobar-se amb millors amics. Els grups de nois i noies, 

sords i oients, mostren un percentatge molt similar. Pel que fa al fet de trobar-se amb 

millors amics algun dia entre setmana, segueix sent el grup de joves oients el que es 

relaciona amb un percentatge més alt amb millors amics; possiblement es deu a les 

activitats extraescolars que fan aquests joves i també a la major llibertat que els 

atorguen els pares. En aquest sentit, alguns joves oients exposen que els pares els deixen 

sortir una estona a fer un tomb pel barri, el parc, etc., i allí es troben amb altres amics. 

 

Al final de l’adolescència, tal com s’ha mostrat en els apartats anteriors, els joves ja no 

es troben diàriament amb els seus millors amics en el centre educatiu i, per tant, el 
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percentatge de joves que es veuen diàriament baixa considerablement en tots els grups; 

se situa en un 33% en les noies, sordes i oients, i en els nois oients, i en un 0%, en els 

nois sords. Aquest percentatge baix de joves que es veuen diàriament correspon a 

alguna noia que té nuvi i es troba una estona cada dia amb ell o amb algun noi que 

comparteix el pis d’estudiant amb el millor amic. En aquesta franja d’edat, els millors 

amics s’han fet ja anteriorment i se segueixen veient majoritàriament els caps de 

setmana i alguns dies entre setmana. 

 

Es troben el cap de setmana amb els millors amics, el 100% de les noies, sordes i oients, 

i dels nois oients, i el 66% dels nois sords. En aquest darrer grup baixa el percentatge 

perquè hi ha un noi sord sense millors amics ni amics. 

 

Es troben alguns dies entre setmana, el 100% dels joves oients mentre que el 

percentatge en els joves sords segueix sent molt baix o inexistent. 

 

Lloc de trobada. 

 

Quant al lloc de trobada amb els millors amics, els resultats es mostren a la taula 

següent: 

 

 
Taula 7.28. Percentatge de joves i lloc on es troben amb els millors amics. 

 

   Escola Trajecte 

casa-

escola 

Parc/plaça Extraescol Casa 

amic 

Centre 

comercial o 

d’oci 

2a residència 

(poble, 

càmping, pis 

estudiants) 

 

 
 

Sord 

 

Noi 

IA 100% 33% 33% 33% 66% 0% 0% 

AM 100% 25% 25% 25% 66% 100% 0% 

FA 0% 0% 0% 0% 0% 66% 0% 

 
Noia 

IA 100% 50% 100% 0% 50% 0% 50% 

AM 100%  25% 0% 0% 50% 80% 25% 

FA (*) 33% 0% 0% 0% 33% 100% 0% 

 

 

Oient 

 

 

Noi 

IA 100% 0% 33%  66% 100% 33% 33% 

AM 100% 25% 25% 50% 25% 75% 0% 

FA 0% 0% 0% 0% 0% 100% 66% 

 

Noia 

IA  100%  50% 50% 0% 0% 50% 0% 

AM 100%  20% 0% 0% 40% 100% 0% 

FA 0%  33% 0% 0% 0% 100% 0% 

 

Nota (*):  La noia sorda 19 respon respecte amigues, no té millors amigues. 

 

 

A l’inici de l’adolescència i tal com s’ha exposat a la taula anterior, el 100% dels joves, 

sords i oients, nois i noies, es troben en el centre educatiu. El 100% de les noies sordes 

es troben també al parc o a la plaça del barri. Un lloc de trobada és també la casa 

d’algun amic, en els diferents grups, excepte les noies oients. Tot i que es dóna en un 

percentatge no gaire alt, també és rellevant el fet que els joves, especialment les noies i 

els nois sords, destaquen el trajecte diari de casa a l’escola com un moment de trobada i 

relació amb els millors amics. 
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A l’adolescència mitjana, el 100% dels joves, sords i oients, nois i noies, se segueixen 

trobant en el centre educatiu i també en un percentatge molt alt en els centres comercials 

i d’oci, durant els caps de setmana. 

 

Al final de l’adolescència, els millors amics ja no es troben en el centre educatiu, sinó 

en els centres comercials i d’oci, en el 100% de les noies, sordes i oients, i dels nois 

oients; en el cas dels nois sords baixa aquest percentatge pels motius que hem explicat 

anteriorment respecte el jove sord 15, que no té amics i que té una escassa vida social 

amb companys d’edat. 

 

Activitats que realitzen. 

 

Quant a les activitats que realitzen amb els millors amics i amics, els resultats es 

mostren a la taula següent: 

 

 
Taula 7.29. Percentatge de joves i activitats que realitzen amb els millors amics i amics. 

 

 Jugar Deures Parlar Passejar/excurs Comprar Espectacles Hosteleria Piscina/platja 

 
 

 

Sord 

 
Noi 

IA 100% 0 66% 0 0 0 0 0 

AM 75% 25% 75% 75% 25% 75% 25% 0 

FA 33% 0 66% 66% (1 exc) 0 66% 66% 0 

 

Noia 

 

IA 100 0 100% 0 0 0 50% 0 

AM 20% 20% 100% 80% 60% 80% 20% 20% 

FA 0 0 66% 33% 66% 100% 100% 0 

 

 

 
Oient 

 

 

Noi 

IA 100% 33% 0 0 0 66% 33% 33% 

AM 50% 25% 0 75% 25% 100% 75% 25% 

FA 100% 0 66% 66% (1 exc) 0 66% 66% 33% 

 

Noia 

IA 100% 50% 50% 50% 50% 0 50% 50% 

AM 0 0 60% 40% 40% 100% 60% 20% 

FA 0 0 0 0 66% 100% 100% 0 

 
 Jugar Deures Parlar Passejar/excurs Comprar Espectacles Hosteleria Piscina/platja 

 

Sord 

Noi 70% 10% 70% 50% 10% 50% 30% 0 

Noia 30% 10% 90% 50% 50% 70% 50% 10% 

 

Oient 

 

Noi 80% 20% 20% 50% 10% 80% 60% 30% 

Noia 20% 10% 40% 30% 50% 80% 70% 20% 

 

 

Les activitats que els joves acostumen a fer amb els millors amics i els amics són: jugar 

(jocs esportius, jocs d’ordinador, jocs de rol, etc.), especialment els nois sords i oients; 

parlar, especialment els nois i noies sords; anar a espectacles (cinema, discoteques, etc.), 

es dóna en tots els grups a l’adolescència mitjana i al final; anar a locals d’hosteleria, 

especialment les noies, sordes i oients, del final de l’adolescència; tot i que es dóna en 

un percentatge més baix en les noies oients, destaca també a l’adolescència mitjana 

l’activitat de passejar. 

 

Si analitzem més detalladament les principals activitats en relació amb les franges 

d’edat, obtenim els resultats en els gràfics següents: 

 

 



7. Resultats en relació amb les dimensions estudiades 219 

 

Gràfic 7.10 

0

20

40

60

80

100

p
e

rc
e

n
ta

tg
e

noi sord noia sorda noi oient noia oient

Activitat que realitzen amb els millors amics i amics: jugar

IA

AM

FA

 
 

 

S’observa que l’activitat de jugar (jocs d’ordinador, jocs esportius, jocs de rol, futbolí, 

etc.), durant l’inici de l’adolescència, la practiquen el 100% dels joves, tant nois com 

noies, tant sords com oients. Durant l’adolescència mitjana i final baixa l’activitat fins a 

desaparèixer, en les noies. En els nois sords, l’activitat va baixant però es manté en 

percentatges més baixos, que van d’un 100%, a un 75%, durant l’adolescència mitjana, i 

fins a un 33%, al final de l’adolescència. 

 

Els nois oients mantenen en percentatges més alts l’activitat de jugar en les diferents 

edats. Realitzen aquesta activitat el 100%, el 50% i el 100% dels adolescents, al llarg de 

les tres etapes de l’adolescència. 
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L’activitat de parlar es dóna en percentatges més alts en els joves sords, nois i noies, 

que no pas en els joves oients. Els nois sords realitzen l’activitat en un 66%, 75% i 66%, 

en les diferents etapes de l’adolescència. Les nois sordes, realitzen aquesta activitat en 

percentatges encara més alts, que se situen al 100%, 100% i 66%, en les tres etapes de 

l’adolescència. Possiblement els adolescents oients la realitzen també en percentatges 

més alts, quan passegen, quan prenen una beguda en un bar, etc. tot i que en són menys 
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conscients de l’activitat, li donen menys importància i la defineixen en altres termes, tal 

com passejar, anar a un bar, anar a berenar a una granja, etc. 

 

En els adolescents sords, nois i noies, l’autopercepció de la pròpia sordesa i les 

dificultats comunicatives que implica, possiblement, els fa ser més conscients dels 

moments de conversa amb els millors amics. 
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L’activitat d’anar a espectacles (cinema, discoteca, etc.) es dóna en percentatges alts, en 

tots quatre grups de joves, durant l’adolescència mitjana i el seu final. Durant l’inici de 

l’adolescència, el 66% dels nois oients assisteixen ja a espectacles mentre que els tres 

grups restants no realitzen mai aquesta activitat. Possiblement, tal com s’ha comentat 

anteriorment, els nois oients des de l’inici de l’adolescència gaudeixen de més llibertat 

per part dels pares per realitzar determinades activitats respecte de les noies, sordes i 

oients, i els nois sords. 

 

Al final de l’adolescència, el 100% de les noies, sordes i oients, realitzen aquesta 

activitat.  

 

Quant als nois sords, tot i que els percentatges siguin més baixos, respecte dels altres 

tres grups, realitzen també força l’activitat, durant l’adolescència mitjana i el seu final, 

en percentatges d’un 75% i un 66%. 

 

S’observa, per tant, que les dificultats comunicatives dels adolescents sords no és un 

obstacle per anar al cinema, a la discoteca, etc. sinó que _com els joves oients de la seva 

edat_ freqüenten i gaudeixen d’aquestes activitats. 
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S’observa que les noies, sordes i oients, tenen més tendència a realitzar aquesta activitat 

que no pas els nois, sords i oients. Al final de l’adolescència, el 100% de noies realitzen 

l’activitat i en el cas dels nois només es dóna en el 66%. 
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S’observa que aquesta activitat es dóna en percentatges alts, durant l’adolescència 

mitjana, especialment en els grups de joves sords, nois i noies, i nois oients. En les noies 

oients, l’activitat s’inicia ja a l’inici de l’adolescència, amb percentatges del 50% i 

disminueix durant l’adolescència mitjana cap al 40%. Al final de l’adolescència 

disminueix molt l’activitat o bé baixa a un 0%, en el cas de les noies oients. 

 

Durant l’adolescència mitjana, possiblement els adolescents tenen ja una major llibertat 

per part dels pares per sortir però no tenen els diners ni l’edat per anar regularment a 

espectacles, hosteleria, etc. És per això que en percentatges alts es dóna l’activitat de 

passejar, especialment pels centres comercials, tal com s’ha vist a la taula 7.29. 
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Temes de conversa. 

 

Quant als temes de conversa amb els millors amics els resultats es mostren a la taula 

següent: 

 

 
Taula 7.30. Percentatge de temes de conversa que els joves parlen amb els millors amics. 

 

 Acadèmics Entorn social 

(amics, familia) 

Personals 

(problemes, 

secrets, físic) 

Afeccions i 

activitats 

Sexe contrari 

(enamoraments, 

sexualitat) 

Tot, quasi tot 

S
o

rd
 

Noi 

 

25 12,5 9,2 41 3 9,2 

Noia 

 

12,5 7,5 12,5 45 17,5 5 

O
ie

n
t 

Noi 

 

10 3,3 3,3 57 10 17 

Noia 

 

15 4 7 41 7 26 

 

 

Predominen en tots els grups els temes de conversa sobre afeccions i activitats; en més 

del 40% dels nois i noies sords i noies oients, i en el 57% de nois oients. En tots els 

grups, aquest tema de conversa es dóna al llarg de l’adolescència però especialment 

durant l’adolescència mitjana. 

 

Altres temes de conversa entre els joves que apareixen en percentatges menors són els 

temes acadèmics, en el 25% dels nois sords de l’inici i l’adolescència mitjana; temes 

sobre el sexe contrari, en el 17,5% de les noies sordes i en les tres etapes de 

l’adolescència. 

 

Els nois i les noies oients exposen també en un 17 i un 26%, respectivament, que parlen 

de tot o quasi tot. Aquest grau màxim de confiança mútua es dóna en percentatges més 

baixos en els joves sords, i només apareix durant l’adolescència mitjana i al seu final. 

En els oients es dóna des de l’inici de l’adolescència, tot i que en percentatges baixos, i 

augmenta progressivament amb l’edat. Sembla que els joves oients, en major nombre, 

tenen més confiança amb els amics, si els comparem amb els joves sords i amb 

qualsevol tema de conversa. 

 

7.2.2. Conceptes i valors d’amistat aportats pels adolescents 

sords i oients 
 

A través de preguntes, formulades a l’entrevista, els adolescents aporten conceptes i 

valors relacionats amb l’amistat, bé sigui sobre la pròpia amistat o en general. Per 

exemple, definició de millor amic, importància de l’amistat, conflictes que apareixen i 

resolucions etc. Aquestes dades s’exposen i s’analitzen  al llarg d’aquest apartat. 
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7.2.2.1. Definicions, aspectes en comú i idees sobre un mateix que 

l’adolescent atribueix als millors amics 

 

Definicions sobre millors amics, amics i companys. 

 

Les definicions que fan els adolescents respecte dels millors amics, els amics i els 

companys són les següents: 

 

 
Taula 7.31. Percentatge de definicions fetes pels adolescents respecte dels millors amics. 

 

 

Sempre junts 

i activitats 

junts, juguem 

més, més 

relació 

Compartim  

experiències 

i tenim més 

relació 

Pensem igual i 

ens  entenem 

bé 

Ens 

coneixem 

més 

Ens ho  

passem 

bé 

M’ajuda, 

em dóna 

suport  

Ens 

estimem 

més 

Més 

confiança 

 

Parlem més, 

ens ho 

expliquem 

tot 

Compartim 

secrets i 

consells 

S
o
rd

 

Noi 

 

14,5 7 7 3,5 7 7 3,5 18 29 3,5 

Noia 

 

9,5 0 14 14 0 9,5 0 24 24 5 

O
ie

n
t 

Noi 

 

5 15 5 5 0 20 0 15 30 5 

Noia 

 

0 10 9,5 0 0 9,5 0 19 33,5 18,5 

 

 

Els percentatges més alts de definicions de millors amics, fetes pels adolescents, 

coincideixen en aspectes comunicatius, com per exemple: ens ho expliquem tot, parlem 

més entre nosaltres, etc. Un 24% de les definicions fetes per les noies sordes fan 

referència a la major confiança que hi ha amb els millors amics. Un 20% de les 

definicions fetes pels nois oients fan referència també al suport i a l’ajut que reben del 

millor amic. 

 

Si agrupem les diferents definicions en els tres criteris següents: 

 

Definicions que es basen en un major contacte físic amb el millor amic, com ara: tenim 

més relació, sempre anem junts, sempre fem activitats junts, juguem més, compartim 

experiències, etc. 

 

Definicions que es basen en la qualitat i els valors de la relació interpersonal amb el 

millor amic, com per exemple: ens entenem, ens ho passem bé, ens estimem, ens 

coneixem més, m’ajuda, em dóna suport, ens tenim confiança, etc. 

 

Definicions que es basen en la major comunicació amb el millor amic: parlem més, ens 

ho expliquem tot, compartim secrets i consells, etc. 

 

Obtenim la taula següent: 
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Taula 7.32. Percentatge de definicions fetes pels adolescents respecte dels millors amics, a partir dels tres criteris 

citats. 

 
 

Molt contacte físic Molta relació interpersonal Molta comunicació 

 

Exemples 

Més relació, sempre junts, 

activitats junts, juguem més, 
compartim experiències 

Ens entenem, ens ho passem bé, ens 

estimem, ens coneixem més, m’ajuda, em 
dóna suport, molta confiança 

Parlem més, ens ho expliquem tot, 

compartim secrets i consells 

S
o

rd
 

Noi 
 

25 42,5 32,5 

Noia 
 

23,5 47,5 29 

O
ie

n
t 

Noi 
 

25 40 35 

Noia 
 

10 38 52 

 

 

En els nois i les noies sords i en els nois oients dominen les definicions de millor amic 

basades en la relació interpersonal, en percentatges que oscil·len entre un 40 i un 47,5%. 

En les noies oients, les definicions basades en aspectes comunicatius segueixen sent 

majoritàries i es donen en un 52%. 

 

Exemples de definicions sobre millor amic fetes pels adolescents: 

 

El noi sord 9DAP1 (annex 2, pàg. 102), que es troba a l’adolescència mitjana, diu:  

 
pués una persona que li tinc confiança i això <que pots> [//] que si tens algun problema pués pots 

parlar amb ell o tal # i també que ens ho passem bé # ens entenem molt bé i tal # i bueno que 

quedem més <i> [/] i si hi ha algún problema pués ell també això  

 

La noia sorda 11DAP2 (annex 2, pàg. 121), que es troba a l’adolescència mitjana, diu: 

 
pué(s) mejores amiga(s) que tengo <confianza má(s)> [*] y le cuento cosa(s) # un <probrema> 

[*] por <ejempro> [*] # eh xxx # y la conozco má(s) 

 

El noi oient 23 (annex 2, pàg. 274), que es troba a l’inici de l’adolescència, diu: 

 
el meu millor amic doncs és que es relaciona molt més amb mi # que m'ajuda més # que 

compartim més les coses  

 

La noia oient 38 (annex 2, pàg. 439), que es troba al final de l’adolescència diu: 

 
la mejor amiga se lo explicas todo # sabe # cosas que no se lo explicas a nadie más 
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Taula 7.33. Percentatge de definicions fetes pels adolescents respecte dels amics. 

 
 

Menys 

activitats 

conjuntes i 

amb menys 

freqüència 

Menys 

temps 

d’amistat 

Menys 

coneixement 

mutu 

Menys 

ajuda de 

l’amic 

Menys 

afinitats 

amb 

l’altre 

Relació més 

superficial i 

menys 

amistat 

Menys 

confiança 

 

Parlem menys, 

parlem de temes 

generals, 

parlem menys 

de temes 

personals i 

secrets 

S
o
rd

 

Noi 

 

25 8 0 0 0 8 17 42 

Noia 

 

0 0 0 0 8 38 0 54 

O
ie

n
t 

Noi 

 

10 0 10 10 0 20 30 20 

Noia 

 

7 0 0 7 7 43 7 29 

 

 

Els percentatges més alts de definicions d’amics, fetes pels nois i noies sords, un 42% i 

un 54% respectivament, fan referència a aspectes comunicatius, com per exemple: 

parlem menys, parlem de temes generals, parlem menys de temes personals i secrets. 

Els nois i les noies oients defineixen, en major percentatge, l’amic a partir de 

característiques de la relació interpersonal, i, concretament, d’una menor confiança, en 

el cas del 30% de definicions dels nois oients, o una relació més superficial i amb 

menys amistat, en el cas del 43% de definicions de les noies oients. 

 

Altres definicions que apareixen amb menor freqüència són, en un 25% de les 

definicions dels nois sords, que amb els amics es fan menys activitats conjuntes i amb 

menys freqüència; un 38% de les definicions de les noies sordes fa referència també a la 

relació més superficial i amb menys amistat; un 29% de les definicions de les noies 

oients es basen també en la menor comunicació amb els amics. 

 

Si agrupem les diferents definicions en els tres criteris anteriors: definicions que es 

basen en un menor contacte físic amb l’amic, definicions que es basen en la menor 

qualitat de la relació interpersonal, definicions que es basen en la menor comunicació 

amb l’amic, obtenim la taula següent: 

 

 
Taula 7.34. Percentatge de definicions fetes pels adolescents respecte dels amics, a partir dels tres criteris citats. 

 

 

Menor contacte físic Menor relació interpersonal Menor comunicació 

 
Exemples 

Fem menys activitats conjuntes, 
ens trobem amb menys freqüència, 

portem menys temps d’amistat 

Menys confiança, menys coneixement 
mutu, menys ajuda per part de l’amic, 

menys afinitats i connexió 

Parlem menys, parlem de temes 
generals, parlem de coses 

personals i de secrets 

S
o

rd
 

Noi 

 

33 25 42 

Noia 

 

0 46 54 

O
ie

n
t 

Noi 

 

10 70 20 

Noia 

 

7 64 29 

 

 

En els nois i noies sords dominen les definicions d’amic basades en una menor 

comunicació i apareixen en el 42% dels nois sords i en el 54% de les noies sordes. En 

els nois i noies oients, la major part de definicions sobre l’amic, en un 70% i un 64%, 
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respectivament, versen sobre la menor relació interpersonal. El 46% de definicions fetes 

per les noies sordes també fan referència a una relació interpersonal menor respecte del 

millor amic. 

 

Exemples de definicions sobre l’amic, fetes pels adolescents: 

 

El noi sord 4DAP1 (annex 2, pàg. 42), que es troba a l’inici de l’adolescència, diu:  

 
pués que parlem a vegades # juguem a vegades. 

 

La noia sorda 18DAP1 (annex 2, pàg. 217), que es troba al final de l’adolescència, diu: 

 
amiga lo mismo pero <no lo> [//] o sea # contando con ella pero lo general # no <su(s)> [/] su(s) 

cosa(s) personales 

 

El noi oient 34 (annex 2, pàg. 395), que es troba a l’adolescència mitjana, diu: 

 
amic és amb el grup que quedes # <amb> [/] amb ell et relaciones bé <i et> [//] però no arriba 

<a> [/] <a no> [//] <no té una> [//] no tens una amistat molt forta amb ell # et cau molt bé però ... 

 

La noia oient 27 (annex 2, pàg. 316), que es troba a l’adolescència mitjana diu: 

 
los amigos # em # a veces <en las> [//] en los malos momentos se escaquean # o no te quieren 

escuchar y cuando ellos necesitan algo pués tienes que ir tú porqué <no tienen a nadie que> [//] # 

o sea # tú tienes que hacerlo por ellos pero ellos no por ti # <es un poco> [//] o sea # <son> [//] te 

ayudan pero a su manera # no sé # no es lo mismo que como te <ayudan> [?] <los amigos> [//] 

los mejores amigos 

 

 

En aquest sentit, també tenim les aportacions de Lutte (1991) sobre les diferències que 

estableixen els adolescents oients entre els millors amics, els amics, companys o 

coneguts. Segons l’autor, els criteris de millors amics es basen en la major i recíproca 

confidencialitat, i el compartir i parlar els problemes més íntims. En canvi els amics es 

defineixen segons criteris de diversió conjunta. 

 

En la investigació que es presenta, els adolescents defineixen els millors amics a partir 

de l’òptima qualitat de la relació entre ells i la comunicació entre ells. Els nois i les 

noies sords i els nois oients fan més referència al primer aspecte, mentre que les noies 

oients fan més referència al segon. Els amics es defineixen a partir d’un menor vincle en 

els aspectes anteriors; és a dir, en els aspectes relacionals i comunicatius. Els joves 

sords fan referència a la menor comunicació i els joves oients, a la menor relació. 
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Taula 7.35. Percentatge de definicions fetes pels adolescents respecte dels companys. 
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Noi 

 
6,2 6,2 31,5 6,2 18,7 0 6,2 12,5 0 12,5 

Noia 

 
0 0 20 0 13,5 13,5 6,5 6,5 6,5 33,5 

O
ie

n
t 

Noi 

 
10,5 0 16 5 31,5 5 0 0 5 26,5 

Noia 

 
5,25 0 28 5,25 17 0 0 5,25 0 39 

 

 

Els percentatges més alts de definicions de companys, fetes per les noies sordes i pels 

nois i les noies oients, un 33,5%, 26,5% i un 39%, respectivament, fan referència a 

aspectes comunicatius, com per exemple: parlem poc, parlem de tant en tant, parlem de 

treballs i coses generals. Un 31,5% de les definicions dels nois sords fan referència al 

company com un conegut de classe, com un membre de la classe o de la feina amb qui 

convius cada dia. Un 31,5% de les definicions dels nois oients fan referència al fet que 

tenen una bona relació amb el company però menor que amb l’amic. 

 

Algunes definicions que fan els nois i les noies amb sordesa respecte del company no es 

basen en un grau menor en relació amb les definicions sobre els millors amics i els 

amics, sinó en aspectes negatius, mentre que aquestes definicions negatives no es donen 

en els joves oients. Tot i així, cal tenir en compte que les definicions negatives es donen 

en percentatges baixos, apareixen en un 6,2% de les definicions dels nois sords i en un 

6,5% de les definicions de les noies sordes i fan referència al fet que no hi ha una bona 

relació amb els companys o bé que els companys ignoren el jove sord. 

 

Si agrupem les diferents definicions en els tres criteris anteriors: definicions que es 

basen en el contacte físic, en aquest cas limitat a l’espai formal de classe; definicions 

que es basen en una feble relació interpersonal o bé en una relació negativa; definicions 

que es basen en la menor comunicació amb el company o limitada a aspectes 

acadèmics, obtenim la taula següent: 
 

 
Taula 7.36. Percentatge de definicions fetes pels adolescents respecte dels companys, a partir dels tres criteris citats. 

 

 

Contacte físic límitat a l’espai de 

classe 

Relació interpersonal feble o en algun cas 

negativa 

Comunicació feble o limitada a 

qüestions acadèmiques 

 

 

Exemples 

Seiem junts a classe, de vegades; fem 

treballs junts; conegut de classe; 

membre de la classe o de la feina amb 

qui convius cada dia; no quedes fora, 

només et veus a l’escola o treball 

Poca confiança; m’ajuda en els apunts i en la 

feina; m’ajuda de vegades; ens coneixem; ens 

caiem bé; no ens coneixem tant; ens tenim 

respecte, bona relació però menys que amic;  no 

hi ha bona relació, passen de mi 

Parlem de tant en tant, parlem de 

treball i coses generals 

S
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Noi 

 

50,1 37,4 12,5 

Noia 

 

20 46,5 33,5 

O
ie

n
t 

Noi 

 

31,5 41,5 26,5 

Noia 

 

38,5 22,25 39 
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Un 50,1% de les definicions sobre company, fetes pels nois sords, fan referència a un 

contacte físic limitat a l’espai formal de la classe. El 46,5% de les definicions fetes per 

les noies sordes fan referència a una relació interpersonal feble o en algun cas negativa. 

El 41,5% de les definicions dels nois oients també fan referència a relacions 

interpersonals més febles. Quant a les noies oients, defineixen el company a partir d’una 

comunicació més feble o limitada a qüestions acadèmiques, un 39% de les definicions; 

o bé a partir d’un contacte físic limitat a l’espai de classe, un 38,5% de les definicions. 

 

Exemples de definicions sobre el company, fetes pels adolescents: 
 

El noi sord 3DAP1 (annex 2, pàg. 31), que es troba a l’inici de l’adolescència, i el noi 

sord 17DAP3 (annex 2, pàg. 201), que es troba al final de l’adolescència diuen:  

 
company com un membre de la classe <que> [/] # sí # que el conec però que no parlem de tant 

en tant. 

 

ffff # xxx yo conozco poco # pero no <es> [*] bueno para mí. <é(s)te> [= compañero] <pasa> [/] 

pasa. (...) no lo sé pero lo(s) compañero(s) son muy <calo(s)> [*]. 

%err: calo = malos 

 

La noia sorda 13DAS (annex 2, pàg. 147), que es troba a l’adolescència mitjana, diu: 

 
compañera es como amiga pero menos # o sea que no hablemos mucho  

 

El noi oient 31 (annex 2, pàg. 364), que es troba a l’adolescència mitjana, diu: 

 
company és que el veus cada dia # tens un respecte <però> [/] parles però no mantens # fora del 

col·legi no tens una relació directa. 

 

La noia oient 38 (annex 2, pàg. 439), que es troba al final de l’adolescència diu: 

 
compañero pués es el que ves # o del colegio # en el <tlabajo> [*] y luego fuera ya no lo ves # 

no sé # que le explicas lo mínimo y ya está. 

 

 

Analitzant conjuntament les definicions fetes pels adolescents respecte del millor amic, 

l’amic i el company, s’observa que no hi ha massa diferències entre els joves sords i 

oients, ni en funció de l’edat. En general, els diferents grups atorguen diferents graus de 

comunicació i de relació interpersonal i un contacte físic major o menor, o bé limitat a 

l’espai classe, segons es tracti del millor amic, l’amic o el company. 

 

Per a Garaigordobil (2000), els millors amics aporten, respecte dels amics o els 

companys: 

 

- Un aprenentatge social amb interaccions més freqüents i complexos. 

- Ajuden a la formació de la pròpia identitat, a través de la relació i la comparació amb 

els iguals. 

- Unes relacions afectives. 

 

Aspectes en comú entre l’adolescent i els seus millors amics. 

 

Quant als aspectes en comú entre l’adolescent i els seus millors amics, les respostes dels 

joves queden recollides a la taula següent: 
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Taula 7.37. Percentatge d’aspectes en comú entre l’adolescent i els seus millors amics. 

 
 

Edat Fem activitats 

junts, anem 

junts 

Sordesa Som bons 

estudiants, 

els estudis 

Mateixes 

afeccions 

Personalitat, 

caràcter, humor 

Mateixes idees, 

mateixos temes 

de conversa, 

pensem igual 

No res 
S

o
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Noi 

 

6,2 6,2 6,2 12,5 37,5 25 6,2 0 

Noia 

 

0 6,2 0 6,2 37,5 25 25 0 

O
ie

n
t 

Noi 

 

8,3 8,3 0 0 33 42 8,3 0 

Noia 

 

0 0 0 0 33,5 33,5 26,5 6,5 

 

 

Els nois i les noies amb sordesa destaquen com a aspectes en comú entre l’adolescent i 

els millors amics, en primer lloc, les afeccions, en un 37,5% de les respostes. 

 

Els nois oients destaquen, en primer lloc, els aspectes personals semblants, en un 42% 

de les respostes. 

 

Les noies oients destaquen en primer lloc i per igual les afeccions i la personalitat, en un 

33,5% de les respostes. 

 

Els nois sords destaquen en segon lloc la personalitat (25%); mentre que els nois oients 

destaquen en segon lloc les afeccions (33%). 

 

Les noies sordes destaquen en segon lloc i per igual els aspectes personals i les idees i 

els temes de conversa en comú (25%). Les noies oients destaquen també en segon lloc 

les idees i els temes de conversa en comú (26,5%). 

 

Si tenim en compte tots quatre grups, globalment, observem que coincideixen a destacar 

com a aspectes en comú, entre ells i els seus millors amics, les afeccions i la 

personalitat. Les noies sordes i les oients destaquen també les idees i els temes de 

conversa en comú. 

 

Només els nois i les noies amb sordesa i en percentatges baixos fan referència a 

aspectes acadèmics en comú.  

 

Entre els nois i les noies sords només un 6,2% destaca la sordesa com a aspecte en 

comú amb els millors amics. Aquest percentatge correspon a un noi sord, del final de 

l’adolescència, que té una millor amiga sorda i el seu cercle d’amistats i relació social 

està dintre d’un col·lectiu de joves sords. 

 

La resta de joves sords, tot i que en nou casos tenen millors amics sords i oients, i 

d’aquests hi ha sis noies sordes que tenen colles separades amb noies oients i amb noies 

sordes (vegeu el gràfic 7.7. pàg. 208) no destaquen la sordesa com a aspecte en comú. 

En aquest sentit és aclaridora la resposta de la noia sorda 11DAP2 (annex 2, pàgina 

129), quan se li pregunta si l’amistat amb les seves millors amigues sordes es deu al fet 

que totes són sordes. 
 

e(s)to no tiene nada que ver # lo importa(n)te e(s) cómo es ella # que cómo se porta conmigo 

bien # que e(s) una buena amiga # e(s)to no tiene nada que ver # con los oyente(s) o sorda # me 

da igua(l). 
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També hi ha un 6,5%, que correspon a la noia oient 21, de l’inici de l’adolescència, que 

destaca que no té res en comú amb els seus amics; argumenta que hom pot ser 

perfectament amic de l’altre perquè et cau bé, et respecta i és amable, i no pel fet de 

tenir coses en comú (annex 2, pàgina 260). 

 

Creences sobre un mateix que l’adolescent atribueix als millors amics. 

 

Quant a les creences sobre un mateix que l’adolescent atribueix als millors amics, les 

respostes dels joves queden recollides a la taula següent: 

 

 
Taula 7.38. Percentatge de creences sobre un mateix que l’adolescent atribueix als millors amics. 

 
 Característiques 

físiques 

Característiques de 

personalitat 

Característiques 

socials 

Característiques 

acadèmiques 

Característiques 

comunicatives 

+ - + - + - + - + - 

S
o
rd

 

Noi 

 

12% 0% 47% 16% 19% 0% 3% 0% 3% 0% 

Noia 

 

5 0 42,5 5 22,5 0 2,5 0 22,5 5 

O
ie

n
t 

Noi 

 

0 0 44 15 22 4 0 0 11 4 

Noia 

 

0 0 36 33 17 0 0 0 11 3 

 

 
 Exemples 

Positives o neutres Negatives 

Característiques 

físiques 

Sóc alt, fort, guapo, bon jugador de futbol, no 

els importa que sigui sord. 

 

Característiques 

de personalitat 

Sóc simpàtic, divertit, bona persona, 

extravertit, caic bé, bromista, tranquil, sóc 

normal, noble, agradable, innocent, carinyós, 

no m’enfado, no sóc cregut, sóc honrat, educat. 

Caràcter estrany, caràcter fort, canvis d’humor, 

nerviós, despistat, una mica boig, impulsiu, pesat, 

faig bromes pesants, tímid, gamberret, egoista, 

m’enfado de seguida. 

Característiques 

socials 

Faig favors, ajudo, volen estar amb mi, poden 

confiar en mi, no tinc mal rotllos amb els 
amics, respecto l’altre, comprenc l’altre. 

De vegades els fallo. 

Característiques 

acadèmiques 

Sóc treballador, estudiós.  

Característiques 
comunicatives 

Sé escoltar, escolto els seus problemes, parlo 
molt amb els amics, aporto idees, aconsello, 

sóc amable, no insulto, sóc sincer, no explico 

les confidències. 

M’enrotllo massa i no acabo, dic tonteries de nen 
petit, els altres es diuen secrets i jo vull saber de 

què parlen, tinc la mania de repetir les coses. 

 

 

Tots quatre grups exposen que els millors amics pensen sobre ells característiques de 

personalitat positiva, en primer lloc, i en percentatges que oscil·len entre el 47% de les 

creences dels nois sords i el 36% de les creences de les noies oients. En segon lloc, 

dominen en els nois i les noies sords i en els nois oients les característiques socials 

positives, en percentatges que oscil·len entre el 19% de les creences dels nois sords, fins 

al 22% de les creences dels nois oients. Les noies oients exposen, en segon lloc i en un 

33%, creences sobre característiques personals negatives. Les noies sordes exposen 

també en segon lloc, conjuntament amb les característiques socials positives, 

característiques comunicatives positives, en un 22,5% de les creences. 

 

Exemples d’aquestes característiques comunicatives positives són els següents: 

 

La noia sorda 10DAP1 (annex 2 pàg. 114) diu:  
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una me dijo que una vez # <una de> [/] una de ellas # que yo le caía bien # no # <que> [/] que 

era alegre y eso y que sabía escuchar 

 

La noia sorda 11DAP2 (annex 2 pàg. 126) diu: 
 

no sé # pué(s) un poco que soy buena persona # no sé # si(m)pática # divertida # a que e(s)cucha 

má(s) (...)  a que <chucha> [=? escucha] má(s) # por <ejempro> [*] xxx su(s) 

<probrema(s)> [*] xxx . 

 

La noia sorda 13DAS (annex 2 pàg. 151) diu: 
 

no sé # que soy simpática # no sé #.que las ayudo # que hablo mucho con ellas # esto # que doy 

ideas. 

 

La noia sorda 16DAP1 (annex 2 pàg. 194) diu: 
 

pué(s) que le caigo bien # <llevo> [*] mu(y) bien con ella(s) <y> [/] y que <se la> [*] aconsejo 

bien y hablo bien # yo qué sé # y tengo confianza y xxx xxx ni nada # yo hablo con ella(s) 

directamente porqué como ella es oyente y ella e(s) sorda me da igual xxx xxx . 

 

 

Tal com s’ha anat comentant anteriorment, possiblement entre els joves sords, i 

especialment entre les noies sordes, hi ha una major consciència pel que fa al valor de la 

comunicació i l’escolta en la relació amb els altres i en comparació amb els joves oients. 

En aquests exemples es posa de manifest com les dificultats d’audició d’aquestes noies 

no són un obstacle per desenvolupar unes habilitats i una actitud conscient i voluntària 

d’escolta i comunicació. Fins i tot, en els casos amb més dificultats lingüístiques i 

auditives, com és el cas de la noia sorda 11, amb una deficiència auditiva pregona de 

segon grau, insisteix en el fet que escolta més, escolta més els problemes de les seves 

amigues. 

 

Només els nois i noies sords i en percentatges baixos atribueixen als millors amics 

creences relacionades amb característiques físiques positives o neutres, entre les quals 

apareix en ocasions el fet de ser sord. Tanmateix, només els nois i les noies amb 

sordesa, i en percentatges encara més baixos, fan referència a qualitats acadèmiques 

positives. 

 

Quant a característiques comunicatives negatives es donen en percentatges nul o molt 

baixos en tots els grups, tant de sords com d’oients, i oscil·len entre el 0% de les 

creences dels nois sords i el 5% de les creences dels nois oients.  
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Taula 7.39. Percentatge d’adolescents que exposen característiques positives i/o negatives que creuen que els millors 

amics els atribueixen a ells. 

 

  Només positiu Només negatiu Positiu i negatiu 
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Noi 

 

70% 0% 30% 

Noia 

 

80% 0% 20% 

O
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n
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Noi 

 

60% 0% 40% 

Noia 

 

30% 20% 50% 
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S’observa en el gràfic que els nois i les noies amb sordesa, en un 70% i 80% 

respectivament, són els que atribueixen als millors amics, i en major nombre, creences 

positives sobre un mateix. Els joves sords són els que mostren una major autoimatge 

positiva i major confiança respecte de les creences dels altres envers ells. 

 

Els percentatges de joves sords que atribueixen als millors amics creences positives i 

negatives sobre un mateix són menors respecte dels joves oients; en els nois i noies 

sords es dóna en un 30% i un 20% respectivament. Aquesta dada l’hem d’interpretar 

com que els joves sords mostren en menor percentatge una autoimatge amb aspectes 

positius i negatius respecte de les creences dels altres envers ells. 

 

Només en el grup de noies oients el percentatge d’atribucions positives i negatives dels 

millors amics envers elles supera el percentatge d’atribucions positives. En els altres 

tres grups, el percentatge d’atribucions positives és superior. 

 

Només les noies oients i en un 20% atorguen als altres creences negatives respecte 

d’elles mateixes. Mostren una autoimatge negativa i una menor confiança en relació 

amb el que les millors amigues pensen sobre elles. 

 

Els nois i les noies amb sordesa exposen qualitats positives i negatives que creuen que 

els altres els atribueixen a ells, les quals estan relacionades amb la sordesa, de forma 

més o menys explícita. 

 

Si tornem a analitzar la taula 7.38, però recollint només les creences positives i 

negatives que els adolescents sords atribueixen als millors amics, respecte d’ells 
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mateixos, i que estan relacionades amb la sordesa, de forma més o menys explícita, 

obtenim la taula següent: 

 
Taula 7.40. Creences positives i negatives que els adolescents sords atribueixen als millors amics, respecte d’ells 

mateixos, i que estan relacionades amb la sordesa. Valors absoluts. 

 
 Característiques 

físiques 

Característiques de 

personalitat 

Característiques 

socials 

Característiques 

acadèmiques 

Característiques 

comunicatives 

+ - + - + - + - + - 

S
o
rd

 

Noi 

 

1   2       

Noia 

 

1        ? 2 

 

 

Dos adolescents sords (un noi i una noia del final i de l’adolescència mitjana, 

respectivament) exposen característiques físiques neutres relacionades amb la sordesa, 

com per exemple: 

 

Noi 17 DAP3 (annex 2, pàg. 206): 
 

fue(r)te # alto # so(r)do no me importa (...) tú eres inteligente # habla(s) mu(y) bien # yo e(n)terado 

bie(n) # ya e(s)tá. 

 

Dos adolescents sords (dos nois d’inici i de l’adolescència mitjana) exposen 

característiques de personalitat negatives relacionades amb la sordesa, com per 

exemple: 

 

Noi 3 DAP1 (annex 2, pàg. 34): 
 

home # io diria que pensen que sóc una mica pesat perquè # home # io si # a vegades <faic> [*] 

brome(s) pesade(s) # però # home # io penso que pensaran que sóc <una mi> [/] una mica pesat  

 

Noi 7 DAP1 (annex 2, pàg. 84): 
 

què pensen de mi # doncs # què pensen a l'actualitat # doncs jo crec que pensen que sóc molt 

pesat # sí perquè molesto i faig masses bromes # com el Guillem també que és una mica pesat 

com jo # per això també tenim en comú i tot ... 

 

Quant a les creences comunicatives positives, és complex separar els arguments 

relacionats amb la sordesa amb altres arguments més generals. Normalment, els 

arguments no són exclusius dels joves sords, però mostren, en alguns casos, tal i com 

s’ha comentat abans, una major consciència de la importància de la comunicació en els 

adolescents sords. 

 

Dues noies sordes, de l’inici i de l’adolescència mitjana, exposen característiques 

comunicatives negatives relacionades amb la sordesa, com per exemple: 

 
Noia 5 DAS (annex 2, pàg. 59): 

 

pués <que sóc> [/] que sóc pesada pa +/. (...) perquè m'entre una cosa que tinc ganes de fer algo 

# saps # perquè a vegades diuen secrets i vull saber de què parlen... 

 

Noia 12 DAS (annex 2, pàg. 137): 
 



234 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

que soy (...) un poco pesadita # bueno # es que a veces le digo # emm # hombre a veces le repito 

las cosas # tengo la manía de repetir y ya está... 

 

Entre els adolescents sords, en quatre casos (dos nois i dues noies) apareix l’atribució de 

“pesats”, mentre que aquesta paraula només apareix en un adolescent oient. Es creu que 

aquesta atribució sobre ells mateixos també està relacionada amb la sordesa. En aquests 

casos, els nois sords es defineixen que són uns pesats com una característica de 

personalitat, mentre que les noies sordes ho argumenten com una característica 

comunicativa. 

 

Funes i altres (2004) han investigat respecte del món dels adolescents, a través de les 

respostes a un qüestionari escrit sobre preguntes relacionades amb les pròpies vivències 

i valors. Han recollit al voltant d’uns 800 qüestionaris d’alumnes de 4t d’ESO, 

procedents de centres educatius de tipologia diversa i distribuïts pel territori de 

Catalunya. Una de les preguntes que analitzen és: com et sembla que ets?; tot i que la 

pregunta que en el present estudi s’ha formulat als joves és diferent: què creus que 

pensen els teus millors amics sobre tu? Les respostes dels joves guarden similituds. 

 

L’estudi de Funes i altres (2004) destaca que la major part de nois i noies, en un 37%, es 

defineixen com a simpàtics; en segon lloc, un 4,5%, es defineixen com a divertits, i en 

tercer lloc, un 4,3%, destaca que són bons companys, bons amics. No hi ha diferències 

entre els nois i les noies quant a aquests valors majoritaris; tot i que dintre del valor de 

ser un bon amic s’observen qualificadors diferents, segons el gènere. Les noies 

destaquen, en major nombre respecte dels nois, que són bones amigues perquè saben 

escoltar, són sinceres i obertes. 

 

Molts adolescents es defineixen també a partir d’adjectius negatius, els quals fan 

referència al caràcter. Les noies, en un 13%, destaquen més qualitats negatives que no 

pas els nois, en un 7% (Funes i altres, 2004). 

 

En l’estudi que es presenta, les característiques positives de personalitat i les 

característiques positives socials; les quals engloben, entre altres qualificatius, ser 

simpàtic, divertit i tenir valors d’amistat són també majoritàries entre els grups 

d’adolescents sords i oients estudiats. Les característiques negatives majoritàries són 

sobre personalitat i apareixen també diferents referències al caràcter. Aquestes 

autodefinicions negatives també són majors entre les noies oients respecte dels nois 

oients. 

 

Funes i altres (2004) atribueixen aquesta autodefinició negativa, per part de les noies, no 

pas al fet de ser diferents sinó a una major capacitat de ser sensibles a l’impacte que les 

seves reaccions provoquen en els altres, a donar importància a com se sent tractat l’altre. 

Segons els autors, el fet de ser noi o noia aporta matisos diferents a les pràctiques 

adolescents. 

 

7.2.2.2. Valors relacionats amb l’amistat 

 

Importància de tenir amics. 
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A la pregunta per què és important tenir amics, les respostes dels joves queden 

recollides a la taula següent: 

 

 
Taula 7.41. Percentatge d’argumentacions fetes pels adolescents sobre la importància de tenir amics. 

 
Argumentacions Lúdiques i d’activitat  

 

D’interrelació i suport Comunicatives De companuyia 

Exemples Passar-s’ho bé, divertir-se, 

riure, no aborrir-se, 

disfrutar, pots sortir, jugar, 

passejar 

T’ajuden, pots confiar, 

et donen consol, et 

comprenen, comptes 

amb ells 

Parlar, explicar coses, 

explicar problemes, 

donar consells 

No estàs sol, tens 

companyia, tens una 

relació 

S
o
rd

 

Noi 42,5% 

 

15% 27% 15,5% 

Noia 40 

 

24 24 12 

O
ie

n
t 

Noi 26,3 

 

30,5 17,2 26 

Noia 32 

 

24 28 16 

 

 
Argumentacions respecte de la importància de tenir amics, segons l’edat de l’adolescent. Valor absolut. 

 
 Lúdiques i d’activitat  

 

D’interrelació i suport Comunicatives De companuyia 

S
o
rd

 

 

Noi 

IA 2 2 2 2 

AM 2 2 3 4 

FA 3  2 2 

 

Noia 

IA 1   2 

AM 3 4 4 4 

FA 2 2 2 1 

O
ie

n
t 

 

Noi 

IA 0 3 1 2 

AM 3 3 1 4 

FA 1 1 2 2 

 

Noia 

IA 1 2 1 2 

AM 6 3 4 1 

FA 1 1 2 1 

 

 

La major part de les argumentacions exposades pels nois i les noies sords i per les noies 

oients fan referència als aspectes lúdics i d’activitat que els proporciona l’amistat. Els 

percentatges són al voltant del 40%, en el cas de les argumentacions dels nois i noies 

sords, i el 32% de les argumentacions de les noies oients. 

 

Per exemple, el noi 20DAP2, de final de l’adolescència (annex 2, pàg. 244): 

 
pe(r)què així no <m'aborreixo> [=! rient] # i també <pel> [//] perquè no m'aborreixi i també pel 

# no sé # pel disfrutar # pel divertir # amb companys xxx # pués això. 

 

En segon lloc, els nois i les noies sords i les noies oients exposen argumentacions 

referides a aspectes comunicatius en percentatges que oscil·len entre el 24 i el 28%.  

 

Per exemple, la noia 16DAP1, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 190): 

 
po(r)qué así puede(s) conta(r) tu(s) <probrema(s)> [*] # mis amigo(s) me aconsejaron y yo a 

ello(s) tambié(n) # y a vece(s) hago caso a vece(s) no # xxx e(s) importante tene(r) amigo y así 

confianza y habla(r) ... 
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Les argumentacions exposades pels nois oients, un 30,5% fan referència a la interrelació 

i el suport amb els amics i, en segon lloc, en un 26,3% fan referència a aspectes lúdics i 

d’activitat. 

 

Per exemple, el noi oient 36, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 417): 

 
porqué te apoyan en lo que haga falta... 

 

 

Per a Kimmel i Weiner (1998) les noies adolescents tenen un major interès en les 

relacions interpersonals i en les relacions d’amistat íntima que no pas els nois. En les 

investigacions aportades pels autors, les noies manifesten, en major freqüència que els 

nois, valors de comunicació, confiança i intimitat amb les millors amigues. 

 

Segons Lutte (1991), les semblances quant a la importància de l’amistat pels nois o per 

les noies són molt superiors a les diferències. Entre aquestes diferències, l’autor exposa 

que els nois són educats per reprimir més la seva afectivitat i perquè tinguin èxit en 

l’acció i la professió; mentre que a les noies se les educa perquè tinguin èxit en les 

relacions socials. Això té com a conseqüència una major afectivitat, intimitat i intensitat 

en les amistats de les noies; mentre que els nois donen més importància a les activitats 

en comú i en l’ajuda mútua i els costa més obrir-se a l’amic i manifestar afectivitat. 

 

Pel que fa als resultats aportats pels adolescents sords i oients de l’estudi, s’observa que 

les diferències respecte de la importància de l’amistat pels nois i les noies són menors. 

En percentatges més alts, els nois i les noies amb sordesa i les noies oients afirmen que 

els amics són importants perquè permeten realitzar activitats lúdiques conjuntes. Els 

nois oients, en percentatges més alts, fan referència a la interrelació i al suport que reben 

dels amics. Les noies oients i els nois i noies sords fan més referència, en segon lloc, als 

aspectes comunicatius de l’amistat. 

 

Tot i aquestes diferències menors, la valoració feta pels adolescents sords i oients i pels 

nois i noies, respecte de la importància de tenir amics, és força similar. 

 

Gordillo (1996) ha analitzat les argumentacions de 277 subjectes, de set, nou, dotze i 

quinze anys, en relació amb la valoració que fan de l’amistat i ha establert quatre 

estadis, segons l’edat. L’autora ha trobat diferències, a l’inici de l’adolescència, al 

voltant dels dotze anys, respecte de l’adolescència mitjana, al voltant dels quinze anys. 

 

Els valors d’amistat predominants als dotze anys es basen en la relació recíproca entre 

els amics que garantitza la seguretat i la confiança de cada membre. Sovint, aquest 

adolescent valora l’amistat en funció de les conseqüències negatives que poden tenir per 

a ell si es queda sense amics. La reciprocitat serveix encara als propis interessos. Aquest 

és l’estadi que l’autora anomena dos. 

 

Als quinze anys, l’adolescent valora l’amistat amb major claredat i estabilitat, a partir 

dels sentiments i la relació mútua amb l’amic. L’amistat implica unes exigències, una 

confiança i seguretat mútues. Es valora la comunicació interpersonal, en la qual els 

problemes es comparteixen, i el suport mutu. Aquest és l’estadi tres. 
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Tot i que la majoria de joves de dotze i quinze anys, estudiats per l’autora, se situen a 

l’estadi dos o tres, en funció de l’edat; una minoria de joves se situa en estadis diferents, 

superiors o inferiors. 

 

Una altra dada d’interès és que l’estudi fet per Gordillo (1996) no mostra diferències 

significatives de gènere, durant la infantesa i l’adolescència, en la valoració de l’amistat. 

 

En l’estudi que es presenta en relació amb els adolescents sords i oients, i a causa de la 

mostra inferior estudiada, és difícil establir diferents perfils quant a la valoració de 

l’amistat, segons l’edat de l’adolescent (vegeu taula 7.41, pàg. 235), i comparar-ho amb 

l’estudi de Gordillo (1996). En l’anàlisi global de les dades sí que s’observen lleugeres 

diferències entre els joves sords i els joves oients i lleugeres diferències entre els nois 

oients i les noies oients. En algun aspecte, el perfil del noi oient és lleugerament diferent 

del perfil dels altres tres grups, que té més similitud. 

 

Tal com s’ha comentat, entre els joves sords, en major percentatge, i entre les noies 

oients, en percentatge menor, predomina la valoració de l’amistat a partir de l’activitat 

conjunta i lúdica que els proporciona. Els nois oients valoren l’amistat a partir de 

criteris d’interrelació i suport. Els nois i les noies sords i les noies oients valoren en 

segon lloc els aspectes comunicatius de l’amistat, els quals tenen menys importància per 

als nois oients. 

 

Com es fan els amics. 
 

Les explicacions que donen els adolescents sobre com es fan els amics es mostren a la 

taula següent: 

 

 
Taula 7.42. Percentatge d’argumentacions fetes pels adolescents sobre com es fan els amics. 

 
 Compartir 

activitats 

Compartir 

temps 

Desenvolupar habilitats  

personals 

Desenvolupar 

habilitats 

comunicatives 

Desenvolupar habilitats 

quant a la relació 

 

Exemples 

Jugar, fer 

coses 

divertides 

Passar estones 

amb l’altre, 

quedar, trucar-lo, 

convidar-lo 

Ser agradable, educat, divertit, 

simpàtic, sincer, portar-se bé, 

no ser borde, no ser massa 

directe, no ser xuleta, no fer el 

ridícul 

Parlar, preguntar, 

escoltar, parlar de 

forma tranquil·la, 

saludar, presentar 

Congeniar amb l’altre, tenir 

intimitat amb l’altre, no 

tenir mals rotllos, interès per 

l’altre, confiança, ajudar-se 

S
o
rd

 

Noi 

 

10% 3% 32,5% 19% 29% 

Noia 

 

0 8 8 60% 24 

O
ie

n
t 

Noi 

 

0 13 26 30,5 30,5 

Noia 

 

3,3 3,3 33,3 30 30 

 

 

Les explicacions es distribueixen entre les habilitats personals, comunicatives o 
referides a la relació interpersonal que cal desenvolupar per fer amics. 

 

Entre els nois sords i oients dominen les argumentacions referides a les habilitats 

personals, en percentatges al voltant del 33%. En les noies sordes dominen les 

argumentacions sobre habilitats comunicatives, en un 60%. En les noies oients dominen 
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per igual, en un 30,5%, les argumentacions sobre habilitats comunicatives i de relació 

interpersonal. 

 

Exceptuant el cas de les noies sordes, en les quals hi ha un gran predomini 

d’argumentacions referides a habilitats comunicatives; els altres tres grups es 

distribueixen en percentatges força similars entre totes tres habilitats, anteriorment 

citades. 

 

Tal com s’ha comentat, entre els nois sords i oients és major el percentatge 

d’argumentacions sobre habilitats personals i crida l’atenció en dos casos (un noi sord i 

un noi oient ambdós de l’adolescència mitjana) que exposen habilitats personals 

d’autocontrol i cautela per poder fer amics. 
 

Noi sord 7 DAP1 (annex 2, pàg. 80): 

 
com es fan # doncs # costa una mica # primer els intentes ajudar # eem # no has de ser massa 

directe # a poc a poc.(...) doncs molestar massa # <ficar+hi massa> [/] # vull dir # ficar+hi massa 

endins i dir # emm # e(s)tar sempre al seu co(s)tat i tot.# això és com una molèstia de vegades # 

quan una persona no coneixes molesta # has de ser <ajudar> [?] # divertit i després deixar un 

quan rato <per> [//] perquè s'xxx una miqueta i tot # posar+nos d'acord amb els altres i ajudar i 

tot # és com comença # com més la coneixes la consideres ja com a company o amic. 

 

Noi oient 34 (annex 2, pàg. 395): 

 
mm # a base d'anar parlant amb ells # <nar> [//] no sé # és bastant llarg # o sigui és bastant 

complicat # és complicat en el sentit de què a la mínima que fiques la pota ia serà amic però 

<no> [/] no # no sé # saps? (...) no arribarà a una amistat <molt> [/] molt forta # io crec (...) 

perquè conèixer una persona s'ha d'estar bastant temps per conèixer+la bé i no es pot conèixer en 

una sola xxx. 

 

Valors d’un amic ideal 

 

Els adolescents exposen que les qualitats que més valoren en un amic ideal són les 

següents: 
 

 
Taula 7.43. Percentatge de qualitats que els adolescents valoren en un amic ideal. 

 

 

Qualitats personals Qualitats comunicatives Qualitats com a 

estudiant 

Qualitats quant a la relació 

interpersonal 

 

Exemples 

Simpàtic, divertit, 

graciós, bromista, bona 

persona, agradable, etc. 

Parlador, que parlem molt de 

tot, parlem dels mateixos 

temes, sincer, que doni 

consells, etc. 

Que treballi, tingui 

voluntat, que sàpiga fer 

les coses, que sigui 

intel·ligent, etc. 

Que ens ajudem, que tinguem 

bona relació, que ens donem 

suport, que ho compartim tot, 

lleialtat i honestedat. 

S
o
rd

 

Noi 

 

54% 10% 5% 31% 

Noia 

 

31,5 11,5 8,5 48,5 

O
ie

n
t 

Noi 

 

36 28 0 36 

Noia 

 

33,5 18 9 39,5 

 

 

Els valors que els adolescents destaquen en un amic ideal fan referència, en un 54% de 

les aportacions dels nois sords, a qualitats personals. Un 36% de les aportacions dels 

nois oients són sobre qualitats personals de l’amic i quant a la relació interpersonal entre 
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tots dos. Les noies sordes i oients destaquen, en un 48,5% i un 39,5% respectivament, 

valors referits a la relació interpersonal entre tots dos. 

 

S’observa una certa tendència a valorar aspectes de l’amic ideal, segons el gènere. Els 

nois sords tendeixen a valorar qualitats personals mentre que les noies sordes i oients 

tendeixen a valorar qualitats quant a la relació interpersonal. Els nois oients valoren per 

igual tots dos aspectes. 

 

Què aportes i què reps de l’amistat amb els millors amics. 

 

Respecte a què fan els adolescents pels seus millors amics i què fan aquests millors 

amics per a ells, les respostes que donen es poden agrupar en les actuacions següents: 

 

- Actuacions de suport emocional i relacional: ajudar, fer favors, defensar, donar 

confiança, respectar, no decebre, tenir bona relació, fer costat, donar afecte, relacionar-

se, fer activitats conjuntes, etc. 

 

- Actuacions comunicatives: parlar, escoltar, preguntar, aconsellar, guardar secrets, etc. 

 

- Actuacions acadèmiques: estudiar amb l’altre, ajudar en els estudis, etc. 

 

- Actuacions lúdiques: aportar alegria, diversió, simpatia, fer bromes, riure, etc. 

 

- Actuacions incondicionals o recíproques: el que faci falta, el mateix que jo per ell, etc. 

 

La distribució d’aquestes actuacions, entre els grups d’adolescents, es mostra a les 

taules i als gràfics següents: 

 

 
Taula 7.44. Percentatge d’actuacions que els adolescents aporten als millors amics. 

 
 Actuacions de 

suport 

Actuacions 

comunicatives 

Actuacions 

acadèmiques 

Actuacions 

lúdiques 

Actuacions 

incondicionals 

  
  
S

o
rd

 

Noi 50% 
 

36,5% 0% 13,5% 0% 

Noia 54,2 
 

33,5 4 8,2 0 

  
  
O

ie
n

t 

Noi 46,5 
 

21,5 11 7 14 

Noia 44 
 

24 0 16 16 

 
 

Taula 7.45. Percentatge d’actuacions que els adolescents reben dels seus millors amics. 

 
 Actuacions de 

suport 

Actuacions 

comunicatives 

Actuacions 

acadèmiques 

Actuacions 

lúdiques 

Actuacions 

incondicionals o 
recíproques 

  
  
 S

o
rd

 

Noi 20% 
 

33,5% 20% 6,5% 20% 

Noia 47 
 

31 3 3 16 

  
  
O

ie
n

t 

Noi 38 

 

24 0 0 38 

Noia 50 
 

4 8 15 23 
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Quant a les actuacions que els quatre grups de joves aporten als millors amics, en 

primer lloc, hi ha les actuacions de suport emocional i relacional; en percentatges que 

oscil·len entre el 54% i el 44% del total d’actuacions descrites. En segon lloc, hi ha les 

actuacions comunicatives; en percentatges que oscil·len entre el 36% i el 21%. Les 

actuacions incondicionals envers els millors amics només es donen entre els nois i les 

noies oients i en percentatges baixos; no apareixen entre els joves sords. 

 

Pel que fa a les actuacions que reben dels millors amics, les noies sordes i oients 

exposen, en primer lloc, actuacions de suport emocional i relacional; en percentatges 

que oscil·len entre el 47% i el 50%, respectivament. Els nois sords exposen, en primer 

lloc, actuacions comunicatives, al voltant d’un 33%. Els nois oients exposen, en primer 

lloc i amb igual percentatge, les actuacions de suport i les actuacions incondicionals, en 

un 38% de les actuacions. 

 

Un 20% de les actuacions que els nois sords reben dels millors amics són acadèmiques i 

es concentren a l’inici de l’adolescència. La percepció de ser ajudat pels millors amics 

en qüestions acadèmiques ocupa un segon lloc, en el total d’actuacions que rep aquest 

grup de nois sords. 

 

La sordesa implica, en alguns casos, una major dificultat per comprendre i seguir les 

explicacions orals del professorat i els continguts escolars escrits. Els millors amics de 
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classe, sovint, donen un suport tutorial a l’estudiant sord en relació amb la presa 

d’apunts, aclariments conceptuals, etc., tal com es posa de manifest en aquests resultats. 

 

Crida l’atenció, en el cas de les noies sordes, que el 4% d’elles exposa que aporten un 

ajut acadèmic a les seves millors amigues i el ·3% d’elles exposa que reben aquest ajut 

acadèmic per part de les millors amigues. 

 

Aquesta percepció no es relaciona amb les notes acadèmiques d’aquestes noies sordes, 

les quals _tal com s’ha mostrat a la taula 6.23 (pàg. 157)_ són més baixes respecte de 

les notes acadèmiques dels nois sords i, per tant, caldria esperar que les noies sordes 

rebessin més suport acadèmic per part de les millors amigues. 

 

En tots quatre grups apareixen actuacions incondicionals i recíproques, i la percepció de 

rebre-les per part dels millors amics és, en tots els casos, superior a la percepció de 

donar-les.  

 

Les actuacions incondicionals o recíproques que reben del millor amic són el 38% en el 

cas dels nois oients; baixa al voltant del 20% en els nois sords i noies oients, i 

representa un 16%, en les noies sordes. Aquestes dades suggereixen que les relacions 

d’amistat en el grup de nois oients són recíproques i fortament compartides per ambdós 

amics. 

 

Tot i que entre les noies sordes aquesta actuació ocupi un percentatge menor, analitzant 

conjuntament les dues taules i gràfics s’observen percentatges similars entre el que 

aporten i reben, en les actuacions de suport, comunicatives i acadèmiques; per tant, 

podem parlar també d’una certa reciprocitat, menys incondicional, però. En altres 

apartats d’aquest tema, com per exemple la taula 7.14, de la pàgina 201, s’observa 

també una certa reserva en les noies sordes quant a valorar amb grau màxim l’amistat 

amb les millors amigues oients. 

 

De manera similar als apartats anteriors, en els nois i les noies amb sordesa el 

percentatge d’actuacions comunicatives que aporten i reben dels millors amics és 

superior respecte del percentatge dels nois i noies oients. Tal com ja s’ha comentat, els 

aspectes comunicatius sembla que tenen més importància per als joves sords que oients. 

 

Kimmel i Weiner (1998) exposen que els adolescents defineixen, en gran part, l’amistat 

a partir d’actituds i valors compartits, mentre que els infants la defineixen a partir 

d’activitats compartides. Entre aquests valors compartits destaquen la intimitat i la 

reciprocitat. 

 

En relació amb aquestes actuacions recíproques entre els amics, Roche (1995) afirma 

que l’individu en les seves interaccions quotidianes tendeix a actuar recíprocament des 

de la primera infància. Normalment, la cooperació o col·laboració no es considera un 

comportament prosocial, ja que aquesta actuació presuposa un benefici per part de qui 

col·labora, consistent en contrapartides per part de la persona ajudada. La cooperació 

implica una ajuda mútua, un intercanvi, que no és propi de la prosocialitat.  

 

El potencial del comportament prosocial implica ajudar l’altre sense considerar els 

avantatges que aquesta acció li repercutirà. 
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L’individu que ajuda i col·labora amb l’altre no és un subjecte dèbil o submís sinó que 

acostuma a tenir característiques de personalitat assertiva, bona iniciativa, etc. 

Normalment, si es dóna un cert grau de poder, aquest és adquirit per part de qui ajuda. 

Una de les interaccions socials que millor descriuen la reciprocitat és l’amistat. En 

l’amistat es dóna un intercanvi recíproc de beneficis mutus, tot i que la veritable amistat 

implica una actitud i unes conductes orientades a ajudar l’altre, de forma desinteressada, 

i sense pretendre una devolució per part de l’altre. Per tant, un cert grau de 

comportament prosocial és imprescindible perquè es doni una verdadera amistat 

(Roche, 1995). 

 

Segons Gordillo (1996), la conducta altruista o prosocial, consistent en una acció 

voluntària, que afavoreix una persona o grup i que no busca el propi benefici, és una 

definició teòrica però que a la pràctica implica normalment una recompensa per part de 

qui la practica. Aquesta recompensa pot ser subtil i inconscient, com una major 

autoestima o el manteniment d’una imatge positiva d’un mateix. 

 

Segons Roche (1995), l’amistat és una experiència significativa de reciprocitat, 

consistent a: 

 

- Mostrar empatia per l’altre; ser sensible a les necessitats de l’altre. 

- Respondre a aquestes necessitats. 

- Cooperar amb l’altre. 

 

Tal com s’ha exposat en els resultats obtinguts pels adolescents de la mostra, s’observen 

valors i actuacions de cooperació, col·laboració, ajuda incondicional i recíproca, etc. 

exemplificats majoritàriament en el suport i la comunicació amb l’altre. Tot i que alguns 

d’aquests comportaments, com afirma Roche (1995), no són pròpiament actuacions 

prosocials ja que impliquen un benefici per part de qui els fa, sovint la intenció del jove, 

que es desprèn de les diferents entrevistes, és una intenció prosocial d’ajut desinteressat 

envers l’amic. I, si més no, qualsevol actuació recíproca amb l’amic pot fomentar més 

fàcilment valors de prosocialitat en els joves. Les relacions d’amistat fructífera 

constitueixen un bon aprenentatge per esdevenir persones més prosocials. 

 

Valors importants perquè l’amistat funcioni. 

 

Els valors que els adolescents consideren més importants perquè l’amistat funcioni 

s’han agrupat en les categories següents: 

 

- Valors de suport emocional i relacional: ajudar, tenir bona relació, confiança, estimar-

se, no barallar-se, solucionar problemes, respecte, paciència, conèixer-se, compartir 

coses o afeccions. 

 

- Valors comunicatius: parlar, parlar sense ferir l’altre, ser amable, dir la veritat, complir 

les promeses, donar ànims, perdonar, disculpar, explicar els problemes, sinceritat. 

 

- Valors acadèmics: estudiar junts. 

 

- Valors lúdics i d’activitat conjunta: divertir-se junts, anar a la discoteca, anar a prendre 

una copa, estar junts. 
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- Valors de periodicitat en la relació: veure’s amb certa freqüència. 

 

La distribució d’aquests valors, entre els grups d’adolescents, es mostra a la taula i al 

gràfic següents: 

 

 
Taula 7.46. Percentatge de valors importants perquè l’amistat funcioni. 

 

 Valors 

comunicatius 

Valors de suport 

emocional i 

relacional 

Valors 

acadèmics 

Valors lúdics i 

d’activitat conjunta 

Valors de 

periodicitat en la 

relació 

  
  
 S

o
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Noi 36% 

 

44% 0% 20% 0% 

Noia 42 

 

50 4 4 0 

  
  
O
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n

t 

Noi 31,5 

 

58 0 10,4 0 

Noia 44 

 

50 0 0 6 
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Els valors més citats pels quatre grups de joves com a fonamentals perquè l’amistat 

funcioni són valors de suport emocional i relacional, en primer lloc, i valors 

comunicatius, en segon lloc. Hi ha una important similitud entre els joves i amb poques 

diferències segons el sexe o la condició de sord o d’oient. 

 

Aquests valors majoritaris coincideixen també amb les actuacions de suport i 

comunicació que els adolescents aporten i reben en la relació amb els seus millors 

amics, tal com es mostra a la taula 7.44 i al gràfic 7.16 (pàg. 239 i 240). 

 

En aquesta línia, Lutte (1991) afirma que perquè s’estableixi una amistat entre els 

adolescents cal compartir una part de la vida en comú i tenir en comú uns sentiments, 

uns interessos i uns ideals. Si la diferència entre els joves és molt gran en aquests 

aspectes, l’amistat és més difícil. Segons l’autor, les semblances entre els amics 

depenen d’un procés de selecció i socialització, i tots dos aspectes pesen pràcticament el 

mateix. Els amics s’escullen perquè s’assemblen però també el temps compartit 

d’amistat provoca una major semblança en alguns aspectes. 

 

Els valors citats per Lutte (1991) són força coincidents amb els aportats pels joves sords 

i oients de l’estudi; quant a compartir una part de la vida en comú i periodicitat de la 
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relació; quant a sentiments comuns i suport emocional–relacional; quant a interessos 

comuns i valors lúdics o d’activitat conjunta; quant a ideals comuns i valors 

comunicatius comuns. 

 

7.2.2.3. Conflictes i resolucions amb els amics 

 

Conflictes. 
 

Els conflictes que sorgeixen en la relació amb els amics s’agrupen en les categories 

següents: 

 

- Conflictes comunicatius-lingüístics: 

- Lingüístics no intencionats. Són més fortuïts i menys voluntaris. S’agrupen en 

aquesta categoria els exemples següents: parlar molt, cridar molt, parlar tots 

alhora, preguntar massa, no entendre bé, malentesos, opinar de forma diferent. 

- Lingüístics intencionats. S’agrupen en aquesta categoria els exemples que 

utilitzen la comunicació, de forma conscient i voluntària per generar conflicte. 

Exemples: contestar malament, intencionadament no contestar quan et 

pregunten, no mostrar interès pel que diu l’altre, bromes verbals, insultar, 

criticar, discutir, mentir, no guardar els secrets. 

 

- Conflictes relacionals: 

- Actuacions, estats d’ànim o sentiments no intencionats. El jove no té intenció 

premeditada de generar conflicte; són més fortuïts i menys voluntaris. Exemples: 

afeccions diferents, interessos diferents, interpretacions diferents d’una actuació, 

malestar provocat per una actuació no intencionada, desacords, impuntualitats, 

malhumors, gelosia, enveges i enfadar-se de seguida. 

- Actuacions intencionades. Es caracteritzen per una major consciència i 

voluntarietat per part del jove per generar conflicte amb la seva actuació. 

Exemples: barallar-se, fer bromes desagradables, infidelitats, rebutjos, no fer cas 

de l’altre, no quedar amb l’altre, rivalitats, no fer favors, no tornar els préstecs.  

 

- No hi ha conflicte. 

 

La distribució d’aquestes categories, entre els grups d’adolescents, es mostra a les taules 

i al gràfic següents: 
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Taula 7.47. Nombre i tipus de conflictes que sorgeixen en les relacions entre els adolescents i els millors amics, en les 

diferents edats de l’adolescència. 

 
 Conflictes 

comunicatius 

Lingüístics no 

intencionats 

Lingüístics 

intencionats 
Conflictes 

relacionals 

Actuacions no 

intencionades 

Actuacions 

intencionades 
No 

conflictes 

S
o
rd

 N
o
i 

IA 3 3  3 2 1  

AM 3  3 7 4 3  

FA 1  1 (*) 0   2 

N
o
ia

 IA 1  1 4 2 2  

AM 3 1 2 7 4 3  

FA 3 1 2 2  2 (*)  

O
ie

n
t N

o
i 

IA 4 1 3 0    

AM 3  3 5 3 2  

FA 1 1  3 1 2   

N
o
ia

 IA 1  1 3 2 1  

AM 4 3 1 6 3 3  

FA 2 1 1 2 2   

 
(*) respostes aportades per un noi i una noia sorda, de final de l’adolescència, respecte de coneguts i amics, 

respectivament; ja que no tenen millors amics. 

 

 
Taula 7.48. Percentatge i tipus de conflictes que sorgeixen en l’amistat amb els millors amics. 

 
 Conflictes 

comunicatius 

Lingüístics no 

intencionats 

Lingüístics 

intencionats 

Conflictes 

relacionals 

Actuacions no 

intencionades 

Actuacions 

intencionades 

No 

conflicte 

Sords Noi 37% 16% 21% 52,5% 31,5% 21% 10,5% 

Noia 35 10 25 65 30 35 0 

Oients Noi 50 12,5 37,5 50 25 25 0 

Noia 39 22 17 61 39 22 0 
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S’observa entre els nois i noies sords i les noies oients uns resultats similars. En aquests 

tres grups predominen els conflictes relacionals mentre que en els nois oients es dóna en 

igual percentatge els conflictes comunicatius i els relacionals. 

 

Si analitzen els tipus de conflictes comunicatius segons la classificació, abans establerta, 

entre no intencionats i intencionats, obtenim el gràfic següent: 
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En el grup de nois oients i en el grup de noies sordes predominen els conflictes 

lingüístics intencionats, utilitzats de forma més conscient per generar conflicte. En els 

grups de nois sords i noies oients els conflictes lingüístics intencionats i no intencionats 

estan més equilibrats. 

 

Els conflictes comunicatius-lingüístics que exposen els adolescents són els següents: 

 

 
Taula 7.49. Nombre i tipus de conflictes comunicatius-lingüístics, exposat pels adolescents sords i oients. 

 

Conflictes comunicatius–lingüístics 

 

Sords Oients 

In
te
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o
n

at
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1. contestar malament 

2. intencionadament no contestar quan et pregunten 

3. no mostrar interès pel que diu l’altre 
4. bromes verbals 

5. insultar 

6. criticar 

7. discutir 
8. mentir 

9. no guardar els secrets 

6.  

1 

 

 
 

 

1 

4 
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1 
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1 
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1 
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2 

N
o

 i
n

te
n

ci
o

n
at

s 

10. parlar molt 

11. cridar molt 

12. parlar tots alhora 
13. preguntar massa 

14. no entendre bé 

15. malentesos 

16. opinar diferent 
 

1 

1 

1 
1 

 

 

1 

 

 

 
 

1 

1 

4 
 

 

 

Els exemples citats pels adolescents sords, respecte dels conflictes lingüístics no 

intencionats, són gairebé tots deguts a les dificultats comunicatives inherents a la 

sordesa i especialment a dificultats pragmàtiques i de parla (parlar tots alhora, preguntar 

massa, parlar molt i cridar molt). Els exemples exposats pels adolescents oients fan 

referència majoritàriament a les opinions diferents; tot i que també hi ha dos exemples 

que fan referència a dificultats semàntiques, com no entendre bé i els malentesos. Entre 

els adolescents sords augmenten els conflictes originats per dificultats lingüístiques 

provocades per la sordesa, tot i que són poc nombrosos en relació amb la totalitat dels 

conflictes que acostumen a tenir i no són exclusius d’aquest grup; els adolescents oients 
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exposen també, ocasionalment, dificultats lingüístiques de caire semàntic (exemple de la 

noia oient 33, citada a continuació). 

 

Exemples de conflictes lingüístics exposats pels adolescents: 

 

Noi sord 1 DAP1, d’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 12). Conflicte lingüístic no 

intencionat: 
 

que io a vegade(s) crido una mica massa # sense donar+me compte # i s'e(n)fade(n) # ia (es)tà 

(...)que io a vegade(s) parlo molt # o sigui io parlo # una conversa # i pregunto i parlem molt i 

em diuen <cala> [*]. 

 

Noia sorda 10 DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 114). Conflicte lingüístic 

i relacional amb les millors amigues oients i sordes: 
 

a veces que discutimos sobre (...) porque una habla y la otra también y hablamos [?] todas a la 

vez # a veces # y una dice anda callaros hombre # que hable una sola # y eso pero <conflicto> [/] 

conflicto no hemos tenido # no # <a lo mejor hemos tenido> [?] conflicto(s) pero por una 

chorrada de nada. 

*INV: como qué? 

*LOR: con la ropa # por ejemplo # pués si vamos de compras empieza pués esto no me gusta # 

esto sí # pero sinó no mucho.(...) a veces discutimos <por> [/] por la película que vemos y eso 

pero en plan broma y al final se soluciona. 

 

Noia oient 33, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 387). Conflicte lingüístic no 

intencionat: 

 
me pasa con la Laura (oient) que alguna vez me dice algo y yo no la entiendo bien porqué no sé 

# me pasa pero siempre que me dice algo pués <no la> [/] no la oigo bien y me quedo así con la 

cara y también se enfada y entonces siempre le suelo decir # no sé # una cosa que creo <que me> 

[//] que he oído # que siempre es todo lo contrario 

 

Noi oient 23, de l’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 276). Conflicte lingüístic 

intencionat: 
 

doncs # a vegades que si tu a vegades no tens ganes de respondre a una pregunta # vols estar 

tranquil i ell insisteix # doncs aquesta seria com un problema # no # perquè si tu vols # &ee # 

que et contesti aquesta cosa <i> [/] i ell no està disposat doncs per exemple aquest seria un 

conflicte 

 

Si comparem els conflictes lingüístics no intencionats, que exposen els adolescents 

sords en les seves relacions d’amistat, amb les dificultats comunicatives en la conversa 

informal entre l’alumne sord i l’alumne oient, exposades pel darrer (taula 6.12, pàg. 

133), observem que els conflictes i les dificultats en la conversa són força equivalents. 

Els adolescents oients, però, aporten més exemples de dificultats en la conversa dual o 

grupal amb l’alumne amb sordesa, respecte dels aportats pels adolescents sords en el 

conflicte comunicatiu. Podem suposar, per tant, que els conflictes comunicatius es 

donen en major freqüència respecte de l’assenyalada pels adolescents sords. 

 

Si analitzen els tipus de conflictes relacionals segons la classificació entre no 

intencionats i intencionats, obtenim el gràfic següent: 
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En general no s’observen excessives diferències entre els grups. Entre els nois sords i 

les noies oients predominen els conflictes relacionals no intencionats per sobre dels 

intencionats. En les noies sordes i els nois oients el percentatge de conflictes relacionals 

intencionats i no intencionats està força equilibrat. 

 

 
Taula 7.50. Nombre i tipus de conflictes relacionals, exposat pels adolescents sords i oients. 

 

Conflictes relacionals 

 

Sords Oients 
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7. 1.  baralles 

8. 2.  bromes 

9. 3.  infidelitats 
10. 4.  rebutjos 

11. 5.  no fer cas de l’altre 

12. 6.  no quedar amb l’altre 

13. 7.  rivalitats 
14. 8.  no fer favors 

15. 9.  no tornar préstecs 

16.  

2 

2 

 
1 

1 

2 

1 
1 
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10.   afeccions diferents 

11.   interessos diferents 

12. interpretacions diferents 
13. desacords 

14. malestar 

15. impuntualitats 

16. malhumors 
17. gelosia 

18. enveges 

19. enfadar-se de seguida 
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Exemples de conflictes relacionals exposats pels adolescents: 

 

Noia sorda 19 DAP1, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 235). Conflictes 

relacionals intencionats i no intencionats amb les amigues oients: 
 

de vegades sí # <deixe(n)> [*] tirada (...) a vegades si diem quedem tal hora i xxx xxx però mitja 

hora o una hora tard i m'emprenya # i sempre dic # home som puntual(s) i <sí> [/] <sí> [/] sí 

però no em fa cas # i no sé # xxx (...) l'Èrica (oient) pué(s) té un caràcter molt punyetera i quan 

l'interessa me truca # si no l'interessa va +//. 

 



7. Resultats en relació amb les dimensions estudiades 249 

 

Noi sord 14 DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 164). Conflictes 

comunicatius i relacionals intencionats amb les millors amigues sordes: 
 

<a vece(s)> [/] a vece(s) cuando ocultamo(s) algún secreto # o algo como por <ejempro> [*] 

imagínate que Alexia (sorda) le oculta un dato a la Andrea (sorda) # o sea por <ejempro> [*] 

<que> [//] po(r)qué Alexia a vece(s) (...) dice mentirijilla(s) (...) y cuando yo se lo digo (...) se 

enfada # o también cuando se enfada tienes que <devolver> [?] un euro po(r)qué lo necesito para 

el autobús # para volver a casa # é(s)to sólo son enfadito(s) comune(s) # son típico(s) # por 

<ejempro> [*] de dinero o de que no le dejamo(s) envia(r) un mensaje o hacer una llamada  

 

Noia oient 27, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 321). Conflictes relacionals 

intencionats i no intencionats: 
 

puff # sobretodo problemas de chicos # pero a montones # o problemas de envidia con otra 

amiga # eso también pasa mucho <yy> [//] o que no las acompañao a algún sitio # chorradas 

como esas  

 

Si continuem l’anàlisi dels conflictes segons el percentatge d’adolescents que els viuen, 

obtenim la taula següent: 

 

 
Taula 7.51. Percentatge d’adolescents que presenten conflictes en les relacions amb els seus millors amics. 

 

 Conflictes No conflictes  

S
o

rd
 N

o
i 

IA 100% 0% 

AM 100 0 

FA 33 66 

N
o

ia
 IA 100 0 

AM 100 0 

FA 100 0 

O
ie

n
t N

o
i 

IA 100 0 

AM 100 0 

FA 100 0 

N
o

ia
 IA 100 0 

AM 100 0 

FA 100 0 
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Tots els nois i les noies oients i totes les noies sordes presenten conflictes, més o menys 

importants, en la relació amb els millors amics i amics. Pràcticament, tots els nois sords 

també presenten conflictes; però al final de l’adolescència, en el grup de nois sords hi ha 

dos nois que exposen que no tenen conflictes; concretament, els nois sords 17DAP3 i 

20DAP2. 

 

El conflicte en una relació d’amistat no s’ha de valorar com un fet negatiu sinó com una 

conseqüència natural i ordinària d’una convivència basada en la reciprocitat i la igualtat, 

la comunicació, l’activitat conjunta, etc., en la qual els moments d’un fort vincle afectiu 

i de compenetració amb l’altre conviuen amb altres moments de discrepància, enuig, 

etc., envers l’altre. 

 

Els nois sords del final de l’adolescència que no tenen conflictes pot ser degut a les 

característiques de l’amistat o a les característiques personals d’aquests joves. Una 

relació d’amistat més superficial o desigual, poc recíproca o igualitària pot donar lloc a 

poca comunicació i poca confiança; els joves no presenten conflictes perquè no es 

donen unes condicions òptimes d’amistat. D’altra banda, les característiques personals, 

com per exemple més inseguretat, menys assertivitat, menys habilitats socials també 

poden provocar que no hi hagi conflictes a causa de les dificultats dels joves per establir 

unes millors relacions d’amistat amb els iguals. 

 

A través de l’entrevista no s’observa que les característiques de l’amistat siguin la causa 

de la no aparició de conflictes en el cas d’aquests nois; possiblement són les 

característiques personals la causa que no hi hagi conflictes. 

 

Si analitzem els resultats obtinguts per aquests joves en les escales d’autoconcepte i 

d’habilitats socials, a les taules 6.14 (pàg. 138) i 6.20 (pàg. 147), observem que el noi 

17DAP3 mostra un autoconcepte social positiu de sis (sobre una puntuació màxima de 

nou) i se situa en un nivell mitjà. El noi 20DAP2 mostra un autoconcepte social positiu 

de tres (sobre una puntuació màxima de nou); en aquest noi el seu autoconcepte social 

negatiu és superior al positiu. 

 

Respecte de les habilitats socials d’aquests joves (taula 6.20, pàg. 147), el noi 17DAP3 

dóna un nivell baix de respostes socials assertives i un nivell alt de respostes socials 

agressives. El noi 20DAP2 mostra també un nivell baix de respostes assertives i un 

nivell alt de respostes inhibides. 

 

El noi sord 17DAP3 mostra dificultats en les habilitats socials i el noi 20DAP2 mostra 

dificultats en el seu autoconcepte social positiu i en les habilitats socials. Aquests 

resultats poden ajudar a entendre per què no tenen conflictes aquests dos adolescents. 

 

Kimmel i Weiner (1998) han investigat els conflictes en l’amistat adolescent i, segons 

els autors, ocasionalment els conflictes poden trencar les relacions d’amistat íntima; 

però, en general, els millors amics solen resoldre les diferències amb més facilitat que 

no pas els companys o els coneguts. La resolució dels problemes pot enfortir l’amistat 

perquè aporta un major coneixement i millor comprensió mútua. 

 

En la investigació aportada per aquests autors, les actuacions que provoquen conflictes 

en l’amistat entre els joves són les següents: 
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Extret de Kimmel i Weiner (1998). Actuacions que provoquen conflictes en les amistats adolescents. 

 

Actuacions Exemples Nois Noies 

Poca confiança No guardar un secret, no complir una promesa, mentir... 1r lloc 1r lloc 

Poca atenció No fer cas, no convidar, no quedar... 3r 2n 

Poc respecte Parlar malament de l’amic, humiliar o enriure-se’n de l’amic, 

manar o pegar l’amic... 

2n 3r 

Inacceptables Mostrar prepotència, mal caràcter, abandonar els estudis, beure 

massa... 

4t 4t 

 

 

En l’estudi aportat per Kimmel i Weiner (1998), tot i que els criteris d’agrupament de 

les respostes dels adolescents siguin diferents respecte dels criteris seguits en el present 

estudi, les conclusions són molt paral·les. L’estudi dels autors citats fa referència a la 

poca confiança, poca atenció i poc respecte, com a principals actuacions generadores de 

conflicte. El present estudi sobre els adolescents sords i oients fa referència als 

conflictes comunicatius i relacionals com els més freqüents. Els exemples aportats pels 

adolescents d’amdós estudis, en aquestes classificacions, són força coincidents. 

 

Resolució dels conflictes. 
 

Quant a les actuacions o les respostes que donen els adolescents quan apareix un 

conflicte en la relació amb els millors amics, aquestes es poden agrupar en les 

categories següents: 

 

- Resposta reparadora-comunicativa: parlar, demanar perdó, disculpar-se, fer les paus, 

buscar acords, solucionar, fer alguna broma per trencar el gel, etc. 

 

- Sense resposta: no faig cas, passo, deixo passar el temps, etc. 

 

- Resposta d’agressió: 

- Agressió física: pegar. 

- Agressió verbal: no parlar-li, insultar-lo, etc. 

 

Les respostes dels adolescents, segons aquestes categories, s’agrupen a les taules i al 

gràfic següents: 

 

 
Taula 7.52. Nombre i tipus de respostes que donen els adolescents per resoldre conflictes en les relacions d’amistat. 

 

 Reparació 

comunicativa 

No resposta Resposta d’agressió 

física 

Resposta 

d’agressió verbal 

 

 

Sord 

Noi IA 4    

AM 5    

FA 3    

Noia IA 3    

AM 9    

FA 3 1   

 

 

Oient 

Noi IA 3    

AM 6  1  

FA 2 1   

Noia IA 1 2   

AM 6  1 2 

FA 2 1   
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Taula 7.53. Percentatge de respostes que donen els adolescents per resoldre els conflictes amb els millors amics. 

 

 Reparació 

comunicativa 

No resposta Resposta d’agressió 

física 

Resposta d’agressió 

verbal 

Sord Noi 100% 0% 0% 0% 

Noia 94 6 0 0 

Oient Noi 85 7,5 7,5 0 

Noia 60 20 6,5 13,5 
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S’observa, en els quatre grups, que la major part de respostes que donen els adolescents 

per resoldre els conflictes en l’amistat són respostes reparadores-comunicatives, en 

percentatges que oscil·len des del 100% de les respostes dels nois sords fins al 60% de 

les respostes de les noies oients. 

 

Exemples de respostes reparadores–comunicatives: 

 

Noi sord 3 DAP1, d’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 34): 

 
anant a parlar # bueno depèn # perquè io sóc molt tossut # i a vegades penso que io tinc la raó i 

que és ell qui m'ha de demanar disculpes # però unes altre(s) vegade(s) també reconec que m'he 

passat i vaig a parlar amb ell 

 

Noi sord 8 DAP2, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 95): 

 
haciendo la(s) pace(s) # o sea uno diciendo perdón a otro o habrando [*] . 

 

S’observen algunes diferències entre els joves sords i els oients i entre els nois i les 

noies. Davant dels conflictes, els nois i noies sords donen respostes reparadores o bé no 

donen resposta en el 6% de les actuacions de les noies sordes.  

 

Entre els nois i les noies oients, i especialment aquestes, hi ha més varietat de respostes, 

en funció del tipus i la gravetat del conflicte. 

 

Tot i que en percentatges baixos apareixen actuacions de no resposta en un 20% de les 

actuacions de les noies oients i en un 7,5% de les actuacions dels nois oients. 

 

Les actuacions de no resposta apareixen al final de l’adolescència en les noies sordes i 

els nois oients, tot i que en les noies oients apareixen ja a l’inici de l’adolescència. 

Aquest tipus d’actuació, basada en el silenci, acostuma a resoldre transitòriament el 
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conflicte però el fet de no parlar-ho ni d’arribar a compromisos amb l’altre fa que torni a 

aparèixer després d’un temps; ja que l’altre possiblement no n’és conscient del 

conflicte. 

 

Les actuacions de no resposta poden ser adequades en conflictes de poca gravetat; tot i 

que en conflictes majors poden denotar dificultats en l’adolescent quant a poques 

habilitats socials i baixa assertivitat. 

 

Exemples d’actuacions de no resposta: 

 

Noia sorda 19DAP1, de final de l’adolescència (annex 2, pàg. 236): 

 
passo # pe(r)què xxx o acaba malament # i p(r)efereixo <no> [/] no ficar merdé i xxx xxx no 

importa si xxx xxx tu xxx a veure que no torni a passar e(l) mateix # a vegade(s) si arriba a punt 

xxx però ho dic # però quatre to(n)terie(s) passo. 

 

Noia oient 25, d’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 299): 

 
<pué> [//] doncs passo de elles # a vegades passo # vull dir no passa res # xxx alguna cosa tindrà 

de raó que no és  # alguna cosa tindrà raó i la respecto també # io passo d'elles per no 

barallar+nos. 

 

Noia oient 39, de final de l’adolescència (annex 2, pàg. 451): 

 
doncs mira mm # mm # no ho sé # mm doncs mira # a vegades has de fer la vista una mica 

grossa # mm ff això bàsicament # a vere (...) # aaa mira # deixar+ho passar i paciència a vegades 

# i això. 

 

Entre els nois i les noies amb sordesa hi ha un 0% de respostes d’agressió; mentre que 

entre els nois i les noies oients hi ha un 27,5% d’aquestes respostes. Les noies oients 

mostren un 20% de respostes agressives i els nois oients, un 7,5%. En els nois oients 

aquestes respostes consisteixen en agressions físiques, mentre que en les noies hi ha 

menys agressions físiques però més agressions verbals. 

 

Les agressions físiques fàcilment poden provocar ruptures d’amistat. Les agressions 

verbals normalment són més subtils, passen més desapercebudes pel professorat i 

aleshores l’adult no intervé ni fa de mediador en la reparació, quan aquestes tenen lloc 

en el context escolar. Les agressions verbals, al ser menys explícites, poden ocasionar 

també que el conflicte s’allargui _igual que en les actuacions de no resposta_ tardi més 

a resoldre’s o quedi més latent. 

 

Exemples de respostes d’agressió física: 

 

Noi oient 31, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 366): 

 
a vegades pués hi ha hagut una baralla petita però no # (...) # però <no> [/] <no> [/] no ha sigut 

amb sang ni res # no # ha sigut dos cleques o així però ens hem separat # después ens hem 

demanat perdó i ia està. 

 

Noia oient 32, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 375): 

 
depèn # si ella comença agredint io també agredeixo i si és verbalment pués intento arreglar+ho 

parlant 
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Exemples de respostes d’agressió verbal: 

 

Noia oient 32, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 375): 

 
pués después deixem de parlar i al cap d'un temps alguna de les dos té que demanar perdó i sinó 

no ens tornem a parlar. 

 

Aquests tipus de respostes poden denotar dificultats en l’adolescent quant a poques 

habilitats socials o conducta excessivament agressiva. Si analitzem, però, els resultats 

obtinguts per aquesta noia a l’escala d’habilitats socials (taula 6.20, pàg. 147) observem 

que mostra un nivell mitjà d’assertivitat. 

 

En general, s’observa en els joves sords, i especialment en els nois sords, un major 

nombre de respostes socialment ajustades per resoldre els conflictes amb els millors 

amics; mentre que entre els joves oients, i especialment en les noies oients, augmenta el 

nombre de respostes desajustades davant el conflicte. 

 

Les investigacions de Coleman i Hendry (2003) corroboren també, en part, aquests 

resultats. Segons els autors, durant l’adolescència mitjana és quan es donen majors 

tensions en les relacions d’amistat i especialment en les noies. Durant aquestes edats i a 

tots dos sexes, les amistats són fonamentals pels joves i és per això que aquests són més 

vulnerables a la gelosia, la inseguretat i els temors sobre possibles deslleialtats. Els 

conflictes entre les noies consisteixen, en major proporció, en rebuig o exclusió d’una 

amistat, mentre que entre els nois consisteixen en desavinences, baralles sobre 

propietats o sobre activitats de temps liure o sobre la relació amb noies. 

 

En l’estudi que es presenta, el percentatge de conflictes i les dificultats en la resolució és 

major també entre les noies oients, però les diferències de conflictes entre sexes no són 

tan apreciables. 

 

Segons Kimmel i Weiner (1998), el jove que és enèrgic, en determinades situacions; 

que s’enfada de forma justificada; que es defensa quan el provoquen o l’ataquen, etc. 

pot ser valorat positivament pels amics, per aquestes actuacions, i augmentar la seva 

popularitat. Pel contrari, actuacions indiscriminades com les venjances indirectes, els 

atacs verbals o físics injustificats o envers els més dèbils solen correlacionar amb rebuig 

per part dels amics o els companys. 

 

Segons Funes i altres (2004), els nois justifiquen en major percentatge la utilització de 

la violència, per part de la societat en general, com a forma de resoldre els conflictes, 

que les noies. En un estudi fet amb uns 800 adolescents de quinze i setze anys, el 31% 

dels nois mostrava el seu acord amb la violència mentre que entre les noies aquest 

percentatge era d’un 9%. Els autors justifiquen aquestes diferències per les experiències 

quotidianes diferents i una socialització educativa, a l’escola i a casa, diferent, segons el 

gènere. 

 

Pressió per part dels amics. 

 

Quant a la pressió que reben els adolescents, per part dels amics, envers la realització de 

determinades actuacions que no desitgen fer, les respostes queden recollides a les taules 

i al gràfic següents: 

 



7. Resultats en relació amb les dimensions estudiades 255 

 

Taula 7.54. Nombre d’adolescents que responen a la pressió dels amics. 

 

 Sí però jo decideixo Sí i cedeixo No 

 
 

Sord 

Noi IA 1 2  

AM   4 

FA 1  2 

Noia IA 1  1 

AM 1  4 

FA  1 2 

 

 

Oient 

Noi IA  1 2 

AM 1  3 

FA   3 

Noia IA  2  

AM  1 4 

FA  1 2 

 

 

Taula 7.55. Percentatge d’adolescents que responen a la pressió que reben dels amics. 

 
 Sí però jo decideixo Sí i cedeixo No 

Sord Noi 20% 20% 60% 

Noia 20 10 70 

Oient Noi 10 10 80 

Noia 0 40 60 
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La majoria dels adolescents exposen que no se senten pressionats pels amics envers la 

realització de determinades actuacions, en percentatges que oscil·len entre el 60% dels 

nois sords i les noies oients i fins al 80% dels nois oients. Per edats de l’adolescent, 

aquesta situació tendeix a donar-se a l’adolescència mitjana i al seu final. 

 

El 20% dels nois sords i el 10% de les noies sordes i els nois oients exposen que de 

vegades se senten pressionats pels amics i que acaben cedint a la demanda dels amics. 

Un 40% de les noies oients exposen que reben aquesta pressió i que tendeixen a cedir. 

S’observa una certa tendència a donar-se més aquesta situació a l’inici de 

l’adolescència. 

 

Possiblement, la resposta de les noies oients, quant a una major tendència a cedir davant 

la pressió de les amigues i amics, mostra una conducta menys assertiva i pot crear 

malestar en la relació d’amistat. Es pot pensar que pot estar relacionat amb la forma 

diferent i menys òptima que tenen de resoldre els conflictes. Tal com s’ha exposat a la 
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taula 7.53 (pàg. 252), un 20% de les noies oients tendeixen a no respondre davant del 

conflicte, mentre que un 20% dóna una resposta d’agressió verbal o física. A la taula 

7.39 (pàg. 232) s’ha evidenciat també que un 20% de noies oients atribuïen a les seves 

millors amigues exclusivament pensaments negatius sobre elles mateixes. 

 

Si comparem aquestes dades amb els valors obtinguts per les noies oients, als 

qüestionaris d’autoconcepte i d’habilitats socials (taula 6.14, pàg. 138 i taula 6.20, pàg. 

147), observem que les noies oients mostren un autoconcepte total positiu inferior als 

nois oients, tot i que és similar a les noies sordes i als nois sords. Mostren un nivell més 

baix d’autoconcepte positiu acadèmic i físic i personal. Mostren també un grau 

d’assertivitat inferior als nois oients, però igual a les noies sordes. 

 

Els joves que exposen que reben pressions dels amics i cedeixen, argumenten raons més 

superficials i a partir d’exemples concrets, a l’inici de l’adolescència. A mesura que 

augmenta l’edat del jove, tot i que són pocs casos, argumenten raons de cedir per no 

perdre l’amistat. 

 

El 20% dels nois i noies sords i el 10% dels nois oients exposen que en ocasions reben 

pressions per part dels amics però que ells decideixen. Aquesta situació tendeix a donar-

se a l’inici de l’adolescència i a l’adolescència mitjana. 

 

Analitzant globalment aquestes respostes s’observa que els joves se senten més 

pressionats pels amics a l’inici i a l’adolescència mitjana, però a mesura que augmenta 

l’edat dels adolescents, a l’adolescència mitjana i al final, la percepció de pressió per 

part dels amics va desapareixent. 

 

En el grup de les noies oients es donen només les dues situacions més extremes; o bé no 

reben pressió o bé la reben i cedeixen. 

 

Exemples exposats pels adolescents respecte de la pressió que reben per part dels amics 

i que acaben cedint: 

 

Noi sord 1 DAP1, d’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 13): 

 
de vegades (...) no sé # no me recordo però m'ha passat de vegades # ficar+me de porter # jugant 

a futbol # però això passar a tothom. 

 

Noia sorda 19 DAP1, de final de l’adolescència (annex 2, pàg. 236): 

 
Sí # <pe(r) exemple> [/] si pe(r) exe(m)ple jo vaig amb una amiga i l'amiga ha quedat <amb uns 

amic(s)> [//] amb un amic i vol que jo vagi pe(r)què no vol que ella ma(r)xi sola # vol que vingui 

io <per tenir> [/] pe(r) tenir una co(m)panya i si mi no m'interessa amb aquelles persone(s) i io 

no vull anar i no tinc gane(s) i ia no # va vine # va # no sé què # i io no tinc ganes # no sé # i per 

què no # tot el dia # <no sé què> [/] no sé què # no sé cuanto(s) # i io no # no sé què i llavors ja 

s'emprenya # pe(r) una tonteria # per què no vas tu sola o pregunta a una altra persona però no 

m'ho diguis a mi # si ho no tinc gane(s) o qualsevol altra cosa # suposo així (...) hi ha dies # 

bueno va # per quedar bé # però hi ha die(s) # no puc # però molt poque(s) vegade(s) # perquè 

em fa por de perdre l'amistat o +// i no m'agrada que tingui mal rollo # però a vegade(s) 

<repeteixo> (...) a vegades <repenteixo> [*] perquè io he anat al que diu ella # i xxx xxx no po(t) 

ser (ai)xò. 

 

Noia oient 21, d’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 260): 
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a vegades # ee per exemple <io volia ser> [/] io volia ser delegada de la classe i he acabat sent 

subdelegada # però io estic contenta igualment # io també volia ser delegada <però tam> [//] i 

una amiga # la Gemma # em deia que no perquè coincidia amb l'activitat que feiem juntes # a la 

una i mitja # i io pràcticament bueno deia # vale Gemma  

 

Noi oient 22, d’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 270): 

 
Sí # bueno # no sé # xxx si a mi em fan por <la> [//] # si per exemple les altures pués a vegades 

# pués em diuen <que pugi> [/] que pugi fins que haig de pujar. 

 

Pel que fa a la pressió per part dels amics i el conformisme de l’adolescent envers 

aquesta pressió també és interessant l’estudi fet per Coleman i Hendry (2003) respecte 

d’adolescents oients, el qual corrabora part de les dades presentades en aquesta 

investigació. Segons l’autor, el corformisme pot donar-se en aspectes superficials, com 

ara el vestit, el pentinat, les afeccions musicals, etc., però els adolescents, en general, no 

cedeixen a pressions per comportar-se d’una manera que ells consideren equivocada ni 

envers la realització de comportaments antisocials. El conformisme és major a l’inici de 

l’adolescència i disminueix a partir dels quinze anys, en ambdós sexes però de forma 

més significativa en els nois. Les noies poden ser, fins a cert punt, més conformistes que 

els nois, però la diferència entre sexes és generalment reduïda. A la meitat de 

l’adolescència el jove aprecia ja els avantatges de la pròpia independència respecte de la 

influència del grup. Segons l’autor el conformisme depèn de l’edat, la personalitat, 

l’estatus dintre del grup i el suport i els valors familiars, com a factors fonamentals. 

 

En l’estudi present, els joves sords no són més vulnerables a la pressió dels amics que 

els joves oients. Les noies oients, tal com exposen Coleman i Hendry (2003), mostren 

un major conformisme davant la pressió dels amics però no pas les noies sordes. 

 

Kimmel i Weiner (1998) exposen que els joves entre dotze i divuit anys poden cedir 

davant la pressió dels amics envers la realització d’activitats neutres o de poca 

trascendència però no acostumen a cedir davant la realització d’activitats antisocials i 

clarament contràries als seus valors. Per als autors, la disposició conflictiva d’alguns 

joves no és deguda a la influència dels amics sinó que els joves acostumen a escollir 

amics similars; en aquests casos, les amistats conflictives són el resultat i no la causa 

d’una disposició conflictiva. 

 

7.2.2.4. Influència dels amics envers la influència dels pares 

 

Confiança. 
 

Les respostes que donen els joves quan se’ls pregunta si tenen més confiança amb els 

amics o amb els pares queden recollides a les taules i al gràfic següents: 
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Taula 7.56. Nombre d’adolescents que exposen amb qui tenen més confiança. 

 

 Pares Amics Depèn de la situació 

o tema 

Igual 

 

 

Sord 

Noi IA 1  2  

AM 2 1 1  

FA 1   2 

Noia IA 2    

AM 2 1  2 

FA  1 1  

 

 
Oient 

Noi IA 2 1   

AM 1 1 2  

FA 1 1  1 

Noia IA  1 1  

AM 1 2 2  

FA  2  1 

 

 

Taula 7.57. Percentatge d’adolescents que exposen amb qui tenen més confiança. 

 
 Pares Amics Depèn de la situació 

o tema 

Igual 

Sord Noi 40% 10% 30% 20% 

Noia 44,5 22,2 11 22,2 

Oient Noi 40 30 20 10 

Noia 10 50 30 10 
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Els nois i les noies sords i els nois oients exposen que tenen més confiança amb els 

pares, en percentatges que oscil·len entre el 40% i el 44,5%. El 50% de les noies oients 

exposen que tenen més confiança amb els amics, majoritàriament amigues. 

 

La major confiança amb els pares apareix sobretot a l’inici i a l’adolescència mitjana; 

mentre que la major confiança amb els amics es dóna a l’adolescència mitjana i al final. 

 

En percentatges més baixos, els adolescents responen que tenen més confiança en uns o 

altres depenent de la situació o tema, o bé que tenen la mateixa confiança ambdós. 

 

Exemples de major confiança amb els pares: 

 

Noi sord 7DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 85): 
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més aviat tinc més confiança amb els pares # perquè el(s) amics no el(s) coneixes tant com els 

pares que tens tota la vida 

 

Noia sorda 10DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 114): 

 
con mis padres # con mi madre # sobretodo (...) no sé # es que con ella siempre le cuento todos 

mis problemas <y> [/] y ella <me> [/] me aconseja y me [//] toda mi vida que hablo así con ella  

 

Noi oient 23, de l’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 277): 

 
io tinc més confiança amb els pares perquè <em> [/] em cuiden des de sempre i io crec que 

<s'ha> [/] s'ha de confiar més amb els pares perquè no sé &a &a # com t'he dit abans # doncs des 

de sempre t'han estat cuidant i saben de tu # doncs # totes les coses # si ets una persona ordenada 

o si ets alegre o si ets trista i eis són els que millor et poden ajudar. 

 

Exemples de major confiança amb els amics: 

 

Noia oient 25, de l’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 299): 

 
crec que <amb les> [//] amb els amics (...) pos # <els meus pares> [//] # em # no puc dir als 

meus pares coses perquè s'enfaden # <no confien en mi> [/] no confien en mi # doncs per això. 

 

Noia oient 38, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 442): 

 
bueno # yo es que con mis <padles> [*] no hablo mucho tampoco # no los veo casi nunca y no 

sé # y cuando me voy por la mañana están durmiendo y cuando llego o también o están cenando 

y se van a dormir # no suelo hablar mucho # estoy más con mis amigos que con mis padres. 

 

Noia oient 39, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 451): 

 
els pares són <els> [/] # diguem entre cometes # els meus millors amics # però és clar mm no els 

hi explicaré moltes coses que els hi explico als meus amics 

 

 

L’estudi fet per Funes i altres (2004) sobre el món dels adolescents assenyala també 

diferències de gènere respecte de com descriuen els joves les seves relacions amb la 

família. Les noies donen una major importància a aquestes relacions, mentre que els 

nois aprofundeixen menys en la descripció de les seves relacions familiars. Les noies en 

major nombre parlen de relacions difícils, variables o diferents amb cada progenitor. El 

suport o les tensions amb la família no és valorat igual pels nois que per les noies. 

 

En el present estudi, les noies oients mostren respostes diferents si les comparem amb 

els nois i les noies sords i els nois oients. Les primeres, amb resultats més paral·lels a 

l’estudi de Funes i altres (2004), expressen més confiança amb els amics o bé una 

confiança variable, en funció de la situació o el tema. Els tres grups restants expressen 

més confiança amb els pares. 

 

En el cas dels adolescents sords i especialment les noies sordes, possiblement una major 

sobreprotecció familiar i una implicació molt més conscient i planificada per part dels 

pares envers l’evolució lingüística, escolar, personal, social, etc., del fill o la filla sorda, 

durant la infantesa i l’adolescència, modifica les relacions entre l’adolescent sord i la 

seva família. 
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Al llarg de les entrevistes mantingudes amb els adolescents s’observa, en algun cas, una 

major sobreprotecció familiar envers la noia sorda; però en altres casos la jove sorda 

parla de la seva relació amb els pares amb els conflictes propis de les noies oients. 

 

Per exemple, la noia oient 28 (annex 2, pàg. 331), de l’adolescència mitjana, exposa en 

relació amb la seva millor amiga sorda i la relació entre aquesta noia i els seus pares: 

 
els seus pares estan molt pendents d'ella i <no la deixen> [/] no li deixen fer masses coses # cada 

vegada bueno més coses # no # però no li deixaven fer res # però quan dic res és res. em 

refereixo <a> (...) no poder tornar a casa sola # val # bueno viu lluny <però> [/] però podia anar 

amb l'autobús perfectament i no hi havia problema doncs la seva mare amb molta feina que tenia 

(...) doncs havia de venir cada dia a buscar+la # no. (...) aquí a l'institut i portar+la perquè no es 

quedava a dinar i llavors anar i tornar cada dia (...) tot i que io crec que ella s'espavila molt # no 

# i que amb ella tampoc li agrada que estiguin tant a sobre seu o que no li deixin fer res perquè 

<ella> [/] ella ens veu a nosaltres i diu # home # a mi també m'agradaria anar al cinema... 

 

 

La noia sorda 16 DAP1, de final de l’adolescència (annex 2, pàg. 195), exposa sobre les 

seves relacions presents i passades amb els pares: 

 
tengo confianza con mi madre # meno(s) con mi padre hablo muy poco pero digamo(s) bien # 

ahora llevamo(s) bien con mi padre # y con mis amigas también tengo confianza (...) po(r)qué 

e(s) que xxx época e(s)taba con mi(s) padre(s) xxx chico # no (me) llevaba bien con mis 

padre(s). a ve(r) # me llevaba # <tan mal> [/] tan mal no # lleva(b)a bien pero hace año(s) (...) 

iba a mi bola # no me importaba <a mi> [/] <a mi> [/] a mi familia y por eso e(s) que (es)taba 

xxx xxx # e(s) que # no sé 

 

 

Autoritat. 

 

Les respostes que donen els joves quan se’ls pregunta si fan més cas a l’autoritat dels 

pares o a l’autoritat dels amics queden recollides a les taules i al gràfic següents: 

 

 
Taula 7.58. Nombre d’adolescents que responen respecte de l’autoritat dels pares o dels amics. 

 

 Pares amics Depèn situació Convenço els pares Decideixo jo 

 
 

Sord 

Noi IA 2  1   

AM 3   1  

FA 1    2 

Noia IA 2     

AM 3  1 1  

FA   1 2  

 

 

Oient 

Noi IA 2  1   

AM 1  2  1 

FA 1    2 

Noia IA 1  1   

AM 2  2  1 

FA   2  1 
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Taula 7.59. Percentatge d’adolescents que responen respecte de l’autoritat dels pares o dels amics 

 

 Pares Amics Depèn de la situació Convenço els pares Decideixo jo 

Sord Noi 60% 0% 10% 10% 20% 

Noia 50 0 20 30 0 

Oient Noi 40 0 30 0 30 

Noia 30 0 50 0 20 

 
 

Gràfic 7.26 
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Els nois i les noies amb sordesa respecten més l’autoritat dels pares que no pas els joves 

oients, i en percentatges del 60% i el 50%, respectivament. Entre els joves oients, el 

40% dels nois respecten l’autoritat dels pares, però el percentatge baixa a un 30% en les 

noies oients. L’autoritat dels pares és respectada, en els diferents grups, especialment a 

l’inici i a l’adolescència mitjana. 

 

L’autoritat dels amics no és respectada per cap grup, sinó que els joves valoren la 

proposta dels amics i prenen decisions en cada cas i situació. 

 

Entre els joves oients i especialment les noies oients, en percentatges del 30% i el 50%, 

respectivament, exposen que fan cas de l’autoritat dels pares o dels amics, en funció de 

la situació o el tema. Si és poc greu fan cas dels amics i si és més greu fan cas dels 

pares. El grau de gravetat és segons l’apreciació del mateix jove; per exemple, 

consideren poc greu fumar, anar a casa d’amics que els pares no coneixen i no volen 

que hi vagin, etc., en aquests casos els joves fan cas dels amics, tot i la prohibició dels 

pares. Entre els nois i les noies amb sordesa, els percentatges de joves que exposen que 

fan cas dels pares o dels amics en funció de la situació és més reduït i representa el 10% 

i el 20%, respectivament. La resposta de fer cas dels pares o dels amics segons la 

situació es dóna majoritàriament a l’adolescència mitjana, en els joves oients; en els 

joves sords es dóna, en percentatges molt baixos, en les diferents edats. 

 

Entre els joves sords hi ha un 10% de nois sords i un 30% de noies sordes que intenten 

convèncer els pares, tenir l’aprovació dels pares; especialment a l’adolescència mitjana i 

al seu final. Un 0% d’adolescents oients dóna aquesta resposta. 

 

Si agrupem el percentatge d’adolescents que fan cas a l’autoritat dels pares i el 

percentatge d’adolescents que intenten convèncer-los, obtenim un 70% de nois sords i 
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un 80% de noies sordes, enfront d’un 40% de nois oients i un 30% de noies oients, que 

actuen segons la normativa i l’autoritat dels pares o el pacte amb els pares. 

 

Entre els joves sords hi ha un major percentatge d’obediència a l’autoritat dels pares o a 

pactar amb els pares; entre els joves oients hi ha un major percentatge de situacions de 

desobediència als pares, en situacions considerades menors pels joves i especialment les 

noies oients. Durant les primeres edats de l’adolescència, els joves sords manifesten, en 

major percentatge, una obediència absoluta als pares pel fet de ser-ho i independentment 

de la situació. Durant les últimes edats de l’adolescència, els joves sords tendeixen a 

convèncer els pares.  

 

L’obediència i l’autoritat dels pares, el fet de cercar el consentiment dels pares, té més 

rellevància entre els joves sords respecte dels oients. 

 

La resposta de decideixo jo, apareix en el 20% dels nois sords; en el 30% dels nois 

oients i en el 20% de les noies oients. Es dóna majoritàriament al final de l’adolescència 

en tots els grups. En les noies sordes apareix en un 0%, ja que les seves respostes es 

reparteixen entre els criteris abans citats; és a dir, fan cas dels pares, convencen els 

pares o decideixen fer cas dels amics o dels pares, segons la situació. 

 

El 50% de les noies oients exposen que fan cas dels pares o dels amics en funció de la 

situació o del tema, si ho relacionem amb la taula 7.55 (pàg. 255) observem també que 

eren les noies oients les que rebien més pressió per part dels amics i cedien. 

 

Els nois oients i especialment les noies oients possiblement tindran més dificultats i 

conflictes en la relació amb els pares perquè hi ha una menor obediència a l’autoritat 

dels pares i tampoc no es donen situacions comunicatives per intentar convèncer-los. 

Els nois i les noies amb sordesa mostren una major adaptació a la família, quant a major 

confiança, major obediència als pares i en l’ús d’estratègies comunicatives per 

convèncer-los. 

 

Entre els nois i noies oients no es dóna tampoc una dependència absoluta i cega envers 

l’autoritat dels amics, sinó que és dóna sobretot un afiançament de les pròpies decisions 

que els joves oients volen prendre. 

 

Exemples d’obediència a l’autoritat dels pares o d’intentar convèncer els pares: 

 

Noia sorda 10 DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 115): 

 
pués lo que dicen mis padres porqué ahora soy menor de edad y tengo que hacer <lo que digan> 

[/] <lo que digan> [/] lo que digan ellos # ya me llegará el tiempo en que pueda hacerlo! 

 

Noi sord 14 DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 165): 

 
no # a(l) fina(l) le(s) convenzo a mis padre(s) # siempre me deja(n) sali(r) # siempre # lo típico # 

pero <si> [/] si xxx en el mismo día entonce(s) no # pero yo siempre le(s) convenzo <po(r) 

favo(r)> [/] po(r) favo(r) # o sea # es decir # le encuentro el punto débil de mi padre y me deja 

sali(r) y ya e(s)tá. 

 

Exemples en els quals l’adolescent fa cas dels pares o amics, en funció de la situació o 

del tema: 
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Noia sorda 6 DAP3, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 74): 

 
*PIL:     xxx xxx # e(s)conder. 

*INV: y fumarás? 

*PIL: 0 &= gesto de afirmación con la cabeza  # e(s) verda(d). 

*INV: te ha pasado? 

*PIL: <muchas> [/] mucha(s) cosa(s) # en el <umás> [*] # sí # mucha(s) cosa(s) # hacer 

porro(s). 

%err: umás = fumar 

 

Noi oient 22, de l’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 270): 

 
<de> [/] depèn de quina cosa # vull dir <si> [/] si em diuen d'anar a jugar a futbol i els meus 

pares diuen que no # jugaré a futbol # xxx perquè m'agrada i ia està (...) o sigui si em diuen 

d'anar a fumar pués no # a part de què no vui perquè no tampoc xxx . 

 

Noia oient 27, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 321): 

 
depende de lo que sea # no sé # si mis padres me dicen que no vaya con Aldara (oient) # por 

ejemplo # fff # eso por mucho que me digan mis padres # y si Aldara un día me dice # Mónica 

vente a la discoteca y mis padres # ese día # no quieren que vaya pués hago caso a mis padres # 

xxx muy relativo # depende de la situación. 

 

Exemples en el quals l’adolescent decideix per ell mateix: 

 

Noi sord 17 DAP3, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 207): 

 
no pasa nada xxx # soy mayor de edad # <lib(r)e> [/] lib(r)e (...) mi madre pasa # con los 

amigo(s) # ya (es)tá. 

 

Noia oient 38, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 442): 

 
a ver # yo no haría caso ni a uno ni al <otlo> [*] # si yo quiero la hago y sinó no # no sé <a mí> 

[/] a mí si mis amigos me dicen tírate por un puente y no me voy a tirar # no sé. 

 

Coleman i Hendry (2003) han investigat, entre els adolescents oients, la influència dels 

pares envers la influència dels amics. Segons els autors, no hi ha una greu divergència 

quant a actituds i creences entre les generacions. En general, l’adolescent manté un 

respecte envers els dos grups de referència: els pares i els amics. Normalment, entre els 

pares i els adolescents no hi ha discrepàncies en valors fonamentals, tot i que sí que hi 

ha diferències i desacords en afeccions, en qüestions domèstiques, etc. 

 

En contextos o decisions fonamentals que tenen implicacions futures, l’adolescent 

acostuma a seguir els desitjos dels pares; en decisions no fonamentals relatives a 

necessitats actuals, com per exemple l’estatus o la pròpia identitat, els adolescents 

imiten i segueixen els desitjos dels amics. 

 

Segons l’autor, és falsa la dicotomia entre pares i amics, ja que per a la majoria 

d’adolescents tots dos grups de referència es reforcen entre si i no es contradiuen. En 

primer lloc, en aspectes importants i fonamentals, sovint els valors dels amics 

coincideixen amb els valors dels pares, ja que molts adolescents escullen amics, els 

valors dels quals són congruents amb els dels pares. En segon lloc, en alguns aspectes, 

els pares també poden manifestar dubtes i acceptar canvis que els ofereixen les noves 
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generacions. En tercer lloc, en situacions en les quals l’adolescent no té un suport 

familiar, tendeix a buscar la influència dels amics; en aquests casos, els amics omplen 

un buit, però no són generadors de conflictes entre els pares i l’adolescent. 

 

Davant les decisions importants, la majoria de joves fan cas dels pares més que no pas 

dels amics (Coleman i Hendry, 2003). 

 

En aquesta mateixa línia, Lutte (1991) afirma que les normes, els valors i l’estructura 

dels grups de joves estan en gran part condicionats per la cultura o la subcultura adulta 

de la qual deriven. 

 

L’estudi presentat mostra que els nois i les noies amb sordesa i els nois oients tenen més 

confiança amb els pares i fan més cas de la seva autoritat, respecte dels amics, tal com 

exposen Coleman i Hendry (2003), tot i que les noies oients no segueixen exactament 

aquest patró. Aquestes manifesten que tenen més confiança amb les amigues o els amics 

i respecten menys l’autoritat incondicional dels pares. Entre els nois i les noies sords, 

l’autoritat incondicional dels pares és molt respectada. Entre els nois i noies oients, i 

especialment les noies, el respecte incondicional és menor. En força circumstàncies, els 

nois i les noies oients fan cas dels uns o dels altres segons la situació o bé decideixen 

ells mateixos. Coleman i Hendry (2003) també manifesten aquesta diferent influència 

d’uns o altres segons la situació sigui o no fonamental per a l’adolescent. 

 

Hartup (1985) assenyala que les relacions dels joves amb els seus pares són vincles 

verticals. Els pares saben més i tenen més poder social sobre ells; d’aquesta relació els 

joves obtenen protecció i seguretat i aprenen destreses socials bàsiques. Les relacions 

amb els amics són vincles horitzontals entre subjectes similars en coneixement i poder; 

en aquestes relacions els joves elaboren destreses socials, com ara la cooperació i la 

intimitat. Tant les relacions horitzontals com verticals són necessàries per a l’adaptació i 

el desenvolupament social de l’individu. 

 

Funes i altres (2004) exposen respecte de les decisions importants que han de prendre 

els adolescents que aquests tendeixen a recórrer als pares, tot i que no acostumen a ser 

l’única ni la font més important de consulta; recorren també als amics, els quals ocupen 

un lloc similar o superior als pares i, progressivament, se senten competents per decidir 

per si sols. Segons els autors hi ha diferències entre els gèneres. Per als nois pesa més 

l’opinió o el consell dels pares mentre que per a les noies pesa més l’opinió d’amigues i 

amics.  

 

7.2.2.5. Diversitat en l’amistat 

 

Diferències quant al sexe. 

 

Els adolescents responen respecte de si l’amistat amb el mateix sexe és igual o diferent 

de l’amistat amb el sexe contrari: el 90% dels nois i noies sords i el 85% dels nois i 

noies oients exposen que l’amistat amb el mateix sexe és diferent respecte de l’amistat 

amb el sexe contrari. 

 

Els arguments sobre aquesta diferència es recullen a la taula i al gràfic següents: 

 



7. Resultats en relació amb les dimensions estudiades 265 

 

Taula 7.60. Percentatge d’arguments que exposen els adolescents respecte de la diferència en l’amistat, segons el 

sexe. 

 
Arguments: Aspectes 

personals/emocionals 

Activitats i afeccions Temes de conversa i 

comunicació 

Aspectes relacionals 

 

Exemples: 

Davant del sexe 

contrari tinc vergonya, 

timidesa, nerviosisme 

Fem diferents activitats i 

tenim diferents afeccions 

Temes de conversa diferent; 

amb el sexe contrari no 

parlo tant, més autocontrol 

oral, menys intimitat oral 

Fem grupets a part; amb el 

sexe contrari més autocontrol 

en la relació, relació més 

superficial, menys lliure, poca 

relació 

Sord Noi 17,5% 17,5% 35,5% 29,5% 

Noia 13 20 47 20 

Oient Noi 0 0 50 50 

Noia 0 14 57 29 
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Tots quatre grups exposen que les diferències entre l’amistat amb el propi sexe o amb el 

sexe contrari es donen principalment en els temes de conversa diferents i en els aspectes 

comunicatius. Els nois sords i oients parlen amb els seus amics sobre esport, videojocs, 

noies, sexe, etc. Les noies sordes i oients parlen amb les seves amigues sobre nois, sexe, 

roba, etc. Tots els joves exposen també que la comunicació amb el sexe contrari es basa 

en una menor intimitat i es dóna en menor freqüència. Els nois oients argumenten també 

raons de major autocontrol oral en la relació amb les noies (cal mesurar què dius, no 

pots dir renecs, etc.). 

 

En segon lloc exposen aspectes relacionals diferents: els dos sexes fan grups a part, 

tenen poca relació entre ells o és molt superficial; els nois oients argumenten altre cop 

raons de major autocontrol en la relació amb les noies. 

 

Un 17,5% i un 13% dels arguments dels nois i noies sords fan referència a aspectes 

personals i emocionals d’ells mateixos, com per exemple la timidesa, la vergonya, el 

nerviosisme, etc. que fan que la relació amb el sexe contrari sigui diferent i 

possiblement quedi més afectada. Els nois sords exposen aquests arguments, tot i que en 

percentatges baixos, durant les tres etapes de l’adolescència; mentre que les noies sordes 

ho exposen durant l’adolescència mitjana. Els nois i les noies oients no exposen aquests 

aspectes personals i emocionals. 
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Aquesta dada, especialment en els nois sords, pot explicar (vegeu la taula 7.26, pàg. 

214) que al final de l’adolescència no hi hagi, pràcticament, cap noi sord que tingui o 

hagi tingut una relació ordinària de parella de nuvis amb les noies. Possiblement la 

interrelació amb l’altre sexe sigui menor, la qual cosa empobreix les vivències socials 

amb el sexe contrari i la posterior vida afectiva i sexual amb el sexe contrari.  

 

Exemples d’arguments pel que fa a la diferència en l’amistat segons el gènere: 

 

Noia sorda 10 DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 112): 

 
no sé <es que> [/] es que estoy en la adolescencia y da un poco de vergüenza hablar con un chico 

# un poco # también # puede que cuando sea más mayor no pero no sé # y además que siempre 

he estado en un círculo de amigas # cuando he venido aquí he empezado a conocer más chicos 

pero nada más 

 

Noi oient 31, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 365): 

 
no sé # les noies ets més delicat # has d'estar pendent a veure lo que dius perquè <els hi pots> 

[//] # ai que guarro quets o que mal educat # sap # i amb els nois pués pots parlar obertament # 

<sense> [//] bo pots parlar # home # dir una xorrada pués <no> [/] no la diràs # no # però parles 

<més> [/] més segur <amb la> [/] amb els nois que no amb les noies 

 

Segons Lutte (1991), per a alguns adolescents l’amistat amb joves de sexe contrari és 

més difícil perquè la frontera entre l’amistat i l’amor es trenca més fàcilment i la relació 

pot esdevenir ambivalent. Sovint els pares, els germans i els amics sospiten que 

l’amistat entre un noi i una noia amaga una altra realitat i els costa acceptar que siguin 

simplement amics. En general, els adolescents que superen aquests obstacles se senten 

satisfets de la seva amistat heterosexual, sobretot perquè els permet conèixer 

experiències diferents. 

 

La satisfacció envers l’amistat heterosexual i l’aportació d’una experiència d’amistat 

diferent es posa també de manifest, al llarg de les entrevistes, en els adolescents que 

tenen millors amics del sexe contrari, tal com es mostra en els exemples següents: 

 

Noi sord 14 DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 163): 

 
la Andrea (sorda) ya tenemo(s) una relación xxx # o sea es que como somo(s) siempre y 

quedamo(s) tanto # sabe # porqué quedamo(s) do(s) o tre(s) vece(s) a la semana # o sea siempre 

e(l) fin de semana # pué(s) siempre e(s)tamo(s) <junto(s)> [/] <junto(s)> [/] junto(s) <como si 

fuera> [/] como si fuera una <lapa> [*] # sabe # por e(s)to pué(s) siempre vamo(s) junto(s) # 

como si fuera novio(s) # todo e(l) mundo dice que somo(s) novio(s) pero no lo somo(s) # e(s) 

que e(s) como si fuera mi hermana # sabe # por e(s)to. 

 

Noia sorda 18 DAP1, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 218): 

 
yo me llevo mucho mejor con chico(s) que con chica(s) (...) porqué con los chico(s) # <no sé> 

[/] no sé # e(s) má(s) +// e(s) que no sé cómo e(x)plicártelo # <confío más en> [//] no confio más 

en él # simplemente pué(s) <lo e(s)cucho> [//] le e(s)cucho # le aconsejo y a lo(s) chico(s) <le 

gustan> [*] que me vean como una buena amiga # ya desde entonces # ya # pué(s) # mmm # la 

cosa cambia # sabe # en cambio las chicas son má(s) en su <e(x)cusa> [?] # pero son 

<e(x)cusa(s)> [?] para ella(s) # se ponen como egoístas # un poco # sabe # pero bueno # e(s) 

depende también de la persona 
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Diferències entre els millors amics i la parella, el nuvi o la núvia. 

 

Els adolescents responen si l’amistat és diferent entre els millors amics o les millors 

amigues respecte de la parella, el nuvi o la núvia. El 80% dels nois i noies sords i el 

90% dels nois i noies oients exposen que l’amistat és diferent. El percentatge 

d’adolescents que exposen que l’amistat és igual és molt reduït i es troben a 

l’adolescència mitjana; exceptuant-ne el grup de nois oients, en què un subjecte ho 

exposa durant l’inici de l’adolescència. 

 

 
Taula 7.61. Nombre i tipus d’arguments que exposen els adolescents respecte si l’amistat és diferent o igual amb els 

millors amics respecte de la parella. 

 

 Diferent  

Igual Relació 

diferent 

Comunicació 

diferent 

Millor amb 

el nuvi/a 

Millor amb 

l’amic 

No sap per què 

 

 

Sord 

 

Noi 

IA   3    

AM 1 1  1  2 

FA 1    2  

 

Noia 

IA 2      

AM 2 1   1 2 

FA   3  1  

 

 
Oient 

 

Noi 

IA   1 1  1 

AM 3 1  2   

FA 2  1 1   

 
Noia 

IA 1  1    

AM 1  2  1 1 

FA 2 1 1    

 

 

Els arguments que donen per explicar la diferència es recullen a la taula i al gràfic 

següents: 

 

 
Taula 7.62. Percentatge d’arguments que exposen els adolescents quant a les diferències entre l’amistat amb els 

millors amics i la parella. 

 

 Relació diferent Comunicació 

diferent 

Millor nuvi o núvia Millor amb amic  

Exemples Relació amb estimació, 

afectivitat, intimitat, 

sexualitat 

Comunicació més 

afectiva 

Més amistat, més 

relació i comunicació 

amb nuvi/a 

Activitats, comunicació i 

confiança millor amb amic 

que amb núvia 

Sords Noi  28,5% 14,2 43 14,2 

Noia  50 12,5 37,5  

Oients Noi  42 8,2 16,5 33,2 

Noia  44,5 11 44,5  
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Els arguments majoritaris envers la diferència exposats pels diferents grups són els que 

fan referència a la relació i la defineixen com una relació diferent amb el millor amic 

respecte de la parella, exceptuant-ne els nois sords, que diuen que aquest argument 

ocupa un segon lloc. Amb el nuvi o núvia la relació és amb estimació, afectivitat, 

intimitat, sexualitat, etc. 

 

El percentatge d’arguments que exposen que la comunicació és diferent és baix en tots 

els grups i parlen només d’una comunicació més afectiva, amb paraules i frases 

amoroses, amb la parella. En aquest cas, i relacionant-ho amb les observacions anteriors 

recollides, es posa de manifest que _en general i segons l’opinió dels joves_ l’òptima 

comunicació que s’estableix entre els adolescents i els millors amics no queda afectada 

per la presència del nuvi o la núvia, en la vida social d’aquests adolescents. 

 

Al voltant d’un 40% dels arguments dels nois i noies sords i les noies oients fan 

referència al fet que l’amistat amb la parella és millor respecte de l’amistat amb els 

millors amics. Aquest argument és majoritari entre els nois sords; ocupa un segon lloc 

entre les noies sordes i les oients, i apareix en percentatges més baixos entre els nois 

oients. 

 

Un 33,2% dels arguments dels nois oients es refereixen al fet que l’amistat amb els 

millors amics és millor que l’amistat amb la núvia. Aquests arguments apareixen, en 

aquest grup de joves, en les tres etapes de l’adolescència, però especialment en 

l’adolescència mitjana. Entre els nois sords, aquests arguments apareixen en 

percentatges molt més reduïts i també durant l’adolescència mitjana. Les noies sordes i 

les oients en cap cas no s’inclinen envers aquest argument. 

 

Els nois oients es mostren més fidels als millors amics, valoren més aquesta amistat i 

exposen inconvenients en la relació de parella, com per exemple tenir menys llibertat, 

menys temps per passar-ho bé amb els amics, etc. 

 

Les noies oients del final de l’adolescència, tot i que totes tenen nuvi, aporten 

majoritàriament arguments que l’amistat és diferent quant a la relació i la comunicació i 

són menors els arguments envers una millor amistat amb el nuvi respecte de les millors 

amigues. 
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Es presenten, a continuació, exemples d’arguments pel que fa a la diferència o la 

similitud en l’amistat amb els millors amics i la parella: 

 

Noi sord 8 DAP2, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 94): 

 
yo si tuviera una novia e(s)taría enamorado de mi novia pero no de los amigo(s) (...) di(s)tinta un 

poco # un poco (...) porqué lo(s) amigo(s) # no sé # xxx xxx con lo(s) amigo(s) ya habro [*] con 

ello(s) y todo bien y con la novia también pero no del todo # o sea no habra [*] mucha(s) cosa(s) 

con ella # o sea que no +//. 

%err: habro = hablo ; habra = hablaría 

 

Noia sorda 11 DAP2, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 125): 

 
bueno # eeh # antes <el chico> [/] el chico que <he sali> [/] que he <saliro> [*] <era> [/] era mi 

mejor amigo # eramo(s) novio(s) y también xxx y +//. porqué la(s) do(s) igual xxx no sé cómo 

explico # a ver # <la(s) do(s)> [/] la(s) do(s) como si fuera(n) mejores amigo(s) y xxx xxx no sé 

cómo explico. 

 

Noia sorda 19 DAP1, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 233): 

 
una amiga <fa> [//] hi ha cose(s) que parlem de cose(s) de la noie(s) # i amb e(l) nóvio a 

vegade(s) poder no li interessa # no sé # hi ha cose(s) que no # que no sé # io diria é(s) diferent. 

 

Noi sord 20 DAP1, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 246): 

 
no ho sé # perquè no ho he provat # però la gent # bastant xxx que la gent que quan té parella la 

ami(s)tat <de la per> [/] de la persona és diferent # la ami(s)tat és diferent i potser té raó # penso 

que <quan> [/] quan té una parella # l'ami(s)tat pot ser diferent.sí # <que> [/] que pot ser <que 

parli> [//] que em parlaríem menos # <que> [/] que tindriem contacte menos o que surtiríem 

menos # pot <patar> [*] això o no # <penso> [/] penso que podria passar (...) però intento 

mantenir # l'amistat. 

 

Noia oient 33, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 385): 

 
con un chico tú tienes relación de amor y no de amistad # xxx una chica pués te gusta salir con 

ella igual que con tu novio pero con tu novio estás siempre # no sé # <con un chi> [//] con tu 

chico no sabría cómo decirlo pero <la> [/] la veo diferente # no sé # el chico tú lo quieres # ee # 

si # esto # hay sexo quieres tener hijos con él # quieres pasarte toda la vida con él # con las 

amigas pués no # quieres pasar buenos ratos con ellas # no toda la vida # o sea # no todos los 

momentos sinó los buenos ratos 

 

Noi oient 37, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 430): 

 
pué(s) la chica tiene(s) que estar má(s) # e(s)tás como más agarra(d)o y claro no e(s) lo mismo 

que estar con los amigo(s) (...) pués si yo con mis amigo xxx xxx una película me voy # si quiero 

ir a ve(r) e(l) fútbol me voy # si me voy me quedo en sali(r) con ello(s) pué(s) salgo # y con la 

chica pué(s) e(s) diferente # si xxx xxx xxx pués claro # igual no te deja sali(r) con tus amigo(s) 

#e(s) diferente  

 

Respecte a aquest apartat, són interessants les reflexions de Lutte (1991); l’autor afirma 

que per a alguns adolescents l’amistat és superior a l’amor perquè a un amic se li confia 

tot però no a la parella, la qual podria manifestar gelosia. L’amistat és més estable, 

equilibrada i duradera; l’amor és més intens, irresistible, irracional i instintiu, més 

exposat a les ruptures. 
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Els nois i les noies amb sordesa i les noies oients de l’estudi afirmen que l’amistat és 

diferent amb els millors amics respecte de la parella i que la darrera és millor quant a 

més relació i comunicació. Els nois oients, però, afirmen el contrari i s’apropen al grup 

d’adolescents descrits per Lutte (1991). Els nois oients exposen que la comunicació i la 

confiança són millors amb els amics que no pas amb la parella. 

 

Al final de l’adolescència la inestabilitat en les relacions de parella, descrita per l’autor, 

es posa també de manifest entre els joves estudiats. Al final de l’adolescència, totes les 

noies oients tenen parella; tots els nois oients, totes les noies sordes i un noi sord han 

tingut parella anteriorment però han trencat el nuviatge. Per contra i tal com diu l’autor, 

els millors amics, en general, s’han mantingut estables al llarg dels anys, especialment 

entre els nois sords i els oients. 

 

Diferències quant a la condició de sord o d’oient de l’amic. 

 

Els adolescents de la mostra responen si creuen que l’amistat amb joves sords és igual o 

diferent que l’amistat amb joves oients. 

 

Tots els joves sords de la mostra estan escolaritzats en centres ordinaris i tenen 

experiències d’amistat o relació social amb companys oients i sords. Tots els 

adolescents sords coneixen o han conegut altres joves sords en el centre educatiu actual 

o anterior o en els col·lectius de joves sords de les diferents associacions de les persones 

sordes o en les trobades periòdiques d’alumnes amb sordesa, d’una mateixa etapa 

educativa, organitzades pel CREDA de la zona. 

 

Tots els joves sords, excepte un, responen la pregunta a partir de les pròpies vivències. 

Hi ha un noi sord, de l’etapa final de l’adolescència, que no contesta perquè exposa que 

no sap què respondre i no coneix altres sords; tot i que aquest noi durant l’etapa 

d’escolarització primària va estar en un centre d’agrupament d’alumnes amb sordesa i 

d’edats semblants a la seva. 

 

Pel que fa als joves oients, s’ha recollit la resposta de tretze adolescents; els quals han 

exposat prèviament que tenien una amistat o una relació social amb l’alumne sord de 

classe, tot i que sovint no siguin millors amics. 

 

Per poder comparar les respostes dels joves sords i dels oients s’ha cregut necessari fer 

aquesta selecció a fi de garantir que tots els joves parteixen d’una experiència vivencial 

mínima d’interacció social o amistat amb companys sords i oients. 

 

Entre els joves oients i especialment al final de l’adolescència, el fet de compartir la 

classe amb un company sord no és garantia d’una interacció social mínima entre tots 

dos. Sovint, característiques dels cicles formatius com per exemple el nombre elevat 

d’alumnes per classe, les diferències més acusades d’edat, l’emplaçament fix i allunyat 

dintre de la classe, el fet de no compartir l’estona d’esbarjo, etc., pot provocar que la 

interacció social entre el jove oient i el jove sord seleccionats sigui inexistent. 

 

Els adolescents de la mostra que participen en aquest apartat són dinou joves sords i 

tretze joves oients, distribuïts per edats segons el quadre següent: 
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Taula 7.63. Nombre d’adolescents participants en la pregunta. 

 

 Sords Oients 

 
Noi 

IA 3 3 

AM 4 3 

FA 2 0 

 

Noia 

IA 2 2 

AM 5 4 

FA 3 1 

 

 

La resposta que donen els adolescents seleccionats respecte de si l’amistat amb joves 

sords és igual o diferent de l’amistat amb joves oients queda recollida a la taula i al 

gràfic següents: 

 

 
Taula 7.64. Percentatge d’adolescents que responen sobre si l’amistat amb joves sords és igual o diferent a l’amistat 

amb joves oients. 

 

 Igual Diferent 

Sords Noi  44,5% 55,5% 

Noia  10 90 

Oients Noi  100 0 

Noia  100 0 
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Entre els nois sords, hi ha un 44,5% que pensa que l’amistat amb joves sords és igual 

respecte de l’amistat amb joves oients, i hi ha un 55,5% que pensa que l’amistat és 

diferent. 

 

La majoria de noies sordes, un 90%, pensa que l’amistat amb joves sords és diferent que 

l’amistat amb joves oients. 

 

El 100% dels nois i les noies oients opina que l’amistat amb joves sords és igual 

respecte de l’amistat amb joves oients. 

 

Si analitzem més detalladament les respostes que donen els adolescents sords i els 

oients obtenim les dades següents: 

 

- Adolescents sords. 
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Tal com s’ha comentat, entre els nois sords, menys de la meitat exposa que l’amistat 

amb sords i oients és igual, i més de la meitat exposa que és diferent. En les noies 

sordes és majoritària l’opinió que l’amistat és diferent. Els comentaris que aporten sobre 

aquesta diferència s’agrupen en tres categories: 

 

- Categoria 1. És millor l’amistat entre sord i sord. 

- Categoria 2. És millor l’amistat entre sord i oient. 

- Categoria 3. L’amistat és diferent però ni millor ni pitjor. 

 

El percentatge d’adolescents sords que responen segons aquestes categories queda 

recollit a la taula i als gràfics següents: 

 

 
Taula 7.65. Percentatge d’adolescents sords i tipus de respostes que aporten respecte si l’amistat amb altres joves 

sords és igual o diferent respecte de l’amistat amb joves oients. 

 

 Amistat diferent  

Amistat igual Categories 

 

Millor S+S Millor S+O És diferent, ni millor ni pitjor 

Sords Noi  22,2% 11% 22,2% 44,5% 

Noia  50 10 30 10 
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S’observa que la major part de noies sordes, el 90%, exposa que l’amistat amb sords i 

oients és diferent, i un 50% exposa que és millor l’amistat amb altres sords. Aquesta 

dada es correspon amb altres dades aportades anteriorment, com és el fet que les noies 

sordes tenen una major tendència a fer amigues sordes i constituir colles només 

d’amigues sordes; el grau màxim d’amistat l’atorguen, en major percentatge, a les 

millors amigues sordes respecte de les millors amigues oients (vegeu pàgines 201 i 

208). 

 

Un 30% de noies sordes exposa que l’amistat és diferent, però ni millor ni pitjor. 

 

Entre els nois sords, quasi la meitat exposa que l’amistat és igual i l’altra meitat exposa 

que és diferent; aquest segon grup es reparteix entre un 22,2% que pensa que és millor 

l’amistat entre joves sords i un 22,2% que pensa que l’amistat és diferent però ni millor 

ni pitjor. Aquestes dades es corresponen també amb altres d’aportades anteriorment, 

com és el fet que els nois sords tenen més tendència a fer millors amics oients, tot i que 
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alguns d’ells tinguin companys sords al mateix centre educatiu o coneguin joves sords 

en altres àmbits; els nois sords que tenen millors amics sords generalment no 

constitueixen colles separades sinó que tendeixen a formar una única colla amb sords i 

oients; quant al grau màxim d’amistat que atorguen als seus millors amics sords i oients 

es reparteix en percentatges semblants entre ambdós (vegeu pàgines 201 i 208). 

 

Finalment, hi ha un 11% de nois sords i un 10% de noies sordes que exposa que 

l’amistat és diferent i és millor amb oients. 

 

Si analitzem més detingudament les tres categories exposades pels adolescents sords 

envers la diferència en l’amistat amb sords i oients, obtenim els resultats següents: 

 

Categoria 1. És millor l’amistat entre sords. 

 

 
Taula 7.66. Nombre d’adolescents sords i nombre d’argumentacions envers la diferència en l’amistat, millor S+S. 

 

 Identitat comuna com 

a sord 

Estratègia comunicativa 

més fàcil amb els sords 

Dificultats comunicatives amb 

els oients 

 Exemples/ 

nombre 

Som iguals, compartim 

un problema, tinc més 

confiança 

Ens entenem millor, parlem 

mirant a la cara 

Parlen ràpid, no miren a la cara, 

costa més d’entendre’ls 

 

Noi 

IA 1 1 1  

AM 0    

FA 1 1   

 

Noia 

IA 1 1 1 1 

AM 4 2 4 3 

FA 0    

 

 

Els quinze comentaris que fan els set adolescents sords respecte de la diferència i que és 

millor l’amistat entre sords es distribueixen entre cinc comentaris referits al fet de 

compartir una identitat comuna com a sords; sis que exposen que les estratègies 

comunicatives són més fàcils entre els sords i quatre que diuen que hi ha més dificultats 

comunicatives amb els oients. 

 

Exemples d’arguments exposats pels adolescents sords respecte de la diferència en 

l’amistat, basada en una amistat millor amb altres sords respecte els oients: 

 

Noia sorda 10 DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 111): 

 
*LOR: xxx # homb(r)e un poco sí porque aunque tu amiga oyente sea muy amiga tuya a veces 

ella no puede evitar que cuando habla con otra persona pué(s) no se dé cuenta de que 

hay una sorda al lado po(r)qué no parezco sorda # según ella xxx y eso # y entonces 

habla así muy y a veces me cuesta entenderlo # entonces la aviso y ella me dice ay 

perdona # no me acordaba y eso # pero con la Sonia (sorda) y la Jéssica (sorda) es 

como si compartiésemos algún problema # sabe # y +//. 

*INV: porqué uno de los temas de los cuales habláis es de la sordera o no? 

*LOR: <no> [/] no # <es> [/] es de forma inconsciente eso de que compartimos la sordera # me 

refiero a qué <si habla una hablamos con la> [//] se habla a las dos no a una # o sea # 

por ejemplo si hablo yo miro a las dos # no a una sola # para que la otra se entere 

también. 

 

Noia sorda 11 DAP2, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 124): 
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bueno # a mí &enti entiendo más xxx la(s) sorda(s) que los oyente(s) <porqué> [/] porqué las 

amiga(s) sorda(s) <porqué> [//] veo que pueden xxx má(s) # no sé # &a &a &a &qué qué &e 

entiendo mejor que los oyente(s) porqué el oyente me cuesta de e(n)te(n)der porqué # por 

<ejempro> [*] # <habra> [*] rápido # entonce(s) <dice> [*] por favor <habra> [*] despacio que 

no me entero # xxx entiendo má(s) lo(s) sordo(s) que los oyente(s). 

 

Noi sord 20 DAP2, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 245): 

 
aa # dubto # pot ser igual # <però> [/] però <m'aga> [//] # <veic> [*] que m'agafo més confiança 

amb amics sord(s) que amb amics oients (...) perquè com que tenim els mateixos p(r)oblemes de 

sordera # llavons # no sé # suposo que agafo més confiança # això # penso io # xxx no ho sé. 

 

 

Categoria 2. És millor l’amistat amb oients. 

 

 
Taula 7.67. Nombre d’adolescents sords i nombre d’argumentacions envers la diferència en l’amistat, millor S+O. 

 

 Més afinitat 

personal amb 

l’oient 

Menys afinitat 

personal amb el 

sord 

Menys dificultats 

comunicatives amb 

l’oient 

Dificultats 

comunicatives amb els 

sords 

 Exemples/ 

nombre 

Podem fer més 

coses, 

m’agrada més 

El company sord 

de classe és un 

pesat 

Puc parlar normal i 

correntment 

Em costa entendre’l, cal 

més paciència, cal repetir 

les coses mil vegades 

 

Noi 

IA 1 1 1  1 

AM 0     

FA 0     

 
Noia 

IA 0     

AM 0     

FA 1   1 3 

 

 

Dos adolescents sords exposen diferents arguments envers la millor amistat amb joves 

oients respecte dels joves sords. Els set arguments que aporten es distribueixen entre un 

comentari que fa referència a afinitats personals amb els amics oients, un comentari que 

fa referència a menys afinitats personals amb el company sord que coneix, un comentari 

sobre les menors dificultats comunicatives amb l’oient i quatre que fan referència a 

dificultats comunicatives amb els sords. Tot i que és interessant l’opinió d’aquests 

joves, cal recordar que es tracta només de dos subjectes i, per tant, la seva aportació és 

poc significativa. 

 

Exemples d’arguments exposats pels dos adolescents sords respecte de la diferència en 

l’amistat, basada en una amistat millor amb oients respecte altres sords: 

 

Noi sord 4 DAP1, de l’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 43): 

 
<diperent> fff # bueno perquè <a mi no m'agrada e(s)tà molt> [//] # pff # <que per mi> [//] # ff # 

a mi m'agrada més està amb els oients que amb el(s) sord(s) (...) mm # podem fer més coses (...) 

pué(s) que # no sé # que a vegades em co(s)ta entendre el Marc (sord) i que a vegades (és) una 

mica pesat. 

 

Noia sorda 18 DAP1, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 218): 

 
porqué una amistad con sordo(s) no e(s) lo mismo que una chica oyente porque con una chica 

sorda cue(s)ta más de entenderla # tienes que e(x)plicar la(s) cosa(s) # eh # con paciencia # eh # 

no puede(s) xxx xxx con niño(s) sordo(s) # <según que> [/] según qué cosa(s) habla(s) # po(r) 
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ejemplo estás hablando de un tema y xxx palabras nueva(s) y claro no las entiende y tenemos 

que traducirla(s) palabra por palabra # en cambio con un oyente pué(s) puedes hablar <de> [/] 

<de lo que> [//] normal y corriente (...) sí # tengo que tene(r) más paciencia # repetir las cosas 

mil vece(s) # pero bueno. 

 

 

Categoria 3. L’amistat és diferent, però ni millor ni pitjor, amb pros i contres. 

 

 
Taula 7.68. Nombre d’adolescents sords i nombre d’argumentacions envers la diferència en l’amistat amb sords o 

oients, però ni millor ni pitjor. 

 

 Temes de 

conversa 

diferents 

Estratègies comunicatives 

diferents 

Característiques 

personals diferents 

No sé per 

què 

 Exemples/ 

nombre 

Amb oients 

parlo de música 
amb els sords 

no 

Amb sords vocalitzo i parlo com 

a sord; amb oients parlo normal, 
com si fos oient. Amb oients 

més autocontrol, més educat 

Sords més tancats, no 

van amb oients, 
m’agrada una mica de tot 

 

 

Noi 

IA 0     

AM 2 1 1   

FA 1     

 

Noia 

IA 1    1 

AM 1 1    

FA 1  1 1  

 

 

Sis adolescents sords exposen que l’amistat amb sords i amb oients és diferent, però ni 

millor ni pitjor. Aporten sis comentaris que es distribueixen en dos de referits a temes 

de conversa diferents; dos de referits a estratègies comunicatives diferents; un de referit 

a característiques personals diferents i un que exposa que l’amistat és diferent però no 

sap per què. 

 

Exemples d’arguments exposats pels adolescents sords respecte de la diferència en 

l’amistat amb sords i amb oients, tot i que ni millor ni pitjor: 

 

Noi sord 14 DAP1, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 161): 

 
bueno sí # un poco # po(r)qué con Andrea (sorda) y con Alexia (sorda) <habramo(s)> 

[*] como sordo(s) # sabe(s) lo que te quiero deci(r) # o sea vocalizamo(s) # todo e(s)to 

# vale # pero con la Marta (oient) habramo(s) normal como si fuera oyente y yo 

también # sabe # e(s) que no sé qué contestar. 

*INV: y a parte de la forma de hablar # en otras cosas te parece que es distinta la amistad que 

tienes con Alexia y Andrea (sordes) # o la amistad que tienes con Marta que es oyente? 

*EDG: ni idea # no sé # no se me ocurre. 

 

Noia sorda 19 DAP1, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 231): 

 
ah # <l'oient(s) són molt> [/] ha(s) de ser molt educat # molt # no pots dir <tonterie(s)> [/] 

tonterie(s) <general> [?] no # em # <són molt> [//] é(s) molt diferent # canvi e(l) sord tu pots dir 

qualsevol tonteria # pot(s) # i com l'oient no # é(s) diferent # i no sé # io trobo <molt diferent> 

[/] <molt> [/] molt diferent # per mi trobo molt # a mi m'agrada amb sord(s) però no m'agrada 

explicar la vida perquè molt tanca(t) # i no m'agrada xxx xxx conèixer gent # i pendre le(s) 

coses(s) nove(s) pe(r)què si guarde(s) tot e(l) dia dintre # què fa(s) # no sé # <no> [/] no (a)cabo 

d'agradar # però en(s) portem molt bé aban(s) # &comu &comu comuniquem molt però falta 

algo que no # no sé # xxx xxx (...) veiam # m'agrada anar amb sord(s) però xxx gent sorda i prou 

# no va amb oient # això tampoc no es fa # bueno # per mi eh # per mi # vull dir # per mi 
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m'agrada una mica de tot # tot plegat i anar amb tot # perquè <ia> [/] ia sé que costa molt amb la 

gent oient # ja sé que costa molt pe(r)què é(s) molt diferent i parles d'una manera i e(t) diran què 

o # i costa molt de conèixer una persona... 

 

 

Si ajuntem tots els comentaris dels adolescents sords que exposen que l’amistat és 

diferent, independentment de la categoria, obtenim les taules i el gràfic següents: 

 

 
Taula 7.69. Nombre i tipus d’arguments que exposen els adolescents sords respecte de l’amistat diferent amb sords 

o amb oients 
 

 Identitat 

comuna 

com a sord 

Aspectes comunicatius:  

dificultats o facilitats 

comunicatives amb un 

o altre grup 

Temes de 

conversa 

diferents 

Característiques 

personals diferents: 

afinitats o diferències 

No sap per 

què és 

diferent 

Noi 2 3 1 2  

Noia 3 14 1 1 1 

Total 
arguments 

5 17 2 3  

 
 

Taula 7.70. Percentatge i tipus d’arguments que exposen els adolescents sords respecte de l’amistat diferent amb 

sords o amb oients 

 

 Identitat comuna com 

a sord 

Aspectes comunicatius:  

dificultats o facilitats 

comunicatives amb un o 

altre grup 

Temes de 

conversa 

diferents 

Característiques 

personals diferents: 

afinitats o diferències 

Noi sord 7,5% 11% 3,7% 7,5% 

Noia sorda 11 52 3,7 3,5 

Total 

arguments 

18,5 63 7,5 11 

 
Nota: atès que el nombre de noies sordes i el nombre de nois sords que exposen que l’amistat és diferent no és 

equiparable, hi ha 9 noies i 6 nois sords i consegüentment el nombre d’arguments d’ambdós grups també és molt 
diferent, el percentatge de les dades de la taula s’ha obtingut a partir del nombre total dels 27 arguments, citats pels 

adolescents sords. 
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El 63% dels arguments exposats pels adolescents sords fan referència a aspectes 

comunicatius diferents en l’amistat amb els oients i amb els sords. Generalment exposen 
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que la comunicació és més fàcil amb els sords i hi ha més dificultats amb els oients; 

alguns arguments exposen que la comunicació és simplement diferent, ni millor ni 

pitjor; un nombre reduït d’arguments exposen que hi ha més dificultats comunicatives 

amb els sords. 

 

En segon lloc i un 18,5% dels arguments fan referència a la identitat comuna sorda en 

l’amistat amb els sords. 

 

Finalment, un 44,5% dels nois sords i un 10% de les noies sordes exposen que l’amistat 

és igual amb els oients que amb els sords. Alguns d’ells hi afegeixen comentaris, com 

per exemple que la diferència no està en la condició de ser sord o oient l’amic sinó en 

els aspectes personals dels joves (afinitats personals), en els aspectes relacionals 

(freqüència de la relació) i en aspectes comunicatius que cal tenir en compte (parlar més 

clar i a poc a poc). 

 

 
Taula 7.71. Nombre i tipus d’arguments citats pels adolescents sords que opinen que l’amistat amb sords i oients és 

igual. 

 

 Igual Però diferències quant a: 

Exemples/ 

nombre 

 Personalitat dels joves 

(afinitats) 

Aspectes relacionals 

(freqüència de la relació) 

Aspectes comunicatius (parlar 

més clar i a poc a poc) 

 

Noi 

IA 1  1  

AM 2 1  1 

FA 1 1   

 

Noia 

IA 0    

AM 0    

FA 1    

 

 

Exemples d’arguments exposats pels adolescents sords respecte de l’amistat igual amb 

sords o amb oients: 

 

Noi sord 8 DAP2, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 92): 

 
no # a no ser que tenga una personalidad diferente # o chea [*] [//] es que no hay diferencia de 

lo(s) sordo(s) y lo(s) oyente(s) # lo que <hay> [/] hay # lo(s) otro(s) oyente(s) # lo(s) sordo(s) 

que hay aquí son un poco tímido(s) pero no significa que lo(s) diferencie por sordo(s) o 

oyente(s) # no # son tímido(s) # no sé # sabe(s). 

 

Noi sord 9 DAP2, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 106): 

 
no # l'única diferència és que no t'entenen tant i que tens que parlar més clar # és la única 

diferència (...) amb els sords # que tens que parlar més a poc a poc i més d'allò # és l'única 

diferència. 

 

 

Segons els estudis fets per Stinson i Whitmire (1996 i 2000) amb adolescents sords 

escolaritzats en centres ordinaris, aquests adolescents valoren la relació amb els seus 

companys sords com a més profunda i satisfactòria que no pas la relació amb els seus 

companys oients. Per contra, en l’estudi que es presenta, els adolescents sords mostren 

una major diversitat d’opinions respecte de l’amistat amb altres adolescents sords i 

oients, en funció de les seves experiències d’amistat actuals i anteriors, de les seves 

habilitats socials i comunicatives i de característiques de personalitat. 
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- Adolescents oients. 

 

Tal com s’ha comentat, el 100% dels nois i les noies oients exposa que l’amistat és igual 

amb els sords o amb els oients. Alguns d’ells hi afegeixen comentaris, els quals són 

molt similars als exposats pels adolescents sords que pensen també que l’amistat és 

igual. Exposen que la diferència està en els aspectes personals dels joves (maneres de 

ser), en els aspectes relacionals (el tracto amb més delicadesa) i en aspectes 

comunicatius (l’he de tocar a l’espatlla, de vegades no l’entenc, sempre pregunta, etc.) 

 

 
Taula 7.72. Nombre i tipus d’arguments citats pels adolescents oients que opinen que l’amistat amb sords i oients és 

igual. 

 

 Igual Però diferències quant a: 

Exemples/ 

nombre 

 Personalitat dels joves 

(maneres de ser) 

Aspectes relacionals 

(tracto l’amic sord amb 

més delicadesa ) 

Aspectes comunicatius (l’he 

de tocar a l’espatlla, de 

vegades no l’entenc, sempre 

pregunta) 

 

Noi 

IA 3    

AM 3  1 1 

FA 0    

 
Noia 

IA 2 1  1 

AM 4 1  1 

FA 1    

 

 

Exemples d’arguments exposats pels adolescents oients respecte de l’amistat igual amb 

sords o amb oients: 

 

Noi oient 26, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 307): 

 
<no> [/] no # lo que passa que sí que n'hi ha algo que clar # com <no hi sent molt> [/] no hi sent 

molt bé doncs sempre està preguntant+te però bueno # tinc paciència <i> [/] <i li> [/] i li dic i no 

passa re # <no> [/] no hi ha problema # sinó no seria el meu millor amic si no em caigués bé # és 

que a mi m'és igual sigui sord o oient. 

 

Noia oient 28, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 330): 

 
io crec que no # que en aquet cas lo de la sordesa <no> [/] no influeix # en tot cas pot influir la 

seva manera de ser <que posi> [//] pot ser que això de què sigui sorda <li hagi fet> [/] li faci ser 

d'una manera # potser 

 

Noi oient 31, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 365): 

 
*XAV:  io el que penso que <sí> [/] sí # tens una relació igual <que> [//] <io> [/] io el tracto 

igual que altra gent # potser amb més delicadesa pero no (...) amb el Jesús (sord) també 

parlo de futbol i tot però lo que és íntim <no> [/] no li parlo perqué ell +/. 

*INV: bueno però també ia has dit que no era dels teus millors amics # eh? 

*XAV: sí # bueno sí # <no> [/] no # si és igual # sí # no hi ha # home # amb això de íntim pués 

io no li explico # però # <si algún dia tinc> [//] # més d'una vegada perquè ei és bon 

estudiant pués a matemátiques li dic em pots ajudar amb això # Jesús (sord) # i ei # 

<sí> [/] sí # t'ajudo # <m'ho ha expli> [/] m'ho ha explicat... 

 

Noia oient 33, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 385): 

 
<no> [/] no le desto # sólo que cuando tengo que llamarla sólo sé que tengo que tocarle el 

hombro o para que se entere # nada más # <no se> [/] no se diferencia. 
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Els adolescents oients que estableixen una amistat o una interacció social freqüent i 

òptima amb els companys sords de classe és perquè aquesta relació els aporta aspectes 

positius iguals als aportats pels companys oients; altrament tendirien a escollir altres 

companys oients de classe. Viuen aquesta relació amb igualtat i normalitat i les 

repercussions que la sordesa pugui tenir en la relació són bàsicament comunicatives i 

secundàries; no són impediments per a la relació en si. 

 

Els estudis aportats per Nunes i Pretzlik (2001) (vegeu pàg. 62) sobre l’amistat entre 

infants sords i oients de l’inici de l’etapa primària no mostren aquesta normalitat. 

Segons les autores, els infants oients parlen de l’amistat amb els companys sords com 

una funció prosocial d’ajut, mentre que defineixen l’amistat amb altres companys oients 

en termes de passar-s’ho bé, compartir secrets i avenir-se mutuament. 

 

Diferències en l’amistat quant a la diversitat ètnica, cultural o envers el jove amb 

disminució. 

 

- L’amistat amb joves d’altres races. 

 

Les respostes que donen els adolescents quan se’ls pregunta si podrien ser amics de 

joves d’altres races queden recollides a la taula i al gràfic següents: 

 

 
Taula 7.73. Percentatge d’adolescents que responen si podrien ser amics de joves d’altres races  

 

 Sí Conec, tinc experìències + No En dubto 

Sord Noi 90% 40%  10% 

Noia 80 20 10 10 

Oient Noi 100 10   

Noia 100 50   

 
 

Gràfic 7.32 
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El 80% de les noies sordes, el 90% dels nois sords i el 100% dels nois i noies oients 

exposen que podrien ser amics de joves d’altres races. Un 60% d’adolescents sords i un 

60% d’adolescents oients han viscut experiències de relació social amb joves d’altres 

races i aquest fet vivencial facilita que hi hagi un alt percentatge de joves que exposi 

que l’amistat seria possible. 
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Un 10% de noies sordes respon que no; aquest percentatge es correspon amb una noia 

de l’inici de l’adolescència. 

 

Un 10% de nois sords i un 10% de noies sordes mostra dubtes; aquests percentatges es 

corresponen amb un noi i una noia de l’adolescència mitjana. 

 

Exemples d’arguments exposats pels adolescents sords respecte de si podrien ser amics 

de joves d’altres races: 

 

Noi sord 3 DAP1, de l’inici de l’adolescència (annex 2, pàg. 33): 

 
io tinc xxx a futbol amb un noi de Brasil # em <sembra> [*] # o d'<àfrrica> [*] # no sé # i que 

abans anava a la meva escola i io em porto molt bé amb ell # no té cap sentit que sigui un d'una 

raça # l'altre d'una altra i # no # això # io em porto bé. 

 

Noia sorda 16 DAP1, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 193): 

 
a mí me da igual po(r)qué hay una # en mi <crase> [*] que es negra # pero no <habramo(s)> [*] 

mucho po(r)qué va a un grupo y yo voy a otro grupo # pero a mí xxx me da igual (...) pero 

depende # o sea si <habro> [*] con e(s)ta chica si ella # eeh # si no gu(s)ta lo que hace pué(s) no 

sería amiga mía # pero amiga la raza a mí me da igual. 

 

- L’amistat amb joves d’altres països amb cultures o religions diferents de la 

pròpia. 

 

Les respostes que donen els adolescents quan se’ls pregunta si podrien ser amics de 

joves d’altres països amb cultures o religions diferents de la pròpia queden recollides a 

la taula i al gràfic següents: 

 

 
Taula 7.74. Percentatge d’adolescents que responen si podrien ser amics de joves d’altres cultures o religions. 

 

 Sí Tinc 

experiències (+) 

No Tinc experiències (-), 

arguments en contra 

En dubto 

Sord Noi 70% 10% 10% 10% 20% 

Noia 60 40 10 10 30 

Oient Noi 90 10 0 0 10 

Noia 60 40 30 30 10 
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Les experiències o els arguments que exposen els adolescents a favor, en contra o en el 

dubte envers l’amistat amb joves d’altres cultures o religions són similars i es recullen a 

la taula següent: 

 

 
Taula 7.75. Nombre i tipus d’experiències i arguments exposats pels adolescents envers la possible amistat amb joves 

d’altres cultures o religions. 

 

 Experiències (+), arguments a favor Experiències (-), arguments en contra o 

dubtes 

 

 

 
 

 

Sord 

 

Noi 

-El meu millor amic és gitano. -Creiem en coses diferents. Noi musulmà malament; 

si és molt religiós no ens entendríem. 

-Els àrabs són una mica estranys. 

-Si fes coses molt rares no ho sé. 

 

 

 

 

Noia 

-La meva millor amiga és marroquina i d’altres són 

de l’Equador. 

-Tinc una amiga d’Àsia (xinesa). 

-Tinc amigues d’altres països. 

-Tinc una amiga d’un altre país. 

-Sí, tot i que potser no compartíssim la mateixa 

opinió ens podríem entendre. 

 

- Problemes amb els idiomes. Fan a la seva manera, 

són diferents i no funcionaria. 

-No sé, depèn de les idees, no raonen igual. 

-Tindríem problemes amb els idiomes. 

- Depèn dels costums. 

 

 

 
 

Oient 

Noi -Tinc amics marroquins. 

 

-Costaria, per la gent si no ets igual ets dolent. 

 

 

Noia 

-Tinc amigues de cultures i religions diferents, de 

Filipines, de l’Equador, de Suïssa... 

-Tinc amigues que són de Rússia i de Cuba. 

-Conec joves d’altres països. 

-Conec un noi moro i tinc una amiga sud-americana. 

 

-Els que vénen del Marroc o els que parlen àrab, a 

part de l’idioma, pensen diferentment. 

-Marroquins no perquè hi ha hagut incidents al meu 

poble. 

-Tenen maneres de pensar molt diferents. 

 

 

El 70% dels nois sords exposen que podrien ser amics d’un jove d’un altre país amb una 

cultura o religió diferents de la pròpia. Només un 10% comenta que té experiències amb 

joves d’aquestes característiques; es tracta d’un noi sord del qual el millor amic és 

gitano. 

 

Un 10% de nois sords exposen que no podrien ser amics i un 20% exposen dubtes 

envers aquesta amistat. Els comentaris que fan els tres nois sords que donen una 

resposta negativa o de dubte, en un cas és un comentari general i en dos casos fan 

referència als joves musulmans o àrabs. 

 

Un 60% de les noies sordes exposen que podrien ser amigues de joves amb cultures o 

religions diferents. Un 40% comenten que coneixen noies d’altres països i en concret 

fan referència a amigues marroquines, de l’Equador i d’Àsia. 

 

Un 10% de les noies sordes exposen que no podrien ser amigues i un 30% manifesten 

dubtes. Els comentaris que fan són generals, envers les barreres idiomàtiques i els 

costums i les idees diferents. 

 

Un 90% dels nois oients manifesten que podrien ser amics de joves amb aquestes 

característiques; tot i que només un 10% exposen que tenen experiències. Es tracta d’un 

noi oient que comenta que té amics marroquins.  

 

Un 10% dels nois oients exposen dubtes envers aquesta amistat. 
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Un 60% de les noies oients manifesten que podrien ser amigues de joves amb aquestes 

característiques. Un 40% exposen que tenen experiències amb joves provinents d’altres 

països i en concret anomenen de Filipines, l’Equador, Suïssa, Rússia, Cuba, el Marroc i 

joves d’Amèrica del sud. 

 

Un 30% de noies oients manifesten que no podrien ser amigues i un 10% manifesten 

dubtes. Els comentaris que fan són generals, en un cas, i respecte de les diferents 

maneres de pensar; en dos casos, es fan comentaris negatius envers els marroquins i els 

que parlen àrab. 

 

En resum, s’observa que els nois oients i després els sords, exposen en major 

percentatge que podrien ser amics de joves provinents d’altres països amb cultures i 

religions diferents; en tercer lloc, ho exposen les noies sordes i oients. Sobta, però, que 

els nois sords i oients manifesten menys experiències amb joves d’aquestes 

característiques _ho exposa un 10%_ respecte les noies sordes i oients que el 40% 

respectivament manifesten experiències amb aquests joves. 

 

Si comparem la taula 7.74 (pàg. 280) amb la taula 7.73 (pàg. 279) observem que el 40% 

de nois sords tenen experiències amb joves d’altres races. Possiblement alguns 

d’aquests joves de races diferents pertanyen també a cultures i religions diferents. 

Possiblement la convivència escolar diària i la interrelació social fa que simplement 

s’apreciï la diferència física, quant als trets facials o racials; fa que comparteixin una 

mateixa cultura adolescent pel que fa a afeccions, converses, formes de vestir i no 

identifiquin l’amic o company com a partanyent a una cultura o religió diferent de la 

pròpia. 

 

Un 40% de noies sordes i un 40% de noies oients manifesten una resposta negativa o 

amb dubtes davant l’amistat amb joves d’aquestes característiques. El percentatge en els 

nois sords i especialment en els nois oients és menor. 

 

Les vivències i els arguments citats pels adolescents envers aquesta amistat es formula, 

en algun cas, de forma general, però normalment s’exemplifica en joves de països 

diversos que l’adolescent coneix (Rússia, Cuba, l’Equador, Suïssa, Filipines, el Marroc, 

països d’Àsia, d’Amèrica del Sud, etc.). 

 

Les vivències i els arguments citats pels adolescents envers la negativa o el dubte en 

aquesta amistat es formula de forma general (llengua, idees i costums diferents) o 

s’exemplifica només en el món àrab (joves que vénen del Marroc, noi musulmà molt 

religiós, etc.). 
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Un 5% de joves sords i un 10% de joves oients manifesten vivències positives envers 

l’amistat amb joves àrabs. Un 10% de joves sords i un 10% de joves oients manifesten 

reticències envers aquesta amistat. En aquest sentit, no ens han d’estrenyar els resultats; 

els adolescents no estan al marge dels sucessos i les idees transmeses pels mitjans de 

comunicació del nostre país i les creences i reticències assumides per gran part de la 

nostra societat. 

 

- L’amistat amb joves amb disminució sensorial o motriu. 

 

Les respostes que donen els adolescents quan se’ls pregunta si podrien ser amics de 

joves amb alguna disminució sensorial (per exemple, un jove cec) o motriu (per 

exemple, un jove en cadira de rodes) queden recollides a la taula i al gràfic següents: 

 
Nota: la pregunta fa referència a persones amb disminució, diferents d’un mateix. Quan es formula als adolescents 
oients es posa com a exemple de disminució sensorial joves cecs i sords; quan es formula als adolescents sords es 

posa d’exemple de disminució sensorial només a joves cecs. 

 

 
Taula 7.76. Percentatge d’adolescents que responen si podrien ser amics de joves amb una disminució sensorial o 

motriu. 

 

 Sí Tinc experiències (+) No En dubto 

Sord Noi 70% 0% 20% 10% 

Noia 80 10 0 20 

Oient Noi 90 40 0 10 

Noia 80 70 0 20 

 

 

Gràfic 7.35 
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Taula 7.77. Nombre i tipus d’experiències i arguments exposats pels adolescents envers la possible amistat amb joves 

amb disminució sensorial o motriu. 

 

 Experiències (+), arguments a favor Experiències (-), arguments en contra o 

dubtes 

 

 

 
Sord 

 

 

 

Noi 

 -Persona cega o en cadira de rodes em costaria 

perquè l’hauria d’ajudar i tindria menys temps per 

passar-ho bé i fer coses amb els amics. 

-Persona cega o en cadira de rodes em costaria 

perquè no poden fer coses com els altres, em faria 

pena. 

 

 

Noia 

-Vaig conèixer una noia cega al meu barri. -Sería una mica complicat, no sé. 

-Persona cega no m’importaria però seria difícil; 

persona en cadira de rodes l’ajudaria però seria molt 

difícil. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Oient 

 

 

 
Noi 

-Tinc dos amics sords. 

-Tinc un amic que és una mica retrassat i conec el noi 

sord de la classe. 

-Tinc un amic sord. 

-Sóc bastant amic del noi sord de classe. 

 

-Jove cec, sord o en cadira de rodes depèn de les 

activitats. 

 

 

 

 
 

Noia 

-Conec la noia sorda de la meva classe. 

-De petita estudiava amb mi una nena cega. 

-El meu germà va a una escola especial perquè té 

problemes. 

-Tinc una amiga sorda i una amiga de l’escola 

anterior que va en cadira de rodes. 

-Tinc una amiga sorda i una tieta amb dificultats 

motrius. 

-He compartit classe amb un noi que anava en cadira 

de rodes. 

-Vaig tenir una amiga que anava en cadira de rodes. 

 

-Jove sord o cec sí, però jove en cadira de rodes és 

més difícil; per anar a llocs a passar-s’ho bé no, 

perquè trobaria problemes per anar a alguns lloc. 

-Jove sord o en cadira de rodes sí, però jove cec més 

difícil per anar a determinats llocs. 

  

 

 

 

El 70% dels nois sords, el 80% de les noies sordes i dels nois oients i el 90% de les 

noies oients exposen que podrien ser amics de joves amb disminució sensorial o motriu. 

 

Quant a les experiències de relació social amb joves amb disminució, els oients i 

especialment les noies exposen un percentatge més alt d’experiències. Força noies 

oients expressen que, a més a més dels seus companys sords, coneixen o han conegut 

joves amb deficiència cognitiva, ceguesa o deficiència motriu. La major part 

d’experiències aportades pels nois oients fan referència exclusivament a la relació social 

que tenen amb el company sord de la classe. 

 

Els nois i les noies amb sordesa exposen en percentatges molt baixos (0% i 10% 

respectivament) experiències de relació social amb joves amb disminució. Tots ells 

coneixen altres joves sords però coneixen molt pocs joves amb altres disminucions 

sensorials o motrius. Només hi ha el cas d’una noia sorda que exposa que va conèixer 

una noia cega. 

 

Un 20% de nois sords pensen que no podrien ser amics de joves amb disminució. 

Aquests nois sords es troben en un cas a l’inici de l’adolescència (subjecte 4) i desvela 

una posició més egocèntrica envers el jove amb disminució (vegeu la taula 7.76, pàg. 

283) i l’altre cas (subjecte 7) es troba a l’adolescència mitjana i exposa una posició de 

llàstima envers la persona amb disminució. La resta de grups de noies sordes, nois i 

noies oients en cap cas exposen que no podrien ser amics d’altres joves amb disminució. 
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Els diferents grups exposen dubtes envers aquesta amistat, tot i que en percentatges 

baixos. Manifesten dubtes el 10% dels nois sords i oients i el 20% de les noies sordes i 

oients. Cal recordar que tots els joves oients tenen un company amb sordesa a la classe i 

aquest fet influeix en les seves respostes. Per exemple, les noies oients manifesten que 

coneixen i tenen relació amb joves amb una disminució concreta, amb la qual podrien 

fer amistat, però tenen dubtes davant la persona amb disminució que no coneixen, que 

no han tingut experiències prèvies. 

 

Exemple d’argument exposat per una noia oient quant a dubtes que té envers l’amistat 

amb joves amb disminució:  

 

Noia oient 38, del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 440): 

 
si <yo> [/] yo conozco mucha gente que va en silla de ruedas # con esto que hacía deporte 

también había gente en silla de ruedas <y> [/] y era amiga porqué eran normales # lo único que 

tenían un problema <y> [/] y bien # es # no sé. 

*INV: y alguien <con> [//] sordo # un chico o una chica <sorda> [>] podrías ser amiga o esto 

sería un impedimento de cara a la amistad? 

*RAQ: <también> [<] # no # sí # bueno a ver # <La> [//] # yo Laia # por ejemplo # es una 

amiga # yo Laia <le> [/] le puedo explicar mis cosas yy puedo confiar en ella como en una 

amiga # vamos # por ejemplo con mi <padle> [*] también trabaja un chico que es sordomudo 

(...) tiene sus problemas # pero como todo el mundo # <no> [/] no escuchará y el otro no hará tal 

cosa # pero bueno. 

*INV: sí # y alguien ciego? 

*RAQ: bueno es más difícil también pero +/- porqué no ve # pero bueno ellos lo saben todo 

porqué bueno ellos te reconocen que si tiene más olor o no sé # y siempre saben quién eres # que 

pués son muy xxx # muy simpáticos también y todo # puedes ser amigo pero quizás es más 

difícil porqué # no sé # si te vas de fiesta pués no te lo vas a llevar # si es ciego le puede pasar 

cualquier cosa # o sea puedes ir quizá a tomar algo sí que <podlás> [*] podría ser amigo así pero 

para según qué cosas no # no sé. 

 

 

Si analitzem conjuntament la possibilitat d’amistat amb joves diferents d’un mateix, 

quant a raça, cultura o religió, o quant a disminució, obtenim les respostes següents: 
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En general, els joves expressen que podrien ser amics d’adolescents diferents d’ells, en 

percentatges que oscil·len entre el 60% i el 100%, tot i que s’aprecien diferències 

importants segons la característica diferent de l’altre. 

 

Quant a la raça, els joves oients manifesten en un 100% que podrien ser amics, mentre 

que en el cas dels joves sords aquest percentatge es dóna en un 90 i 80% en els nois i 

noies amb sordesa, respectivament. Els adolescents sords, tot i que en percentatges molt 

baixos, manifesten alguna negativa o dubte envers aquesta amistat. 

 

Pel que fa a la cultura o la religió, les respostes dels quatre grups s’assemblen segons el 

sexe. Els nois sords i els oients manifesten en un 90% que podrien tenir amistats, però 

les noies sordes i les oients ho manifesten només en un 60%. Les respostes negatives o 

de dubtes són majors entre les noies. 

 

En relació amb la disminució, els nois oients en un 90% i les noies sordes i oients en un 

80% manifesten que podrien tenir amistat amb joves amb disminució. Entre els nois 

sords aquest percentatge representa un 70%; en aquest darrer cas, la negativa es dóna 

sobretot a les primeres edats de l’adolescència. Sovint el dubte, en els diferents grups, es 

dóna davant la desconeixença d’un tipus de disminució; alguns joves oients comenten 

que podrien ser amics d’altres joves sords perquè en coneixen, però veuen més 

dificultats en l’amistat amb joves amb alguna altra disminució perquè no en coneixen. 

 

En general, hi ha una bona acceptació de la diferència, tot i que les noies sordes i oients 

mostren certes reticències davant l’amistat amb joves de cultures o religions diferents. 

 

Quant a vivències, les noies oients són les que expressen en major percentatge que 

coneixen joves diferents d’elles, segons els tres criteris de diferència analitzats. 

 

A través de la pregunta anterior, l’amistat amb joves d’altres races, i en el transcurs de 

l’entrevista, s’intueix que el percentatge de vivències amb joves d’altres cultures o 

religions podria ser més alt. Per exemple, els nois sords o les noies oients exposen més 

vivències amb joves d’altres races respecte de joves d’altres cultures o religions. 

Possiblement aquests joves tenen en comú una mateixa cultura adolescent (mateixes 

afeccions, formes de vestir, etc.) i, per tant, els adolescents de la mostra els identifiquen 

com a iguals, en el marc escolar i social que comparteixen, tot i que en l’àmbit familiar 

alguns d’aquests joves segueixin pràctiques religioses o culturals diferents. 

 

Les vivències envers la disminució són majors en el cas de les noies oients, un 70% 

comenten que coneixen joves sords, cecs, motrius i cognitius. Un 40% dels nois oients 

comenten vivències relacionades amb joves amb disminució i concretament fan 

referència a joves sords i un cas cognitiu. Tots els nois i les noies oients tenen companys 

sords a la classe però la interacció social entre ells és variada i possiblement més 

escassa, especialment entre els nois oients i els nois sords, al final de l’adolescència. 

 

Les vivències dels nois i les noies sords cap a altres joves amb disminució són menors. 

Cal recordar que els joves sords no fan referència a altres joves sords que puguin 

conèixer sinó que reflexionen respecte de l’amistat envers joves amb altres deficiències. 

Les possibilitats, al llarg de l’escolarització, de conèixer alumnes amb algun tipus de 

disminució no són les mateixes per part dels joves oients respecte dels joves sords. 
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Els joves oients, a part del company sord actual de classe, tenen més possibilitats al 

llarg de l’escolarització d’haver conegut companys amb alguna disminució, a partir de 

les pràctiques d’inclusió escolar en els centres ordinaris envers l’alumnat amb 

necessitats educatives especials, desplegades en els darrers anys. 

 

En el cas dels joves sords, sovint s’intenta no incloure altres alumnes amb altres 

necessitats educatives especials en el grup-classe, per poder donar una millor resposta 

educativa a l’alumne sord; en altres casos, el centre educatiu prioritza la inclusió de 

l’alumnat amb sordesa i es converteix en un centre d’agrupament preferent d’alumnes 

sords. Aquestes consideracions tenen repercussions pedagògiques importants envers els 

alumnes amb sordesa però els resta experiències i vivències cap a altres alumnes amb 

altres deficiències. 

 

En general, en els quatre grups s’observa que les vivències i experiències de diversitat 

ètnica, cultural o envers la deficiència faciliten percebre que l’amistat amb joves 

diferents és possible. 

 

Segons Díaz-Aguado (1996), els contextos escolars heterogenis, en els quals hi ha 

alumnes pertanyents a grups minoritaris, quant a minories ètniques o amb necessitats 

educatives especials, proporcionen una oportunitat d’educació intercultural i enfocades 

cap a la diversitat que enriqueix els alumnes en el desenvolupament de la tolerància. En 

els contextos escolars homogenis hi ha menys conflictes però també menys oportunitats 

per aprendre a resoldre’ls. 

 

L’educació inclusiva no es pot limitar a una simple integració física dels alumnes 

considerats diferents i minoritaris, sinó que aquesta educació beneficiarà tot l’alumnat 

sempre que es donin unes condicions educatives òptimes, promogudes conscientment 

pel professorat. Cal afavorir, en primer lloc, la interrelació i la cooperació entre 

alumnes; en segon lloc, l’adquisició d’un estatus entre ells el més pròxim i reversible 

possible, en el qual l’alumne ajuda i és ajudat per l’altre i, en tercer lloc, la discussió 

dels conflictes que planteja la diversitat. 

 

L’autora exposa els resultats d’un programa educatiu, dut a terme pel professorat de 

diferents centres d’etapa primària amb alt percentatge d’alumnes amb necessitats 

educatives especials i minories ètniques. Després de l’aplicació del programa tots els 

alumnes mostraven una major comprensió de la diferència i la diversitat i, fins i tot, 

molts alumnes influïen en l’actitud dels pares envers la integració educativa. 

 

Funes i altres (2004) exposen que els centres de secundària que tenen una significativa 

presència d’alumnat immigrat no sempre generen actituds de tensió i rebuig entre els 

adolescents autòctons. Les relacions entre aquests adolescents dependrà del clima i de 

l’ambient del centre. Un clima positiu gestiona bé les diferències; un clima crispat 

descarrega les tensions sobre qui és diferent. 

 

7.2.3. Conclusions 
 

Al llarg de l’entrevista mantinguda amb els diferents adolescents s’han observat 

aspectes comuns a tots ells; altres aspectes en els quals els joves sords mostren 
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diferències respecte dels joves oients, i aspectes en els quals el gènere té una forta 

importància, per sobre de la condició de ser sord o oient. 

 

Entre les principals conclusions recollides en les entrevistes amb els adolescents 

destaquen les següents: 

 

1. El grup classe és, a l’etapa primària i a l’ensenyament secundari obligatori, 

l’àmbit privilegiat per constituir les millors amistats. 

 

Els millors amics es fan majoritàriament a l’ensenyament primari i secundari obligatori 

a la mateixa classe, en els quatre grups d’adolescents estudiats. En el canvi de 

l’ensenyament primari a l’ensenyament secundari, si els millors amics no continuen 

junts a la mateixa classe d’ESO, es perd aquesta millor amistat. El 61% dels adolescents 

sords i oients tenen actualment o han fet els millors amics a la classe d’ESO.  

 

Només en el cas dels adolescents sords i en un percentatge molt baix d’un 5% 

conserven millors amics fets a l’etapa primària, tot i que no coincideixin després en el 

centre de secundària. D’aquest 5%, un 3% són millors amics sords. 

 

Un 12% de les noies sordes també fan millors amigues en altres classes d’ESO 

(ensenyament secundari obligatori) del mateix centre educatiu, si aquestes són sordes. 

Les noies sordes tendeixen a fer millors amigues sordes, d’altres classes, si tenen 

possibilitat de coneixer-se, trencant la tendència majoritària a fer millors amigues dintre 

de la classe. Tot i així, elles afirmen que l’amistat que les uneix no és el fet de ser sordes 

sinó altres qualitats i valors personals i relacionals que tenen en comú i que valoren en 

qualsevol amistat. Se suposa, però, que, tot i que no en siguin conscients, la sordesa és 

també un factor que facilita aquesta millor amistat. 

 

Els nois sords que coneixen altres companys sords a la classe d’ESO, a altres classes o a 

l’etapa educativa anterior, en menor percentatge, respecte de les noies sordes, fan 

millors amics sords. 

 

Mentre que a l’ensenyament secundari obligatori, la classe o l’escola facilita l’amistat 

en tots els joves sords i oients; durant l’ensenyament secundari postobligatori, la classe 

ja no és un lloc on es fan els millors amics. En aquesta nova etapa, els adolescents 

tendeixen a conservar els millors amics fets a l’etapa anterior; l’amistat es desenvolupa 

fora de l’àmbit educatiu i dependrà de les actuacions conscients i regulars dels amics per 

quedar, per compartir temps i activitats, per enriquir la relació interpersonal. És 

aleshores quan s’observa entre els joves sords una tendència major a perdre millors 

amics. 

 

2. Les noies sordes tenen una major tendència a fer millors amigues sordes que 

no pas els nois sords a fer millors amics sords. 

 

Entre les noies sordes, en nou casos es troben o s’han trobat amb companyes sordes a la 

classe, al centre docent anterior o actual. Entre els nois sords, en set casos s’han trobat 

amb companys sords en els àmbits citats i en l’associació de sords. En aquesta situació, 

les noies sordes escullen millors amigues sordes en un 89% dels casos i els nois sords 

escullen millors amics i millors amigues amb sordesa en un 14% dels casos. 

 



7. Resultats en relació amb les dimensions estudiades 289 

 

3. Els millors amics, en tots els adolescents, són majoritàriament del mateix sexe i 

el gènere té més importància que la condició sord o oient. 

 

El 67% dels millors amics dels nois i noies amb sordesa són del mateix sexe. El 70% 

dels millors amics dels nois oients són del mateix sexe. El 50% dels millors amics de les 

noies oients són del mateix sexe. 

 

L’adolescent sord que té a la mateixa classe un company sord de diferent sexe tendirà a 

establir una millor amistat amb joves oients del mateix sexe.  

 

En el cas de les noies oients i al final de l’adolescència s’incrementa el percentatge de 

millors amics del sexe contrari per la presència dels nuvis, que són considerats també 

millors amics. 

 

4. Al final de l’adolescència els nois i les noies amb sordesa perden millors amics i 

alguns no tenen millors amics. 

 

Al llarg de les diferents etapes de l’adolescència, els nois i les noies sords perden 

millors amics, mentre que els nois oients incrementen millors amics i les noies oients es 

mantenen en un nombre similar al llarg de tota l’adolescència. Al final de 

l’adolescència, els nois i les noies amb sordesa tenen un millor amic, com a mitjana; les 

noies oients tenen tres millors amics i els nois oients tenen cinc millors amics. 

 

En els adolescents sords, aquesta disminució de millors amics és sobretot amb relació 

als millors amics oients, que passa d’un 100%, a l’inici i l’adolescència mitjana, a un 

33% a l’adolescència final; mentre que el percentatge de millors amics o millors 

amigues amb sordesa es manté més regular, en les tres etapes de l’adolescència (40, 56 i 

50%, respectivament). 

 

Tots els adolescents sords de l’inici i de l’adolescència mitjana tenen millors amics. Al 

final de l’adolescència, un 67% de joves sords té millors amics. 

 

Un noi i una noia amb sordesa del final de l’adolescència exposen que no tenen millors 

amics. El primer mostra una interacció social molt pobra amb iguals d’edat, tant en el 

centre docent com en altres àmbits. La segona té una interacció social adequada i 

variada, tant al centre docent com fora; possiblement ella defineix com a amigues unes 

relacions d’amistat que altres joves definirien com a millors amigues. 

 

Tots els adolescents sords que tenen millors amics, en el 95% dels casos tenen millors 

amics oients i alguns d’ells també sords (50%). En un 5% el millor amic és només sord; 

es tracta d’un noi del final de l’adolescència. 

 

El 100% dels adolescents oients tenen millors amics, en totes les etapes educatives. 

 

Es creu que hi ha diferents factors, en el cas dels adolescents sords, que influeixen en 

aquests resultats, els quals s’aniran exposant en aquest apartat de conclusions. 

 

5. Possiblement per una major sobreprotecció familiar els adolescents sords, a 

l’inici de l’adolescència, es veuen amb menys freqüència, fora del centre 

docent, amb els millors amics respecte dels adolescents oients. 
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Quant a la freqüència de la relació d’amistat, els quatre grups d’adolescents estudiats es 

troben, a l’inici i a l’adolescència mitjana, amb els millors amics al centre educatiu i per 

tant tenen una convivència diària. Al final de l’adolescència, tal com s’ha comentat 

anteriorment, els millors amics ja no es troben al centre docent, sinó que provenen, 

majoritàriament, del centre docent anterior on han fet l’ESO i continua aquesta amistat, 

tot i amb una periodicitat més espaiada, durant els caps de setmana o entre setmana. 

S’observen, però, algunes diferències entre els joves sords i els joves oients. A les 

diferents etapes de l’adolescència els nois i les noies oients es relacionen també amb els 

millors amics, fora de l’àmbit educatiu, entre setmana i els caps de setmana. Mentre que 

entre els adolescents sords aquesta relació d’amistat, més enllà del centre docent, es 

dóna sobretot els caps de setmana i partir de l’adolescència mitjana i final. 

Possiblement, una major sobreprotecció familiar, especialment a l’inici de 

l’adolescència, sigui la causa d’aquesta relació d’amistat menys freqüent respecte dels 

joves oients. 

 

6. Les activitats que realitzen tots els adolescents, quan es troben amb els amics, 

són similars. Entre els nois sords i els oients destaca l’activitat de jugar, al 

llarg de tota l’adolescència. Entre els nois i les noies amb sordesa destaca 

l’activitat de parlar. 

 

Les activitats que realitzen són similars en els diferents grups. Destaca, a l’inici  de 

l’adolescència, jugar; a l’adolescència mitjana, passejar, veure espectacles o anar a 

locals d’hosteleria, i a l’adolescència final destaquen les dues últimes activitats. En els 

nois sords i els oients es dóna l’activitat de jugar al llarg de tota l’adolescència, mentre 

que en les noies sordes i les oients és molt poc rellevant més enllà de l’inici de 

l’adolescència. En els nois sords i oients, el joc consisteix en jocs esportius, jocs 

d’ordinador o jocs de rol. Tot i l’aparent dificultat dels adolescents sords d’accés a la 

comunicació no s’observen diferències quant a la realització d’activitats d’anar a 

espectacles, com per exemple el cinema, la discoteca, etc. 

 

Una altra diferència, en aquest cas entre els joves sords respecte dels oients és que els 

primers destaquen també l’activitat de parlar; mentre que els joves oients en fan menys 

referència. Possiblement, la sordesa implica una major consciència de la importància del 

parlar i conversar en els adolescents sords; mentre que els adolescents oients, tot i que 

també parlin i conversin, li donen una menor importància i defineixen la mateixa 

activitat en altres termes, com ara anar a un bar, anar a passejar, etc. 

 

7. Les noies sordes i les oients fan més canvis de millors amics respecte dels nois 

sords i els oients. 

 

Durant l’adolescència els nois sords i oients tenen més tendència a conservar els millors 

amics, mentre que les noies sordes i oients fan més canvis.  

 

Els nois sords i oients tenen uns sis anys d’amistat, de mitjana, amb els millors amics. 

Les noies sordes tenen uns quatre anys d’amistat i les noies oients uns tres anys i mig. 

 

En els canvis de millors amigues i millors amics, les noies desenvolupen estratègies i 

habilitats personals, socials i comunicatives pròpies d’un inici d’una relació d’amistat i 

diferents de les que s’utilitzen en una amistat consolidada. Aquesta és una pràctica útil 



7. Resultats en relació amb les dimensions estudiades 291 

 

per afrontar situacions socials noves i en les quals els nois sords i els oients tindran una 

menor experiència. 

 

8. Els adolescents sords mostren una percepció desajustada respecte de l’amistat 

amb els millors amics oients; els nois sords tendeixen a sobrevalorar-la i les 

noies sordes, a infravalorar-la. 

 

Quant al grau d’amistat entre els adolescents i els millors amics s’observen diferències 

entre els quatre grups estudiats. Els nois sords atorguen una alta puntuació als seus 

millors amics, tant si són sords com oients. Les noies sordes atorguen una puntuació 

més alta a les millors amigues sordes respecte de les millors amigues oients. Els nois 

oients atorguen una major puntuació als millors amics oients respecte dels millors amics 

sords. Les noies oients atorguen una alta puntuació a les millors amigues i especialment 

a les millors amigues sordes. 

 

Són pocs els nois i les noies oients que tenen millors amics sords; ja que no s’ha 

seleccionat, de forma intencionada, adolescents oients amb millors amics sords, sinó 

que s’ha buscat una mostra d’adolescents oients similar als sords, quant al gènere, 

l’edat, la classe, les característiques personals, socials, acadèmiques, etc. Tot i així, les 

aportacions dels adolescents oients envers els seus millors amics i les millors amigues 

amb sordesa són poc nombroses, però importants. 

 

Els nois sords, tot i que atorguen un mateix grau d’amistat als millors amics sords i 

oients, no reben aquesta mateixa valoració per part dels nois oients. Els nois sords 

possiblement tenen una percepció desajustada i amb sobrevaloració respecte de 

l’amistat amb els millors amics oients. 

 

Les noies sordes mostren un major grau d’amistat envers les millors amigues sordes que 

no pas les millors amigues oients. En aquest cas, possiblement, també hi ha una 

percepció desajustada i amb subvaloració de l’amistat amb les millors amigues oients. 

Pel contrari, les noies oients que tenen millors amigues sordes donen una valoració 

màxima a aquesta amistat, en percentatges superiors a les millors amigues oients. En 

aquests casos, l’amistat amb la millor amiga sorda els aporta una relació interpersonal 

igual o superior a la que reben per part de la millor amiga oient. 

 

Sembla que una de les característiques que diferencien l’amistat dels nois i de les noies 

amb sordesa són que el noi sord té una visió excessivament optimista respecte de 

l’amistat amb els millors amics oients i, pel contrari, la noia sorda manté una menor 

confiança en l’amistat amb les millors amigues oients respecte de les millors amigues 

sordes. 

 

9. El nombre i la composició de les colles d’amics és diferent en el cas de les noies 

sordes respecte dels nois sords. 

 

Els adolescents de la mostra també tenen amics amb els quals mantenen vincles 

d’amistat més febles que no pas amb els millors amics. En tots els casos, els amics 

s’han fet majoritàriament a l’escola i en segon lloc a l’activitat extraescolar, 

conjuntament amb el veïnat, en el cas de les noies sordes. El nombre d’amics 

disminueix, en tots els grups, al llarg de l’adolescència, tot i que és superior en els nois 

oients respecte dels altres tres grups, de nois sords, noies sordes i noies oients. 
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Els adolescents sords i els oients es relacionen amb els millors amics, amics i coneguts 

en les colles o grups que constitueixen. La majoria d’adolescents sords i oients tenen 

més d’una colla; per exemple: colla amb millors amics i amics de la classe i colla amb 

amics d’extraescolars; colla amb millors amics de l’antiga escola d’ESO i colla a la 

segona residència; colla amb millors amigues oients de classe i colla amb amigues 

sordes d’altres classes, etc.  

 

Els nois sords i els oients tenen menys nombre de colles que no pas les noies sordes i les 

oients; els primers tenen una o dues colles, de valor mitjà; les segones tenen entre una i 

tres colles de valor mitjà. Tots els adolescents de la mostra pertanyen a una colla, com a 

mínim, però hi ha un noi sord del final de l’adolescència sense colla de millors amics ni 

amics. Aquest noi es relaciona poc amb els companys de classe d’etapa postobligatòria i 

fora de l’àmbit educatiu es relaciona amb altres joves oients que ha conegut per internet 

i manté un contacte periòdic amb ells, a través del xat informàtic. Constitueix, aquesta, 

una situació de risc d’exclusió social, a causa de la pobresa de la interacció social que 

desenvolupa, comparat amb els seus companys d’edat, sords i oients. 

 

La major part de les colles s’originen a l’etapa d’ESO, tot i que algunes provenen ja de 

l’etapa primària. La meitat, aproximadament, dels adolescents sords estan integrats en 

una colla amb joves oients i l’altra meitat pertany a colles amb joves sords i oients. 

Quan l’adolescent sord coneix altres joves sords i oients i constitueixen una colla, la 

composició de la colla varia en funció del gènere. Els nois sords que tenen millors 

amics sords i oients, al centre educatiu, tendeixen a formar colles, en les quals estan 

integrats tots aquests joves sords i oients. Pel contrari, les noies sordes que tenen millors 

amigues sordes i oients, al centre educatiu, tendeixen a constituir colles separades, per 

exemple, una colla amb millors amigues oients de classe i una colla amb millors 

amigues sordes. Segueix sent predominant, en tots els grups, les colles del mateix sexe, 

tot i que molts adolescents també tenen altres colles d’ambdós sexes. 

 

Quant al nombre de membres de la colla, els nois oients són els que tenen les colles més 

nombroses (entre cinc i set membres) i les noies oients són les que tenen les colles 

menys nombroses (entre tres i quatre membres); els nois i noies sords se situen dintre 

d’aquest intèrval.  

 

Al final de l’adolescència es dóna entre les noies oients un major nombre de colles 

formades per ambdós sexes, a causa de la presència dels nuvis i del fet de constituir 

colles formades per diferents parelles de nuvis. 

 

10. Al final de l’adolescència, les experiències de nuviatge són més escasses en els 

nois sords respecte de les noies sordes i els nois i noies oients. 

 

Quant a les relacions de parella o nuviatges, totes les noies oients de final de 

l’adolescència tenen nuvi. Tots els nois oients i les noies sordes del final de 

l’adolescència han tingut una relació de nuviatge anteriorment. Les noies sordes han 

tingut aquesta relació amb nois oients. Entre els nois sords del final de l’adolescència, la 

majoria no ha tingut cap relació de nuviatge, tot i que hi ha el cas d’un noi amb una 

relació de nuviatge anterior atípica, a través del xat informàtic, i sense coneixer-se 

personalment. 
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Possiblement, tal com exposen Kimmel i Weiner (1998) respecte dels adolescents, en 

general, característiques personals, com una menor autoestima o una menor 

autoconfiança generin aquesta diferència en els nois sords del final de l’adolescència 

respecte dels altres grups adolescents. 

 

11. Els adolescents sords que tenen millors amics sords no valoren la sordesa com 

un aspecte en comú, sinó que citen valors d’amistat comuns i generals a tots els 

adolescents. 

 

Els aspectes en comú entre els adolescents i els seus millors amics són, en els quatre 

grups de joves, les afeccions i la personalitat i el caràcter. En general, els nois i les noies 

sords no destaquen la sordesa com un aspecte en comú amb els seus millors amics amb 

sordesa; ni tan sols les noies sordes que formen part d’una colla de millors amigues 

sordes. Només entre els nois sords i en un baix percentatge, d’un 6,2%, anomenen la 

sordesa com a tret en comú. En aquest cas es tracta d’un noi sord, del final de 

l’adolescència, que es relaciona únicament amb una colla d’amics sords d’una 

associació. 

 

12. Els adolescents sords pensen, potser amb un excessiu optimisme i una 

excessiva confiança, que són altament valorats pels seus millors amics. 

 

Quant a les creences sobre un mateix que l’adolescent atribueix als millors amics, en 

tots els grups, aquestes fan referència majoritàriament a característiques positives de 

personalitat i, en segon lloc, a característiques socials positives. 

 

En general, els nois i les noies sords i els nois oients pensen que els altres _els millors 

amics_ els valoren a ells només positivament (en percentatges del 70, 80 i 60%, 

respectivament). Però entre les noies oients hi ha un percentatge important, d’un 50%, 

que atribueix als millors amics valoracions negatives i positives sobre elles mateixes, 

quant a aspectes de personalitat.  

 

Tal com exposen Funes i altres (2004) possiblement hi ha entre les noies adolescents 

oients una major autocrítica; una major reflexió i preocupació sobre com viu la relació 

d’amistat l’altre i no simplement com la viu un mateix. 

 

Els nois i les noies sords no destaquen tampoc la sordesa com una característica física 

que els seus millors amics valoren respecte d’ells mateixos. Només un noi i una noia 

sords fan aquesta referència i en termes neutres. 

 

Les noies sordes, en un percentatge d’un 22,5%, atribueixen als millors amics 

valoracions sobre elles mateixes respecte de característiques comunicatives positives. 

Aquest aspecte comunicatiu, que els adolescents sords fan referència en diferents 

apartats de l’entrevista, es valorarà més endavant. 

 

Quant a percentatges globals, els nois i les noies amb sordesa atribueixen als millors 

amics i a les millors amigues valoracions altament positives sobre si mateixos; mentre 

que entre els nois i les noies oients, i especialment les darreres, el percentatge de 

valoracions negatives és més alt. Aquesta autopercepció positiva dóna confiança i 

seguretat als adolecents sords, però alhora, possiblement, els fa ser poc autocrítics sobre 

els aspectes febles de la relació d’amistat i els canvis que un mateix ha de fer per 
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millorar-la. Aquesta és una dada més a tenir en compte en l’intent d’esbrinar per què els 

adolescents amb sordesa perden millors amics i millors amigues cap al final de 

l’adolescència. 

 

13. Els valors relacionats amb l’amistat són similars en tots els adolescents. 

 

Els valors relacionats amb l’amistat que destaquen els adolescents són força similars i 

s’observen escases diferències en funció del gènere o de la condició sord o oient. Els 

quatre grups destaquen com a valors més importants perquè una amistat funcioni els 

valors de suport emocional i relacional i els valors comunicatius. 

 

Dintre dels valors de suport emocional i relacional destaquen: l’ajuda, la confiança, 

l’estima, el respecte, el fet de compartir afeccions, etc. 

 

Dintre dels valors comunicatius destaquen: parlar, explicar problemes, ser sincer, donar 

ànims, etc. 

 

Altres autors, tal com Funes i altres (2004), Coleman i Hendry (2003), Gordillo (1996), 

Lutte (1991), etc., han coincidit també a destacar que hi ha escasses diferències de 

gènere en la conceptualització i la valoració de l’amistat. 

 

14. Els adolescents sords exposen una situació d’equilibri amb els millors amics, 

amics i companys, quant a reciprocitat en l’amistat, en els estudis i en la 

comunicació. 

 

Quant a les actuacions que els adolescents aporten i reben en les seves relacions 

d’amistat, la percepció dels quatre grups respecte del que un aporta és superior a la 

percepció del que un rep. Els nois i les noies sords no mostren una posició inferior i de 

dependència respecte dels millors amics, sinó que mostren una posició d’equilibri, en la 

qual ells aporten i enriqueixen la relació d’amistat, mitjançant el suport emocional i 

relacional, i la comunicació, a l’igual que els joves oients. 

 

Entre els nois i les noies oients augmenta el percentatge d’actuacions que aporten i 

reben anomenades incondicionals o recíproques, com ara: el que faci falta, el mateix 

que jo per ell... mentre que entre els nois i noies sords aquest percentatge és menor. Tal 

com s’ha comentat anteriorment un vincle d’amistat no equitativament recíproc entre les 

parelles de millors amics, formades per noi sord i noi oient o noia sorda i noia oient 

poden explicar aquestes diferències. 

 

Hi ha un 20% de nois sords, de l’inici de l’adolescència, que exposen que reben un 

suport acadèmic dels millors amics (estudiem junts, m’ajuda en els estudis). Tot i així, 

es valora, a través de les entrevistes, que la situació acadèmica no és, en general, una 

situació de desequilibri i de dependència dels adolescents sords envers els oients, sinó 

d’igualtat i de reciprocitat. 

 

El noi oient 31 comenta sobre l’amic sord de la classe que sovint li demana ajut en 

matemàtiques, atès que el jove sord té més facilitat en aquesta matèria (annex 2, pàg. 

365). 
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El noi sord 8 DAP2 comenta sobre els seus dos millors amics oients que els tres eren els 

millors estudiants de la classe, a l’escola anterior. 

 

La noia oient 28 comenta de la seva millor amiga sorda, que totes dues són alumnes 

brillants i treuen bones notes. 

 

La professora de la noia sorda 19 DAP1, que fa un cicle formatiu superior de pròtesi 

dental, comenta la facilitat d’aquesta alumna en la realització de les pròtesis i com 

sovint companys oients de classe li demanen ajut. 

 

Tot i que en percentatges baixos, els adolescents sords exposen que un aspecte en comú 

amb els millors amics és el fet de ser bons estudiants. Tot i que en fan poca referència 

explícita, possiblement els millors amics, en tots els adolescents, tendeixen a fer-se 

també a partir de similituds com a estudiants. 

 

15. En general, els adolescents sords no es troben menys capaços o més insegurs 

per comunicar-se amb els millors amics sinó el contrari, pensen que aporten 

importants qualitats comunicatives a l’amistat 

 

Un altre aspecte fonamental entre els joves sords i que s’ha començat a comentar és 

l’aspecte comunicatiu. Els nois i les noies amb sordesa i especialment les darreres fan 

més referència a qüestions de comunicació amb els millors amics respecte dels nois i les 

noies oients (vegeu la taula 7.29, pàg. 218; gràfic 7.11, pàg. 219; taula 7.38, pàg. 230; 

taula 7.42, pàg. 237; taula 7.44, pàg. 239 i 7.45, pàg. 239). En altres preguntes també els 

nois i les noies sords conjuntament amb les noies oients valoren més, respecte dels nois 

oients, els aspectes comunicatius que els aporta l’amistat (vegeu la taula 7.41, pàg. 235 i 

7.46, pàg. 243). Tot i així, cal destacar que en alguna pregunta de l’entrevista, la 

valoració de la comunicació en l’amistat és superior entre les noies oients (vegeu la 

taula 7.32, pàg. 224). 

 

Tot i que la sordesa impliqui unes dificultats lingüístiques i comunicatives que sembla, 

aparentment, que haurien d’influir i empobrir les relacions d’amistat, els nois i les noies 

amb sordesa no ho valoren així. En percentatges molt baixos (d’un 2,5%) i similars als 

oients, els nois i noies sords exposen connotacions negatives o dificultats en la 

comunicació amb els millors amics (vegeu la taula 7.38, pàg. 230). Pel contrari, els nois 

i les noies amb sordesa exposen, en percentatges superiors als oients (35%, en el cas 

dels adolescents sords i 23%, en el cas dels oients), que aporten actuacions i valors 

comunicatius a l’amistat (vegeu la taula 7.44, pàg. 239), com per exemple: sé escoltar, 

escolto els altres, converso bé amb els altres, parlo molt amb els altres, dono consells, 

aporto idees, no insulto, comparteixo secrets, no explico les confidències, etc. 

 

Sembla que el noi i la noia amb sordesa han fet un aprenentatge més formal i conscient 

de la llengua i, per tant, que hi ha un ús més intencionat d’habilitats comunicatives, 

mentre que entre els nois i les noies oients possiblement hi ha un ús menys reflexiu 

d’aquestes habilitats. 

 

En general, el noi i la noia amb sordesa no es troben més insegurs o menys capacitats 

per comunicar-se amb els seus millors amics sords i oients, sinó al contrari, molts d’ells 

s’autodefineixen o pensen que els altres els valoren a partir de qualitats comunicatives 

que aporten a l’amistat. 
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Possiblement aquesta percepció dels joves sords no sigui totalment desajustada. Entre 

els adolescents oients recordem que hi ha quatre joves que tenen millors amics sords i la 

meitat valora també algun aspecte comunicatiu del seu millor amic o la seva millor 

amiga amb sordesa. 

 

El noi oient 26, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 308), diu respecte del Carlos, el 

seu millor amic sord: 

 
per exemple el Carlos (sord) <m'escolta> [/] m'escolta molt # i també ens divertim # el Guillem 

(oient) i io també ens divertim molt (...) la Bruna (oient) és carinyosa # t'escolta també i també 

ens divertim # sí # <però> [/] però el Carlos sobretot m'escolta molt i hi ha gent que això tampoc 

ho fan <tan> [/] tan bé. 

 

La noia oient 28, de l’adolescència mitjana (annex 2, pàg. 326), diu sobre la Lorena, la 

seva millor amiga sorda: 

 
la Míriam (oient) té un sentit de l'humor molt així # vull dir que fa moltes bromes # és molt 

divertida però a l'hora de la veritat encara que faci moltes bromes a vegades no pensa massa en 

nosatres # potser # va bastant a la seva # i en canvi la Lorena (sorda) no # la Lorena per fent 

bromes <no> [/] no # no és massa bona # no # però (...) m'agrada més # en general m'agrada més 

la Lorena perquè escolta més # s'ha de saber escoltar l'altra # s'ha de saber comprendre si té 

problemes # no # i la Lorena això ho fa 

 

Tots dos adolescents oients valoren la capacitat d’escolta del respectiu millor amic sord, 

en comparació a altres millors amics oients. Cal tenir en compte, però, que l’adolescent 

sord necessita per seguir una conversa estar més atent i mirar l’interlocutor i això pot ser 

interpretat per l’adolescent oient com un major interès de l’amic sord envers la seva 

aportació oral en relació amb altres amics oients que poden escoltar i alhora mirar altres 

estímuls visuals. 

 

Alguns nois sords i força noies sordes que valoren i expliciten aquests aspectes 

comunicatius tenen millors amics oients i sords. Però cal recordar que, dels vint 

adolescents sords, tots tenen millors amics o amics oients, exceptuant-ne un noi sord del 

final de l’adolescència que té només una millor amiga sorda i amics sords. Per tant, 

aquesta confiança i valoració de la comunicació per part del jove sord es dóna tant quan 

està amb millors amics oients com sords. 

 

Tot i així, al final de l’adolescència hi ha un noi sord que no mostra aquesta confiança 

comunicativa en les seves relacions d’amistat. El noi 15 DAP2 (annex 2, pàg. 174), 

exposa que li és més fàcil fer amics per internet per les raons següents: 

 
en internet (...) po(r)qué tengo e(l) p(r)oblema de <habla> [/] habla # e(n) internet yo e(s)cribo # 

me entiende pe(r)fecto # todo # somos amigo(s) # pe(r)fecto. 

 

El noi sord 20 DAP2, del final de l’adolescència, té només amics sords d’una 

associació. No exposa, però, raons comunicatives en la relació amb els amics sords 

envers els joves oients sinó que exposa raons de major confiança pel fet de ser tots 

sords.  

 

16. Els conflictes en l’amistat i la resolució és semblant en tots els adolescents. 
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Quant als problemes que sorgeixen entre els adolescents i els millors amics, és a dir, 

conflictes, resolucions, pressió dels altres, etc., s’observen poques diferències entre els 

adolecents sords i els adolecents oients. Predominen en quasi tots els grups els 

conflictes de relació (enveges, rivalitats, rebutjos, etc.), però entre els nois oients es 

donen per igual els conflictes de relació i els conflictes comunicatius; aquests darrers 

són normalment intencionats (contestar malament, insultar, bromes verbals 

desagradables, etc.). 

 

Pel que fa a la resolució dels conflictes, els joves sords exposen respostes socialment 

més correctes, basades en la reparació comunicativa, és a dir, solucionar-ho parlant. 

Entre els joves oients, la reparació comunicativa del conflicte també és majoritària però 

es donen, tot i que en menor percentatge, actuacions d’agressió física o verbal, 

especialment en les noies oients, que mantindran o augmentaran el conflicte. 

 

Quant a la pressió que reben per part dels amics davant la realització de determinades 

actuacions que ells no desitgen fer, els adolescents sords i els nois oients tendeixen a 

respondre que no reben pressió o bé que si la reben són ells mateixos qui decideixen; un 

40% de noies oients exposen que cedeixen davant la pressió de les amigues o els amics. 

 

17. Els adolescents sords mostren una menor conflictivitat en la relació amb els 

pares, en comparació amb els adolescents oients i especialment les noies oients. 

 

Quant a la relació amb els pares i la relació amb els amics, les noies oients són les que 

exposen més arguments o actuacions generadores de conflicte en les relacions familiars. 

Exposen que tenen més confiança en els amics respecte dels pares i exposen que fan 

menys cas de l’autoritat dels pares. Altres estudis, tal com Coleman i i Hendry (2003), 

Funes i altres (2004) troben també una major confictivitat de les noies oients 

adolescents, en les relacions familiars. 

 

Tot i que els nois i les noies amb sordesa mostrin una relació menys conflictiva amb els 

pares i per tant la família visqui l’adolescència del fill sord amb més tranquil·litat 

respecte d’altres famílies que tenen adolescents oients, el fet que el fill o la filla amb 

sordesa siguin excessivament submisos i obedients davant l’autoritat dels pares, pot 

tenir també repercussions negatives en l’autonomia, en la presa de decisions, en 

l’elaboració d’opinions i criteris propis, etc. 

 

18. L’amistat amb adolescents sords és diferentment valorada per les noies sordes, 

pels nois sords i pels nois i les noies oients. 

 

Respecte de si l’amistat amb joves sords és igual o diferent de l’amistat amb joves 

oients, els adolescents de la mostra donen opinions conseqüents amb les conclusions 

que s’han anat exposant anteriorment. Els nois i les noies oients que tenen una relació 

social amb els seus companys sords de classe, encara que no siguin millors amics, 

valoren aquesta relació i pensen en el 100% dels casos que l’amistat és igual, tot i que 

alguns afegeixen algun aspecte secundari diferenciador, generalment comunicatiu. La 

meitat dels nois sords, aproximadament, exposen que l’amistat és igual i afegeixen 

comentaris semblants als oients, i l’altra meitat (55,5%) exposa que és diferent. Les 

noies sordes exposen majoritàriament, en un 90%, que l’amistat és diferent. Aquesta 

diferent opinió entre nois sords i noies sordes ve donada per les diferents vivències 

d’amistat, mentre que els nois sords tendeixen a establir colles d’amics sords i oients 
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junts; les noies sordes tendeixen a establir colles d’amigues oients i colles d’amigues 

sordes, per separat. 

 

Tots els adolescents sords que exposen diferències en l’amistat argumenten 

majoritariament característiques comunicatives diferents amb els amics sords i amb els 

amics oients. S’observa, però, una important diversitat en aquests arguments 

comunicatius, sis adolescents sords fan referència que la comunicació entre sords és 

més fàcil, dos adolescents sords exposen que és simplement diferent, uns altres dos 

adolescents sords exposen que és més fàcil la comunicació amb els oients. 

 

19. Quant a l’acceptació de la diferència en les relacions d’amistat, en l’àmbit 

conceptual i en alts percentatges, tots els adolescents sords i oients exposen que 

podrien ser amics de joves diferents a ells, quant a raça, cultura o religió, o 

disminució. 

 

En les exposicions dels adolescents, s’observa que molts d’ells coneixen altres joves 

diferents. A més a més, el valor i el respecte a la diversitat, forma part del currículum 

transversal de l’ensenyament obligatori i els joves, en general, han incorporat aquests 

valors apresos a l’escola. Tot i així, entre les noies sordes i les oients és menor el 

percentatge d’acceptació d’altres joves amb cultures o religions molt diferents a la 

pròpia i exposen una certa reticència envers joves de cultura o religió àrab; 

possiblement, com a conseqüència de les informacions negatives transmeses pels 

mitjans de comunicació envers aquest col·lectiu social. 

 

20. Finalment, tal com s’ha exposat, el grup de nois sords del final de 

l’adolescència mostra una relació d’amistat més feble. Contitueix un grup de 

risc de major exclusió social per la incidència de diferents factors. 

 

Dels tres nois sords del final de l’adolescència, un noi (15 DAP2) no té millors amics ni 

amics, mostra una vida social molt pobra i escassa amb iguals d’edat i reduïda al xat i el 

correu electrònic. Un altre noi sord (20 DAP2) mostra molt poca relació amb els 

companys de classe, tot i que té un grup d’amics sords estable, fora de l’institut. El 

tercer noi sord (17 DAP3) té amics oients a la classe i millors amics oients fora de 

l’institut, tot i que en un nombre baix. 

 

Pel contrari, les tres noies sordes del final de l’adolescència tenen amigues a la classe i 

millors amigues, amigues o amics fora de l’institut. Totes tres es relacionen amb altres 

nois o noies oients i sords; pertanyen a diferents colles i es mouen en diferents àmbits 

socials. Fins i tot la noia sorda 19, que exposa que no té millors amigues sinó amigues, 

mostra una relació d’amistat i una interacció social igual a les seves companyes sordes i 

oients de la mostra; possiblement, a partir d’una major exigència, major autoreflexió o 

menys seguretat en si mateixa, etc., conceptualitza, com a amigues, les relacions que 

altres adolescents conceptualitzen com a millors amigues o millors amics. 

 

Els factors comentats fins ara respecte dels nois sords, com ara: menor tendència a fer 

amics sords, menor tendència a iniciar noves amistats, vincle d’amistat més dèbil del 

millor amic oient envers ells, pertànyer a un nombre inferior de colles, etc., poden 

explicar, en part, per què comencen a perdre millors amics a l’adolescència mitjana i 

especialment al final. 
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A més a més, el fet que la majoria dels nois sords del final de l’adolescència no hagin 

viscut una experiència amorosa amb el sexe contrari, mentre que els altres grups 

adolescents han tingut o tenen aquestes experiències socioafectives constitueix també un 

factor de risc, quant a empobriment de les seves experiències socials. 

 

7.3. POSICIÓ SOCIAL DELS ADOLESCENTS DINTRE 

DEL GRUP CLASSE, VALORADA A TRAVÉS DEL 

SOCIOGRAMA 
 

Els adolescents escolaritzats en l’educació secundària obligatòria o postobligatòria 

conviuen diàriament entre cinc i vuit hores amb els companys de classe. Les relacions 

socials que estableixin facilitaran o dificultaran el desenvolupament personal, social i 

possiblement acadèmic d’aquests joves. 

 

Per a Rodríguez i Morera (2001), el sentiment de pertinença a un grup és una necessitat 

comuna a tots els éssers humans. El grup classe és un dels principals grups de referència 

durant la infància i l’adolescència i influeix profundament en la identitat i la conducta 

de l’estudiant. En el context escolar els joves aprenen normes, valors i habilitats socials 

que els permetrà integrar-se amb major o menor èxit en el món adult. Tanmateix, el 

grup serveix com a model de comparació per construir la pròpia identitat social i 

personal. Per totes aquestes raons és fonamental aconseguir una adaptació i integració 

adequades de cada individu. 

 

Segons Díaz-Aguado (1996), les relacions entre companys de classe faciliten el 

desenvolupament de la competència social. En el context escolar s’assagen la majoria 

d’habilitats necessàries per a l’adaptació social a la vida adulta. 

 

El valor predictiu del rebuig o la ignorància per part dels companys de classe, durant la 

infància i l’adolescència, no es limita al context escolar en què es produeix sinó que 

s’estén a problemes greus d’adaptació socioemocional durant la vida adulta (Díaz-

Aguado, 1996). 

 

Per a l’estudi i l’anàlisi de les relacions intragrupals s’utilitza la tècnica sociomètrica. 

Segons Moraleda (1978), la sociometria va ser desenvolupada per Jacob L. Moreno, 

l’any 1934, psiquiatre nascut a Bucarest i nacionalitzat als Estats Units, amb l’objectiu 

d’estudiar l’organització i l’evolució dels grups i la posició que cada individu ocupa. Es 

basa en una sèrie de tècniques matemàtiques, àmpliament revisades i aplicades en el 

marc educatiu i laboral, fins a l’actualitat. 

 

Segons Rodríguez i Morera (2001), mitjançant el test sociomètric, aplicat a tots els 

membres d’un grup, es poden representar, conèixer i analitzar les relacions humanes de 

caràcter socioafectiu que es donen. És a dir, les relacions socioafectives de simpatia, 

antipatia o indiferència entre els membres, els subgrups que existeixen, el paper que 

desenvolupa cada membre _quant a líder, integrat, marginat, etc._ la cohesió grupal, etc. 

amb l’objectiu d’analitzar els efectes de les relacions interpersonals sobre el 

funcionament total del grup i aplicar, si és necessari, estratègies per millorar la cohesió i 

la interacció dels seus membres. 
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Per a Almar i Gil (1993) les interaccions entre els membres d’un grup estan influïdes 

per: 

 

- L’estructura formal del grup. Ve determinada pel tipus d’institució a la qual pertany, 

el tipus d’agrupament, el programa, la metodologia, la normativa, els objectius, etc., 

que es dissenya. És de caràcter extern, estàtic i no voluntari. 

 

- L’estructura informal del grup. Ve determinada per les atraccions i els rebutjos entre 

els membres. És dinàmica, subjectiva i més voluntària. L’estructura informal no és 

estàtica sinó que es pot modificar en el temps amb el coneixement mutu i els 

esdeveniments quotidians. 

 

En l’estudi que es presenta, l’aplicació de les tècniques matemàtiques del sociograma 

s’ha fet mitjançant el programa informàtic Socgrama, elaborat per Almar i Gil (1993). 

En el disseny del protocol del sociograma s’ha utilitzat el model proposat per 

Garaigordobil (2000), el qual recull les preferències dels alumnes envers els companys 

més i menys amics de la classe i les raons sobre aquestes preferències i rebutjos. 

L’anàlisi de les argumentacions exposades pels adolescents envers els companys que 

escullen i que rebutgen aporta una informació complementària a les dades numèriques 

del sociograma i ajuda a entendre per què es donen determinades interaccions entre els 

companys, alhora que facilita trobar estratègies per millorar o incidir en algunes 

dinàmiques grupals. 

 

En aquest apartat es presenten i s’analitzen els resultats de l’aplicació d’un sociograma 

als diferents grups–classe on hi ha l’alumne sord i oient estudiat, amb l’objectiu de 

conèixer la posició i la interacció social d’aquests adolescents amb els seus companys 

de classe. 

 

El sociograma s’ha fet en tretze centres educatius i dinou classes. Setze classes estan 

formades per alumnat d’ambdós gèneres i tres classes estan formades per alumnat d’un 

sol gènere. Aquestes tres classes imparteixen cicles formatius de grau mitjà; dues d’elles 

de l’especialitat de mecànica i només hi ha nois, en el grup, i la tercera classe és de 

l’especialitat d’estètica i només hi ha noies. 

 

En l’aplicació del sociograma han participat un total de quatre-cents quaranta-quatre 

alumnes, distribuïts entre quatre-cents dinou adolescents oients i vint-i-cinc adolescents 

sords, que representen un 94% i un 6%, respectivament, respecte del total de 

participants informants en el sociograma. Quatre d’aquests joves sords presenten 

pèrdues auditives mitjanes i un cinquè presenta una deficiència cognitiva lleugera 

associada a la sordesa i, per tant, tot i ser informants en el sociograma, han estat 

exclosos de la mostra estudiada. Els vint adolescents sords restants constitueixen la 

mostra d’estudi. 

 

Els participants del sociograma que informen respecte de la mostra estudiada són dos-

cents trenta-u, dels quals dos-cents catorze són oients i disset són sords i representen un 

48% i un 4%, respectivament, en relació amb el total de participants. 
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Taula 7.78. Característiques, nombre i percentatge de participants del sociograma. 

 

Participants en el sociograma Nre. % 

 

- Participants objecte d’estudi (40) Oients 20 50 

Sords (DAS i DAP) 20 50 

- Participants informants en el sociograma (444) 

 

Oients 419 94 

Sords 25 6 

- Participants del sociograma que informen respecte la 

mostra estudiada (231) 

Oients 214 48 (*) 

Sords 17 4   (*) 

 

(*) respecte del total d’informants. 
 

 

Tots els adolescents oients de la mostra tenen companys sords i oients a la classe i set 

adolescents sords de la mostra tenen companys sords a la classe, a més a més dels 

companys oients. 

 

 
Taula 7.79. Característiques del grup-classe quant al nombre d’alumnat sord i el gènere. 

 

Adolescents de la mostra 

estudiada 

Característiques dels companys de 

classe quant a sords o oients 

Característiques del grup-classe 

quant a gènere 

S
o

rd
s 

1-DAP1-H - 4-DAP1-H 

- S-DAM-D 
- Oients 

Mixt 

2-DAP2-D - S-DAM-D 
- Oients 

Mixt 

3-DAP1-H Oients Mixt 

4-DAP1-H - 1-DAP1-H 

- S-DAM-D 
- Oients 

Mixt 

5-DAS-D Oients Mixt 

6-DAP3-D Oients Mixt 

7-DAP1-H Oients Mixt 

8-DAP2-H - 11-DAP2-D 

- Oients 

Mixt 

9-DAP2-H Oients Mixt 

10-DAP1-D - S-DAM-H 

- Oients 

Mixt 

11-DAP2-D - 8-DAP2-H 
- Oients 

Mixt 

12-DAS-D Oients Mixt 

13-DAS-D - 8-DAP2-H 

- 11-DAP2-D 
- Oients 

Mixt 

14-DAP1-H Oients Mixt 

15-DAP2-H Oients Només nois 

16-DAP1-D Oients Només noies 

17-DAP3-H Oients Només nois 

18-DAP1-D Oients Mixt 

19-DAP1-D Oients Mixt 

20-DAP2-H Oients Mixt 

O
ie

n
ts

 

21-o-D - 2-DAP2-D 

- Oients 

Mixt 

22-o-H - 1-DAP1-H 

- 4-DAP1-H 

- S-DAM-D 
- Oients 

Mixt 

23-o-H - S-DAP1 + deficiència cognitiva-H 

- Oients 

Mixt 
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24-o-H - 1-DAP1-H 

- 4-DAP1-H 
- S-DAM-D 

- Oients 

Mixt 

25-o-D - 5-DAS-D 

- Oients 

Mixt 

26-o-H - 7-DAP1-H 

- Oients 

Mixt 

27-o-D - 8-DAP2-H 

- 11-DAP2-D 

- Oients 

Mixt 

28-o-D - S-DAM-H 

- 10-DAP1-D 

- Oients 

Mixt 

29-o-D - 6-DAP3-D 

- Oients 

Mixt 

30-o-H - 9-DAP2-H 

- Oients 

Mixt 

31-o-H - 8-DAP2-H 

- 11-DAP2-D 

- Oients 

Mixt 

32-o-D - 8-DAP2-H 
- 11-DAP2-D 

- 13-DAS-D 

- Oients 

Mixt 

33-o-D - 12-DAS-D 

- Oients 

Mixt 

34-o-H - 14-DAP1-H 

- Oients 

Mixt 

35-o-D - 16-DAP1-D 

- Oients 

Només noies 

36-o-H - 15-DAP2-H 

- Oients 

Només nois 

37-o-H - 17-DAP3-H 

- Oients 

Només nois 

38-o-D - 18-DAP1-D 

- Oients 

Mixt 

39-o-D - 19-DAP1-D 

- Oients 

Mixt 

40-o-H - 20-DAP2-H 

- Oients 

Mixt 

 

 

El codi que identifica els adolescents de la mostra estudiada és el següent: número identificatiu de cada subjecte de la 
mostra/ condició oient o sord (O-S)/ grau de pèrdua auditiva, en el cas dels alumnes sords (DAM, DAS, DAP1, 

DAP2, DAP3)/ identificació del gènere, home o dona (H/D). 

 

7.3.1. Resultats del sociograma 
 

Els resultats numèrics obtinguts en el sociograma es distribueixen entre la taula 7.80 

(pàg. 303) i la taula 7.84 (pàg. 308) i són els següents: 
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Taula 7.80. Resultats numèrics del sociograma, obtinguts pels adolescents estudiats (1a part). 

 

Mostra 

d’adolescents 

Nombre 

d’eleccions 

+ emeses 

Nombre 

d’eleccions + 

rebudes 

Índex de 

reciprocitat 

+ 

Nombre de 

rebutjos 

emesos 

Nombre de 

rebutjos 

rebuts 

Índex de 

reciprocitat 

 - 

S
o

rd
s 

1-DAP1-H 2 3 50 2 2 0 

2-DAP2-D 2 3 0 1 2 0 

3-DAP1-H 3 7 100 5 0 0 

4-DAP1-H 4 4 50 1 2 0 

5-DAS-D 3 4 33 6 7 83 

6-DAP3-D 6 4 50 3 0 0 

7-DAP1-H 3 6 100 4 4 25 

8-DAP2-H 3 2 33 2 0 0 

9-DAP2-H 2 3 100 1 1 0 

10-DAP1-D 2 2 100 2 6 0 

11-DAP2-D 1 3 100 1 1 100 

12-DAS-D 4 5 75 3 2 0 

13-DAS-D 5 2 20 2 4 0 

14-DAP1-H 3 5 100 2 1 0 

15-DAP2-H 5 0 0 0 6 0 

16-DAP1-D 4 3 75 2 2 0 

17-DAP3-H 3 3 0 3 1 0 

18-DAP1-D 4 2 50 1 0 0 

19-DAP1-D 6 3 50 1 0 0 

20-DAP2-H 0 0 0 0 2 0 

O
ie

n
ts

 

21-o-D 3 3 100 2 2 50 

22-o-H 4 7 75 2 1 50 

23-o-H 2 5 100 2 6 0 

24-o-H 6 6 66 2 3 50 

25-o-D 4 5 100 0 3 0 

26-o-H 2 10 100 3 0 0 

27-o-D 6 3 33 0 1 0 

28-o-D 2 2 100 4 6 25 

29-o-D 1 1 0 1 3 0 

30-o-H 0 7 0 0 0 0 

31-o-H 6 6 33 4 3 50 

32-o-D 2 4 100 1 3 100 

33-o-D 3 6 100 3 4 0 

34-o-H 6 9 66 3 0 0 

35-o-D 6 5 66 1 0 0 

36-o-H 6 7 100 4 0 0 

37-o-H 3 4 100 1 2 0 

38-o-D 2 2 50 1 0 0 

39-o-D 2 1 50 2 2 50 

40-o-H 5 4 60 0 1 0 

 

Nota: 

 
IR+. Índex de reciprocitat positiva. Oscil·la entre el 100% i el 0% de correspondència entre les eleccions emeses i 

rebudes. 

IR-. Índex de reciprocitat negativa. Oscil·la entre el 100% i el 0% de correspondència entre els rebutjos emesos i 

rebuts. 

 

 

Els aspectes que s’analitzen, a partir d’aquests resultats, són els següents: 

 

- Les eleccions i els rebutjos que reben els adolescents estudiats. 

- La reciprocitat en les eleccions i els rebutjos. 

- La posició social d’aquests adolescents, dintre del grup classe. 

- Les relacions entre l’alumnat sord d’una mateixa classe. 

- La valoració de les argumentacions envers els adolescents estudiats. 
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- La valoració de les argumentacions d’aquests adolescents estudiants envers els 

companys de classe. 

 

7.3.1.1. Eleccions i rebutjos que reben els adolescents estudiats 

 

Les eleccions i els rebutjos que reben els adolescents sords i oients estudiats, per part 

dels seus companys de classe, i respecte del total de quatre-cents quaranta-quatre 

participants informants en el sociograma, es mostren a la taula i al gràfic següents: 

 

 
Taula 7.81. Nombre i percentatge d’eleccions i rebutjos rebuts, per part dels companys de classe, envers els 

adolescents estudiats. 
 

 Nre. d’eleccions rebudes Nre. de rebutjos rebuts 

Nois Noies Nois Noies 

 

Sord 

IA 14 7 4 9 

AM 16 16 6 13 

FA 3 8 9 2 

 

Oient 

IA 18 8 10 5 

AM 32 16 3 17 

FA 15 8 3 2 

 
 

 Eleccions rebudes Rebutjos rebuts 

Nombre % Nombre % 

 

Sord 

Noi 33 7,5 19 4 

Noia 31  7 24 5,5 

 
Oient 

Noi 65 14,5 16 3,5 

Noia 32 7 24 5,5 
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S’observa en el gràfic que els nois oients són els que reben més eleccions d’amistat, un 

14,5% respecte del nombre total de participants informants en el sociograma i són 

també els que reben menys rebutjos, un 3,5%. 

 

El percentatge d’eleccions d’amistat envers els nois i les noies amb sordesa i les noies 

oients és similar i se situa en valors compresos entre un 7 i un 7,5%. 
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Tal com s’observa a la taula 7.81 (pàg. 304), la diferència entre el percentatge 

d’eleccions d’amistat envers els nois sords i els nois oients es deu al fet que els nois 

sords del final de l’adolescència reben molt poques eleccions en comparació a la resta 

de franja d’edats dels nois sords i en comparació amb els nois oients. 

 

El percentatge de rebutjos d’amistat presenta una menor variació entre els quatre grups 

d’adolescents estudiats. Tot i així, s’observa que els nois sords i els oients reben menys 

rebutjos respecte de les noies sordes i les oients. Els primers reben un 4 i un 3,5%, 

respectivament, mentre que les noies sordes i oients reben un 5,5% de rebutjos. 

 

Si tenim en compte el gènere dels informants d’aquestes eleccions i rebutjos i analitzant 

només les setze classes mixtes, obtenim la taula següent: 

 

 
Taula 7.82. Nombre, en valor absolut, d’eleccions i rebutjos rebuts, segons el gènere dels companys de classe.  

 

Mostra Eleccions rebudes Rebutjos rebuts 

Mateix sexe Sexe contrari Mateix sexe Sexe contrari 

Sord 

 

Noi 22 8 10 2 

Noia 23 2 9 13 

Oient Noi 23 10 6 7 

Noia 23 4 8 16 

 

 

A les classes amb alumnat d’ambdós sexes, els adolescents estudiats són escollits per 

companys de classe del mateix gènere, en el 79% dels casos.  

 

Les noies sordes i les oients reben escasses eleccions d’amistat per part del sexe 

contrari. Només un 11,5% de les eleccions que reben provenen dels nois. 

 

S’observa també a la taula, que les noies sordes i les oients són més rebutjades pel sexe 

contrari respecte del propi sexe; en percentatges d’un 41% de rebuig, per part del propi 

sexe, i un 59% de rebuig, per part del sexe contrari. 

 

Els nois sords són més rebutjats pel propi sexe respecte del sexe contrari, en 

percentatges d’un 83% per part del propi sexe i un 17% per part del sexe contrari. En 

canvi, els nois oients reben una proporció similar de rebuig per part de tots dos sexes. 

 

Ladd, Munson i Miller (1984) han investigat les relacions d’amistat a classe entre 

adolescents sords i oients, atesos en programes educatius ordinaris d’ocupació laboral, i 

troben que el 94% d’alumnes sords tenen amics oients en el centre educatiu; un 6% 

d’alumnat sord té dificultats per interaccionar amb companys oients; el 77% d’alumnes 

oients tenen amics sords. Tot i així, la majoria d’amistats entre adolescents sords i 

oients no continuen ni es consoliden fora de l’escola. 

 

7.3.1.2. Reciprocitat en les eleccions i els rebutjos 

 

En aquest apartat s’analitza la reciprocitat entre les eleccions positives i els rebutjos 

d’amistat que reben els adolescents de la mostra i els que emeten, a partir dels índexs de 

reciprocitat positiva i negativa obtinguts pels diferents adolescents de la mostra (vegeu 

la taula 7.80, pàg. 303, i la taula 7.84, pàg. 308). 
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La reciprocitat positiva en l’elecció d’amistat implica que l’amistat està consolidada i és 

definida com a tal per ambdós amics. La reciprocitat negativa en el rebuig d’amistat 

implica que la no-amistat és mútua, és definida com a tal per ambdós companys de 

classe i, per tant, la possibilitat de conflicte entre ells pot augmentar. 

 

El percentatge de reciprocitat d’amistat positiva i negativa, entre els companys de classe 

i els adolescents sords i oients estudiats, es mostra a la taula i al gràfic següents: 

 

 
Taula 7.83. Percentatge de reciprocitat positiva i negativa dels adolescents de la mostra. 

 

 Reciprocitat positiva en l’elecció 

d’amistat 

Reciprocitat negativa en el 

rebuig d’amistat 

 

Sord 

IA 47 17 

AM 75 13,8 

FA 29 0 

 

Oient 

IA 88 30 

AM 60 19,4 

FA 71 8,3 
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Entre els nois i les noies amb sordesa, la reciprocitat en l’elecció d’amistat es consolida 

especialment durant l’adolescència mitjana, i arriba a un valor mitjà del 75%, mentre 

que a l’inici i al final de l’adolescència, la reciprocitat positiva és menor i arriba a 

percentatges del 47 i 29%, respectivament. 

 

Entre els nois i les noies oients, la reciprocitat en l’elecció d’amistat es dóna en 

percentatges alts en les diferents etapes de l’adolescència. A l’inici de l’adolescència 

arriba al 88%, a l’adolescència mitjana al 60% i al final de l’adolescència, al 71%. 

 

Els adolescents oients mostren, al llarg de les tres etapes, relacions d’amistat dintre de 

les classes més consolidades i recíproques respecte dels adolescents sords. 

 

Els nois i noies sords, a l’inici i especialment al final de l’adolescència, mostren un 

percentatge baix de reciprocitat en l’amistat. Aquesta baixa reciprocitat en l’alumnat 

sord del final de l’adolescència es deu als nois sords, els quals obtenen un 0% de 
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reciprocitat; mentre que les noies sordes obtenen un percentatge més alt, situat en un 

58% de reciprocitat en l’amistat, de valor mitjà. 

 

Al final de l’adolescència, les relacions d’amistat, dintre de la classe, entre els nois 

sords i els companys de classe no són recíproques i consegüentment les relacions socials 

amb els companys considerats amics seran més superficials. 

 

D’altra banda, entre els nois i les noies amb sordesa, la reciprocitat en el rebuig 

d’amistat és menor respecte dels nois i les noies oients, en totes les etapes de 

l’adolescència. Entre els primers es dóna un 10% de reciprocitat negativa, de valor 

mitjà; entre els segons es dóna un 19% de reciprocitat negativa. 

 

La reciprocitat en el rebuig disminueix en tots els adolescents a mesura que augmenta 

l’edat dels joves. En el grup de nois i noies sords de final de l’adolescència arriba a un 

valor zero, amb la qual cosa la possibilitat de conflictes amb els companys de classe 

serà pràcticament nul·la. 

 

7.3.1.3. Posició social dels adolescents de la mostra, dintre del grup–

classe 

 

Pel que fa a la posició social dels joves de la mostra dintre del grup classe s’ha 

determinat aquesta posició a partir del nombre d’eleccions positives i negatives que 

reben per part dels companys de classe i a partir dels índexs de popularitat i antipatia 

que obtenen.  

 

Els alumnes es classifiquen en quatre tipologies, segons la seva posició social en el 

grup: 

 

- Líder. Rep un elevat nombre d’eleccions positives. Emet eleccions amb una alta 

reciprocitat. Té un màxim o alt índex de popularitat. Té un nul o escàs índex 

d’antipatia. 

- Integrat. Rep bastants eleccions positives. Emet eleccions positives amb força 

reciprocitat. 

- Poc integrat. Rep i emet poques eleccions positives i amb una baixa o nul·la 

reciprocitat. 

- No integrat. No rep eleccions positives. Emet escasses eleccions positives i sense 

reciprocitat. Té un nul índex de popularitat. 

 

Els resultats obtinguts es mostren a la taula i al gràfic següents: 
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Taula 7.84. Resultats numèrics del sociograma, en els adolescents estudiats (2a part). 

 

Mostra 

d’adolescents 

Nombre 

d’eleccions + 

emeses 

Nombre 

d’eleccions 

+ rebudes 

Índex de 

reciprocitat 

+ 

IP 

popularitat 

IA 

Antipatia 

Tipologia 
S

o
rd

s 

1-DAP1-H 2 3 50 11 7 Integrat 

2-DAP2-D 2 3 0 12 8 Poc integrada 

3-DAP1-H 3 7 100 26 0 Integrat 

4-DAP1-H 4 4 50 14 7 Integrat 

5-DAS-D 3 4 33 20 35 Integrada 

6-DAP3-D 6 4 50 14 0 Integrada 

7-DAP1-H 3 6 100 18 12 Integrat 

8-DAP2-H 3 2 33 8 0 Poc integrat  

9-DAP2-H 2 3 100 11 3 Integrat 

10-DAP1-D 2 2 100 8 25 Integrada 

11-DAP2-D 1 3 100 13 4 Integrada 

12-DAS-D 4 5 75 17 7 Integrada 

13-DAS-D 5 2 20 8 16 Poc integrada 

14-DAP1-H 3 5 100 14 2 Integrat 

15-DAP2-H 5 0 0 0 27 No integrat 

16-DAP1-D 4 3 75 8 5 Integrada 

17-DAP3-H 3 3 0 9 3 Poc integrat 

18-DAP1-D 4 2 50 20 0 Integrada 

19-DAP1-D 6 3 50 21 0 Integrada 

20-DAP2-H 0 0 0 0 5 No integrat 

O
ie

n
ts

 

21-o-D 3 3 100 25 8 Integrada 

22-o-H 4 7 75 25 3 Integrat 

23-o-H 2 5 100 17 20 Integrat 

24-o-H 6 6 66 22 11 Integrat 

25-o-D 4 5 100 25 15 Integrada 

26-o-H 2 10 100 31 0 Líder 

27-o-D 6 3 33 13 4 Integrada 

28-o-D 2 2 100 8 25 Integrada 

29-o-D 1 1 0 3 10 Poc integrada 

30-o-H 0 7 0 25 0 Integrat 

31-o-H 6 6 33 26 13 Integrat 

32-o-D 2 4 100 16 12 Integrada 

33-o-D 3 6 100 21 14 Integrada 

34-o-H 6 9 66 25 0 Integrat 

35-o-D 6 5 66 13 0 Integrat 

36-o-H 6 7 100 36 0 Líder 

37-o-H 3 4 100 12 6 Integrat 

38-o-D 2 2 50 30 0 Integrada 

39-o-D 2 1 50 10 20 Poc integrada 

40-o-H 5 4 60 11 2 Integrat 

 

 

Nota: 
 

IR+. Índex de reciprocitat positiva. Oscil·la entre el 100% i el 0% de correspondència entre les eleccions emeses i 

rebudes. 

IP. Índex de popularitat. Oscil·la entre el valor 0%, nul·la popularitat, i el 100%, màxima popularitat. 
IA. Índex d’antipatia. Oscil·la entre el valor 0%, nul·la antipatia, i el 100%, màxima antipatia. 

 

 

Alguns comentaris respecte de la tipologia dels alumnes, segons la posició social dintre 

de la classe: 

 

- La noia sorda 2 i el noi sord 17 estan poc integrats. Tenen un 0% de reciprocitat 

entre les eleccions d’amistat emeses i rebudes; reben només tres eleccions; tenen un 

índex de popularitat baix, d’un 12 i un 9%, respectivament. 
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- El noi sord 8 i la noia sorda 13 estan poc integrats. Tenen una reciprocitat baixa 

entre les eleccions d’amistat emeses i rebudes, d’un 33 i un 20%, respectivament; 

reben només dues eleccions per part dels companys de classe; tenen un baix índex 

de popularitat, d’un 8% ambdós casos. 

- La noia sorda 5 té l’índex d’antipatia més elevat de tots els adolescents de la 

mostra, concretament un 35%; tot i així està integrada perquè rep quatre eleccions i 

té un 20% de popularitat. 

- El noi oient 30 està integrat. Rep força eleccions d’amistat, concretament l’escullen 

set companys, tot i que ell no n’emet cap i per això té un índex de reciprocitat 0. És 

força popular dintre del grup, obté un índex de popularitat del 25%. Possiblement 

una visió desajustada o poc reflexiva a l’hora d’omplir el sociograma sigui la causa 

de la nul·la relació entre les eleccions fetes i rebudes. 

- Les noies oients 29 i 39 estan poc integrades. Tenen un 0 i un 50%, respectivament, 

de reciprocitat en les eleccions i reben només una elecció d’amistat. 
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La posició social dels adolescents oients dintre de la classe és lleugerament millor que la 

posició social dels adolescents sords. El percentatge d’adolescents sords integrats és del 

70%, mentre que el percentatge d’adolescents oients integrats és del 80%. Entre 

l’alumnat sord, però, el 30% restant es distribueix entre un 20% d’alumnes poc integrats 

i un 10% d’alumnes no integrats. Entre l’alumnat oient hi ha un 10% d’alumnes líders i 

un 10% d’alumnes poc integrats. 

 

El 10% d’alumnes oients líders es correspon a nois que estan a l’adolescència mitjana i 

al final. 

 

Entre els adolescents oients tots els alumnes estan socialment més o menys integrats (en 

posicions que oscil·len entre líders, integrats o poc integrats), mentre que entre els 

adolescents sords hi ha un percentatge baix que no estan integrats en el grup. Aquest 

10% d’alumnes sords no integrats correspon a dos nois que es troben a l’etapa final de 

l’adolescència i cursen estudis postobligatoris de cicles formatius de grau mitjà i grau 

superior. 

 

Segons la classificació establerta per Díaz-Aguado (1996) (vegeu la pàg. 38) respecte de 

les diferents posicions socials dels alumnes d’un grup classe, dintre de la posició social 

de no integrat podem distingir, en la mostra estudiada, l’alumne 15, com a rebutjat, i 

l’alumne 20, com a aïllat. 
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L’alumne 15-DAP2-H, definit com a rebutjat, emet cinc eleccions d’amistat però ningú 

de la classe no l’escull. Ell escriu sobre les seves eleccions: con ellos hablo más. Té un 

0% d’índex de popularitat i, pel contrari, té un índex d’antipatia alt, situat en un 27%. El 

seu valor és el segon índex d’antipatia, respecte dels diferents valors obtinguts pel total 

de la mostra d’adolescents sords i oients. 

 

L’alumne 20-DAP2-H, definit com a aïllat, no emet cap elecció d’amistat. Escriu en 

aquest apartat: no tinc cap millor amic ni amiga; sóc tímid i no em relaciono molt bé 

amb els companys i companyes de classe. No rep, tampoc, cap elecció d’amistat. Té un 

índex de popularitat d’un 0%; però té també un índex d’antipatia baix, situat en un 5%. 

És un alumne ignorat pel grup classe i ell mateix n’és conscient i intenta també passar 

desapercebut. 

 

Segons Díz-Aguado (1996) (vegeu la pàg. 40), la consciència d’aquesta situació social 

pot ocasionar un alt nivell d’estrès i una tendència a infravalorar la pròpia competència 

social. 

 

Si intentem relacionar aquesta posició social inferior, en aquest 10% d’alumnat sord, 

amb les diferents variables analitzades en el capítol sis, observem que aquests nois sords 

_15DAP2 i 20DAP2_ presenten un baix nivell lingüístic i comunicatiu. El primer noi 

presenta també un autoconcepte global negatiu superior al positiu, i el segon noi un alt 

nivell de conductes socials d’inhibició. 

 

En aquests dos alumnes també cal tenir en compte l’estructura educativa pròpia dels 

estudis postobligatoris dels cicles formatius. Característiques com per exemple: grups 

nombrosos i d’edats molt diverses, assistència no obligatòria, el temps de descans no 

sempre implica compartir un espai en comú, el tutor exerceix una dèbil funció en la 

cohesió dels membres del grup, el crèdit de tutoria no forma part del currículum 

educatiu, etc., són factors que no faciliten la integració social dels alumnes amb 

deficiència auditiva. 

 

Al llarg de l’estudi se seguirà aprofundint en la influència d’aquestes o altres possibles 

variables en aquests resultats.  

 

La posició, quant a l’índex de popularitat i l’índex d’antipatia, que reben els adolescents 

de la mostra per part del grup-classe es recull en els gràfics següents: 
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S’observa en el gràfic 7.40 que els alumnes sords obtenen uns índexs de popularitat, en 

el grup–classe, inferiors respecte dels alumnes oients. El 55% d’alumnes sords tenen un 

índex de popularitat situat entre l’11 i el 20. Cap alumne sord no obté un índex de 

popularitat entre el 31 i el 40. 

 

El 45% d’alumnes oients tenen un índex de popularitat entre el 21 i el 30. Un 20% 

d’alumnes oients obté un índex de popularitat màxim, en la mostra estudiada, i situat 

entre el 31 i el 40. 

 

D’altra banda, s’observa en el gràfic 7.41 que els alumnes sords són considerats menys 

antipàtics, pels companys de classe, amb relació als alumnes oients. El 75% d’alumnes 

sords tenen un baix índex d’antipatia, situat entre el 0 i el 10. Tot i així, hi ha un 5% 

d’alumnat sord que obté un índex màxim d’antipatia, situat entre el 31 i el 40. 

 

El 60% d’alumnes oients tenen un baix índex d’antipatia, situat entre el 0 i el 10. Cap 

alumne oient no obté un índex d’antipatia situat entre el 31 i el 40. 

 

Podem concloure a partir d’aquests resultats que els alumnes oients tendeixen a ser més 

populars respecte dels alumnes sords i el rang de menor popularitat es dóna en major 

percentatge en els adolescents sords en comparació amb els oients. D’altra banda, els 

alumnes sords obtenen majoritàriament uns índexs més baixos d’antipatia amb relació 

als alumnes oients; tot i que la franja de major antipatia, situada entre uns valors de 31 a 

40, la rep un 5% de l’alumnat sord i no la rep l’alumnat oient estudiat. 

 

Comparant els dos gràfics s’observa que la menor antipatia envers l’alumnat sord no 

equival a una major simpatia sinó, possiblement, a una relació més neutra o 

d’indiferència. 

 

7.3.1.4. Les relacions entre l’alumnat sord d’una mateixa classe 

 

Tal com s’exposa a la taula 7.79 (pàg. 301) i a la taula 7.85 (pàg. 312), només en set 

casos l’adolescent sord té dintre de la classe un o dos companys amb pèrdua auditiva. 

Aleshores, les relacions socials que estableixen entre ells són les següents: si els joves 

sords són de diferent sexe, sis casos, no s’escullen entre ells però tampoc no es 

rebutgen. En quatre casos, els joves sords són del mateix sexe i les relacions que 
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estableixen entre ells són: en tres casos escullen o són escollits pel company sord del 

mateix sexe, però només en el quart cas l’elecció és recíproca. 

 

 
Taula 7.85. Relacions entre l’alumnat sord d’una mateixa classe. 

 

 

Adolescents sords 

de la mostra  

 

Altres adolescents sords 

de la classe 

Eleccions fetes pels alumnes 

sords de la mostra envers els 

companys sords de classe 

Eleccions rebudes pels 

companys sords de classe 

envers els adolescents sords de 

la mostra 

1-DAP1-H 4-DAP1-H 

Noia DAM 

- 4-DAP1-H 

2-DAP2-D Noia DAM - Noia DAM 

4-DAP1-H 1-DAP1-H 

Noia DAM 

1-DAP1-H - 

8-DAP2-H 11-DAP2-D - - 

10-DAP1-D Noi DAM - - 

11-DAP2-D 8-DAP2-H - - 

13-DAS-D 8-DAP2-H 

11-DAP2-D 

11-DAP2-D 11-DAP2-D 

 

Nota: l’alumna sorda 11 s’ha incorporat al grup-classe un curs acadèmic posterior respecte dels seus companys sords, 
8 i 11, de la mateixa classe i ha estat avaluada durant aquest curs posterior. Per aquest motiu la composició dels 

alumnes sords d’aquesta mateixa classe no coincideix entre ells. 

 

 

Per tant, s’observa que en aquests casos estudiats, la sordesa no és en si mateixa un 

element de consolidació de les relacions socials d’amistat; només ho és en el cas de 

participants del mateix sexe, tal com ocorre a la població d’adolescents oients estudiats. 

 

 

Nunes i Pretzlik (2001) han dut a terme, també, un estudi sociomètric amb infants sords 

i oients d’inici de l’etapa primària, en centres escolars inclusius (vegeu la pàg. 62 del 

capítol tres). Tot i l’edat que separa aquests infants respecte dels adolescents del present 

estudi, són importants els resultats obtinguts per aquestes investigadores, els quals 

guarden algunes similituds amb els resultats obtinguts amb la població adolescent. 

Segons les autores, els infants sords tenen en menor percentatge amics a classe que no 

pas els infants oients. Les posicions sociomètriques de popular i acceptat es donen en 

menor percentatge entre els alumnes sords, mentre que les posicions sociomètriques de 

rebutjat o marginat es donen en major percentatge entre l’alumnat sord respecte de 

l’oient. En totes les classes analitzades hi ha més d’un alumne sord però no 

necessàriament l’amistat s’estableix entre ells. 

 

7.3.1.5. Argumentacions fetes pels companys de classe envers els 

adolescents de la mostra 

 

El nombre de companys de classe, informants en el sociograma respecte de la mostra 

estudiada, que aporta argumentacions és de cent noranta-u, dels quals catorze són 

estudiants sords i cent setanta-set són estudiants oients (vegeu l’annex 2, pàg. 463). 

Comparant aquestes dades amb la taula 7.78 (pàg. 301) respecte dels estudiants 

informants en el sociograma, s’observa que quaranta d’ells no aporten arguments sobre 

les seves eleccions i rebutjos d’amistat. 
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El nombre d’argumentacions d’elecció d’amistat i de rebuig, envers els adolescents 

estudiats, que fan els companys de classe informants i la condició sord o oient d’aquests 

companys de classe, queda recollit a la taula següent: 

 

 
Taula 7.86. Nombre d’argumentacions respecte de les eleccions i rebutjos d’amistat, envers els adolescents estudiats, 

fetes pels companys de classe informants. 

 

 

Mostra 

Nombre d’argumentacions envers els adolescents de la mostra fetes pels 

companys de classe informants i condició sord/oient d’aquests companys  

 

Argumentacions d’elecció d’amistat Argumentacions de rebuig 

Sords Oients Sords Oients 

Sords 3 70 0 43 

Oients 10 98 2 36 

 

 

S’observa a la taula que el nombre d’argumentacions d’elecció i rebuig que fan els 

adolescents sords informants és baix, mentre que el nombre d’argumentacions d’elecció 

i rebuig que fan els adolescents oients informants és més alt. Cal recordar, però, que 

aquestes dades es corresponen amb el nombre total d’informants sords i oients en el 

sociograma envers la mostra (vegeu la taula 7.78, pàg.301). 

 

Els adolescents oients de la mostra reben més arguments d’elecció que els adolescents 

sords (108 i 73, respectivament), mentre que el nombre d’arguments de rebuig que 

reben els adolescents sords i oients de la mostra està més equilibrat, tot i ser 

lleugerament superior envers els adolescents sords estudiats (43, els adolescents sords i 

38, els oients). 

 

Aquestes dades són complementàries a les aportades a la taula 7.81 (pàg. 304), en la 

qual s’ha exposat el nombre d’eleccions i rebutjos rebuts en el sociograma per part dels 

companys de classe. Hi ha una important coincidència entre totes dues taules, tot i que 

_tal com s’ha comentat_ algun alumne informant en el sociograma no ha aportat 

argumentacions.  

 

Els tipus de comentaris que exposen els companys de classe envers els alumnes de la 

mostra, per escollir-los o rebutjar-los com a amics, es classifiquen en quatre grups: 

 

- Comentaris socioafectius. Fan referència als beneficis o perjudicis que l’altre aporta 

a la relació, als aspectes recíprocs de la relació, a les característiques afins o 

diferents entre ambdós, a les qualitats o defectes de l’altre, a les característiques 

relacionals del grup d’amics al qual pertanyen, etc. 

 

- Comentaris comunicatius. Fan referència a la millor o pitjor comunicació que 

s’estableix entre ambdós; a la freqüència i les característiques d’aquesta 

comunicació. 

 

- Comentaris acadèmics. Fan referència a les característiques de l’altre com a 

estudiant o en relació amb els estudis, als beneficis o perjudicis que m’aporta en els 

estudis. 
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- Comentaris de temps o espai en comú. Fan referència a l’antiguitat en la 

coneixença, a la proximitat o llunyania física en l’espai de classe que comparteixen, 

a la freqüència en què es troben, als espais on es troben, a la pertinença a un mateix 

grup classe o grup d’amics. 

 

Els comentaris que fan referència a les característiques relacionals entre els amics o 

entre la colla d’amics s’han classificat en l’apartat de comentaris socioafectius. En 

canvi, els comentaris que fan referència estrictament al fet d’anar físicament junts o anar 

en el mateix grup d’amics, s’han classificat a l’apartat de temps o l’espai en comú. 

 

El percentatge i els tipus de comentaris que exposen els companys de classe envers els 

alumnes de la mostra, per escollir-los com a amics, queden recollits a les taules i al 

gràfic següents: 

 

 
Taula 7.87. Tipus de comentaris en l’elecció d’amistat envers els adolescents sords de la mostra. 

 

Tipus de 

comentaris 

Informants 

oients/sords 

Exemples Nombre 

(total 155) 

Percentatge 

 

 

 

 
 

Socioafectius 

 

 

 

 
 

Oients 

Sempre és al meu costat quan el necessito. M’ajuda 

quan ho necessito/si tinc un problema m’ajuda/m’ajuda 

a integrar-me. Faria moltes coses per mi. Es preocupa 

per mi. 
Li tinc confiança. Ens coneixem més. M’aporta 

seguretat. 

Em cau bé/millor. És bon company/persona/amic. Em 

tracta bé/em trobo bé amb ell. Formem un grup molt 
unit. 

M’ho passo bé amb ell. Tenim afeccions 

comunes.Tenim bona relació/bona amistat/ens entenem 

bé/tenim feeling. Ens assemblem/som compatibles en 
caràcter/en personalitat. 

És simpàtic/ens tenim simpatia. És 

bromista/graciós/divertit. Em fa riure molt. 

No és violent. És agradable. És comprensiu. És valent. 
És positiu. És lluitador. És obert. 

 

 

101 

 

 

65% 

Sords M’ajuda. És bona persona. Li tinc confiança. És 

simpàtic. 

5 

 

3 

 

 

Comunicatius 

 

 

Oients 

Ens expliquem els problemes. Compartim secrets. És 

amable. Sap escoltar. Podem parlar de tot. Sempre 

parlem d’afeccions. És sincer. Dóna bons consells. Li 

agrada dialogar. De seguida vam començar a parlar/ 
parlo més amb ell. M’explica les coses que no entenc. 

18 

 

12 

Sords Parlem de moltes coses. Parla amb mi.  2 
 

1 

 

Acadèmics 

Oients És molt treballador. És estudiós. Està atent a classe. 

 

5 

 

3 

Sords --- 0 0 

 

 
Temps/espai en 

comú 

 

 
Oients 

El conec de fa temps. Provenim de la mateixa escola. 

Som amics/ens coneixem des de petits. De vegades 
quedem els caps de setmana. Fem junts el trajecte casa-

escola. Anem junts a classe. Ens asseiem junts a classe. 

Està més amb mi. Sempre anem junts. 
 

23 15 

Sords Sempre anem junts. 
 

1 
 

1 
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Taula 7.88. Tipus de comentaris en l’elecció d’amistat envers els adolescents oients de la mostra. 

 

Tipus de 

comentaris 

Informants 

oients/sords 

Exemples Nombre 

(total 218) 

Percentatge 

 

 

 

 
 

Socioafectius 

 

 

 

 
 

Oients 

Em fa costat quan el necessito. M’ajuda si tinc un 

problema. És bo amb mi. 

És bon amic/tenim una bona amistat/. És del meu grup 

d’amics/formem un grup molt unit. Ens coneixem molt 
bé/ens relacionem bé/ens portem bé. Ens caiem bé. Em 

sento bé amb ell. Li tinc confiança/puc confiar en ell. 

És comprensiu. 

És bona persona/bon tio. Té bones intencions. 
Tenim caràcters semblants/m’agrada el seu caràcter. 

Sóm similars en alguns aspectes. Compartim 

afeccions/coses en comú. 

És simpàtic/ens tenim simpatia. És agradable. Juguem 
junts. És comprensiu. És solidari. Ajuda els altres. 

M’ho passo bé amb ell. És divertit/ens divertim. Té 

sentit de l’humor. Riem molt. Fem bromes. 

 

133 

 

 

 

61% 

 

Sords 

M’ajuda si tinc un problema. És un bon amic/tenim 

una bona amistat. És bona persona. Congeniem/ em 

cau bé/ens portem bé. És simpàtica. És divertida. És 
culé com jo.  

15 

 

 

7 

 
 

Comunicatius 

 
 

Oients 

És sincer. M’escolta. Parlem molt/sempre 
parlem/parlem amb sinceritat/és amb qui més parlo. És 

amable. Ens expliquem els problemes. Compartim 

secrets. Ens expliquem moltes coses. Tenim converses 

serioses. Li agrada dialogar.  

24 
 

 

11 

 

Sords 

Parlem de moltes coses/ és amb qui més parlo/parlo 

molt amb ell/fou de les primeres persones amb les 
quals vaig començar a parlar. 

6 

 
 

2,5 

 
Acadèmics 

 
Oients 

Pots treballar amb ell. És responsable en el treball. 
M’ajuda quan sec al seu costat. És llest. Puc estudiar 

amb ell. És intel·ligent. 

8 
 

3,5 

Sords -- 0 0 

 
 

Temps/espai en 

comú 

 
 

Oients 

Estem juntes des dels 3 anys/des dels 5 anys. És un 
antic company de classe. Ens coneixem de fa temps/de 

l’antic col·le. Va més amb mi/anem junts. Seiem a 

prop. Vivim a prop. Fem junts el trajecte casa-escola. 

Quedem els caps de setmana. Hem sortit de festa junts. 

30 
 

 

14 

Sords Sempre anem junts. Ens coneixem des de P-3. 2 

 

1 

 

 

S’observa a les dues taules que els exemples exposats en l’elecció d’amistat són els 

mateixos envers l’alumnat sord i envers l’alumnat oient de la mostra i independentment 

de la condició sord o oient de l’alumnat informant.  
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S’observa en el gràfic una important coincidència en l’elecció d’amistat envers els 

adolescents oients i sords de la mostra. A tots dos grups predominen els comentaris 

socioafectius i en un mateix percentatge, d’un 68%. En segon lloc apareixen comentaris 

comunicatius i de temps o espai en comú, en percentatges que oscil·len entre el 13 i el 

16%. En tercer lloc i en un percentatge molt baix, d’un 3 i un 3,5%, apareixen 

comentaris acadèmics. 

 

Algunes de les conclusions formulades en l’entrevista sobre l’amistat es posen també de 

manifest en l’anàlisi dels diferents comentaris, és a dir: 

 

1. Els valors relacionats amb l’elecció d’amics són similars en tots els adolescents i 

predominen els comentaris que fan referència a valors socioafectius. Exemples: 

Sempre és al meu costat quan el necessito; si tinc un problema m’ajuda; li tinc 

confiança; m’ho passo bé amb ell; és bona persona; em cau millor, etc. 

 

2. L’amistat entre l’adolescent sord i l’oient es basa en la reciprocitat, tal com 

succeeix a la població general d’adolescents. Exemples: Ens coneixem més. Ens 

tenim simpatia. Tenim afeccions comunes. Ens entenem bé. Som compatibles en 

caràcter. Jo l’ajudo a ell i ell m’ajuda a mi, etc. 

 

Fins i tot, en algunes ocasions, els adolescents oients informants que tenen una 

bona amistat amb el company sord de classe aporten comentaris respecte d’una 

situació clarament benefisiosa per a un mateix, mercès a aquesta amistat. Exemples: 

Sempre m’explica les coses que no entenc. Ell(sord) porta molt temps al col·le i jo 

(oient) sóc nova d’aquest any i m’ajuda a integrar-me. Em dóna seguretat, és bona 

persona, oberta i em sembla que faria moltes coses per mi. Em cau super bé i 

m’ajuda, etc. (aquests comentaris fan referència a adolescents sords diferents). 

 

3. Els adolescents informants valoren en els adolescents sords i oients de la mostra 

uns mateixos valors comunicatius, que aporten a l’amistat. Exemples: Ens 

expliquem els problemes. Compartim secrets. Sap escoltar. Podem parlar de tot. 

Dóna bons consells. Li agrada dialogar. Parlo més amb ell, etc. 

 

En aquests comentaris aportats pels adolescents oients informants envers els 

adolescents sords de la mostra es posa també de manifest que les dificultats 

lingüístiques i comunicatives que acompanyen la sordesa no són un impediment per 

desenvolupar els aspectes comunicatius característics de l’amistat. 

 

4. Els aspectes acadèmics, com ara les qualitats o els defectes com a estudiant, són 

poc rellevants en els comentaris d’amistat entre els adolescents. 

 

 

El percentatge i els tipus de comentaris que exposen els companys de classe envers els 

alumnes de la mostra, per rebutjar-los com a amics, queden recollits a les taules i al 

gràfic següents: 
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Taula 7.89. Tipus d’arguments en el rebuig d’amistat envers els adolescents sords de la mostra. 

 

Tipus de 

comentaris 

Informants 

oients/sords 

Exemples Nombre 

(total 76) 

Percentatge 

 

 

 

 
 

 

 

 
Socioafectius 

Oients Va com un boig. Sempre m’empenta. Fastidia els 

altres/molesta. Va de “xulo”. Es creu el millor. És 

antipàtic. És desagradable. Discrimina. Jutja els altres. 

No és sociable/no és amistós/és distant. És pesat. És 
agressiu. És introvertit. 

No ens coneixem. No juguem junts. No es relaciona 

amb els altres/no interacciona/no ens relacionem.  

No m’agrada la seva forma de ser. No ens portem bé.  
Ens barallem. S’enfada de seguida. Va a la seva. 

Em cau fatal/no em cau gaire bé. Tenim gustos/estils 

diferents. No tenim coses en comú/som molt diferents. 

No m’agrada la seva personalitat/el seu caràcter/té un 
caràcter difícil. No m’agrada com actua. No es su culpa 

pero si desde pequeño la gente lo hubiera tratado con 

normalidad estaría más capacitado. 

 

51 

 

 

 

67 

Sords -- 0 0 

 

 

 

Comunicatius 

Oients Mai parlem/no parlem gaire. De seguida et diu si has 

fet alguna cosa malament. Crida. Parla fort. Xiscla. És 

xivato. Sempre ha de ser el que ell diu. No accepta 

pensaments/idees/opinions diferents. Pensem de 
manera diferent. Parlem com a companys però no com 

a amics. No em puc comunicar bé amb ell. “sent” el 

que l’interessa. 

23 

 

 

30,5 

Sords -- 0 0 

 

Acadèmics 

Oients Interromp la classe. Distreu la classe. 2 

 

2,5 

Sords -- 0 0 

Temps/espai en 
comú 

Oients -- 0 0 

Sords -- 0 0 

 

 

Taula 7.90. Tipus d’arguments en el rebuig d’amistat envers els adolescents oients de la mostra. 
 

Tipus de 

comentaris 

Informants 

oients/sords 

Exemples Nombre 

(total 61) 

Percentatge 

 
 

 

 

Socioafectius 

 
 

Oients 

No ens coneixem gaire. No ens relacionem gaire. No 
m’agrada el seu comportament. No m’agrada el seu 

caràcter. Ens acabem barallant. No ens avenim. No em 

cau bé. Som diferents/tenim estils diferents. No tenim 

res en comú. És un pesat/és un plasta. No m’ho passo 
bé amb ell. Mai vol jugar al que proposo. És pasota. És 

impertinent. Sempre vacil·la. És egoista. És antipàtic. 

Es burla dels altres/es fica amb els altres. No respecta. 

Et mira com si fos superior. Fa coses anormals. És una 
criaja. És un pallasso. Va de superior. És un pilotes. 

 
39 

 

 

 
64 

Sords No m’agrada la seva forma de ser. No es un buen 
compañero conmigo. 

2 
 

 

3 

 

 

Comunicatius 

Oients No parlem gaire/quasi mai parlo amb ella. És molt 

callat. És un criticon. És xafarder. És cridaner. Si fas 

una cosa malament de seguida t’ho diu. Sempre et vol 

deixar malament. Sempre vol parlar. Parla com si fos 
un “xulo”. Pensem de manera diferent. 

17 

 

 

28 

Sords -- 0 0 

 
Acadèmics 

Oients Només es preocupa pels estudis. 1 
 

2 

Sords -- 0 0 

 

Temps/espai en 
comú 

Oients S’asseu a l’altra banda de la classe. S’asseu lluny de mi 

a classe. 

2 

 

3 

Sords -- 0 0 
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S’observa a les dues taules que majoritàriament els comentaris de rebuig en l’amistat 

provenen d’informants oients i només hi ha dos comentaris expressats per dos 

informants sords i dirigits a dos adolescents oients de la mostra. 
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S’observa en el gràfic una important coincidència en el rebuig d’amistat envers els 

adolescents sords i oients de la mostra. A tots dos grups predominen els comentaris 

socioafectius i en un mateix percentatge, d’un 67%. En segon lloc apareixen comentaris 

comunicatius, en percentatges que oscil·len entre el 30,5 i el 28%, respectivament. En 

tercer lloc i en percentatges molt baixos, que oscil·len entre un 2 i un 3%, apareixen 

comentaris acadèmics i de temps o espai en comú. 

 

La major part de comentaris socioafectius i comunicatius, en el rebuig, són comuns 

envers els adolescents sords i oients de la mostra. Per exemple: 

 

Comentaris socioafectius comuns: és antipàtic, es creu el millor/superior, és un pesat, 

no ens coneixem, no ens relacionem gaire, molesta els altres/es fica amb els altres, ens 

barallem, no em cau bé, no tenim coses en comú, etc. 

 

Comentaris comunicatius comuns: no parlem gaire, quasi mai parlem, si fas una cosa 

malament de seguida t’ho diu, és cridaner, pensem diferent, etc. 

 

Però apareixen també, envers l’alumnat sord de la mostra, alguns comentaris de rebuig 

socioafectiu, comunicatius i acadèmic relacionats amb la deficiència auditiva. Com per 

exemple: 

 

Comentari socioafectiu: no és su culpa, directamente, pero estoy seguro que, si desde 

pequeño la gente que le rodea lo hubiera tratado con normalidad, estaría más 

capacitado.  

 

Comentaris comunicatius: parla fort, xiscla, no em puc comunicar bé amb ell, “sent” el 

que l’interessa. 

 

Comentari acadèmic: interromp la classe. 
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Aquests comentaris mostren un coneixement insuficient, per part dels companys oients 

de classe, respecte dels inconvenients que, en alguns casos, ocasiona l’handicap auditiu 

als seus companys sords. Aspectes associats a la sordesa, com per exemple: 

 

- Una major dificultat per controlar la intensitat de la pròpia veu en ambients 

sorollosos, com la classe, el pati, el menjador escolar, etc. 

- Condicions de l’entorn en les quals l’adolescent sord sent millor o pitjor. Espais 

tancats o oberts; aules silencioses i no reverberants; nombre d’estudiants i 

distribució dintre de la classe; distància i camp visual entre l’adolescent sord i els 

altres, etc. 

- Dificultats de llenguatge oral, tant en l’àmbit expressiu com comprensiu. 

- Condicions entre l’emissor i el receptor, facilitadores de la comunicació, tal com: 

mirar l’adolescent sord mentre un parla, assegurar-se que l’adolescent sord està 

atent al missatge, establir un espai proper per a la comunicació entre tots dos, etc. 

- Major necessitat, per part de l’adolescent sord, de demanar aclariments a classe, 

respecte de les exposicions orals del professorat; per dubtes, explicacions no 

enteses, lèxic desconegut, etc. 

 

L’entorn educatiu, i especialment el tutor, els hauria de recollir, tenir-los en compte i 

abordar-los a través de l’acció tutorial amb el grup classe, per tal que el grup conegués 

millor el major esforç que ha de fer l’estudiant sord i no fos rebutjat pels aspectes citats. 

 

En aquesta línia, Cambra (1997) exposa que l’acceptació del company sord per part dels 

alumnes oients és fonamental per a un bon nivell d’autoestima; sense aquesta acceptació 

s’incrementa la percepció de solitud i la manca de confiança en l’estudiant sord. En la 

construcció de les actituds dels estudiants oients envers el company sord juga un paper 

fonamental el professor. 

 

 

Tot i que en l’entrevista respecte de l’amistat quatre adolescents sords (dos nois i dues 

noies) pensen que els seus millors amics els atribueixen la característica de “ser pesats”, 

mentre que aquesta atribució només apareix en un adolescent oient (vegeu la pàg. 233), 

en el sociograma la característica de “ser pesat” apareix en baixa freqüència i s’atribueix 

tant als adolescents sords com oients i, per tant, no és viscuda pels companys de classe 

com una característica negativa exclusiva de l’alumnat sord (vegeu l’annex 2, pàg. 465). 

Concretament, apareix aquest atribut envers dos nois sords i dos nois oients. 

 

Exemples: 

 

Comentari d’un company de classe envers el noi sord 7: perquè encara que sigui un xic 

pesat és un bon company, tant per treballar com per jugar. 

 

Comentari d’un company de classe envers el noi sord 15: no parlo gaire amb ell; és un 

pesat i té una personalitat que no m’agrada. 

 

Comentari d’un company de classe envers el noi oient 23: és pesat i plasta i no em cau 

gaire bé. 

 

Comentari d’un company de classe envers el noi oient 31: és molt pesat i no té respecte. 
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Condició sord o oient dels estudiants informants. 
 

Si analitzem més detingudament el nombre de comentaris en l’elecció i el rebuig envers 

l’amistat, segons la condició sord o oient dels estudiants informants, obtenim el gràfic 

següent: 
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En l’anàlisi dels resultats del gràfic cal recordar que, en els diferents grups-classe que 

han participat en el sociograma, el nombre d’estudiants oients és molt superior al 

nombre d’estudiants sords i per això hi ha una gran desproporció entre el nombre de 

comentaris fets pels informants sords i oients. 

 

Quant a l’elecció d’amistat, els informants sords fan un nombre major de comentaris 

envers els adolescents oients de la mostra respecte dels adolescents sords de la mostra. 

Cal recordar, però, que és degut al fet que la majoria d’informants sords no té companys 

sords a classe. 

 

Quant al rebuig d’amistat, els informants sords no aporten comentaris envers els 

adolescents sords de la mostra, atès que són pocs els que estan junts a classe i no es 

rebutgen entre ells, tal com s’ha exposat en els resultats anteriors del sociograma. 

 

El nombre de comentaris de rebuig fet pels informants sords és de dos i és referit als 

adolescents oients de la mostra. 

 

Pel que fa als informants oients, tendeixen a aportar més comentaris sobre l’elecció 

d’amistat, si l’amic és un adolescent oient respecte si l’amic és un adolescent sord. Pel 

contrari, els informants oients tendeixen a aportar més comentaris relacionats amb el 

rebuig, si l’enemistat és envers l’adolescent sord que no pas amb l’adolescent oient. 

 

Sembla que l’informant oient aprecia més virtuts al seu amic oient respecte de l’amic 

sord, pel que fa a l’elecció d’amistat. I, en canvi, veu més defectes a l’alumne sord no 

amic que a l’alumne oient no amic, pel que fa al rebuig en l’amistat. 

 

Aquestes observacions concorden amb els resultats exposats anteriorment; a través de 

l’entrevista sobre l’amistat i a través del sociograma. És a dir: 
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- Alguns companys oients desconeixen les dificultats lingüístiques i comunicatives 

que sovint són conseqüència de la pèrdua auditiva del company sord de classe i, en 

ocasions, exposen aquestes dificultats com a comentaris de no amistat. 

- Els nois oients que tenen millors amics oients i sords valoren millor l’amistat amb 

el millor amic oient respecte l’amistat amb el millor amic sord. 

- En el sociograma, els nois oients reben més eleccions d’amistat i menys rebutjos 

respecte dels altres tres grups, formats per noies oients i nois i noies sords, i 

consegüentment reben també més comentaris d’elecció i menys comentaris de 

rebuig. 

 

7.3.1.6. Argumentacions fetes pels adolescents estudiats envers els 

companys de classe 

 

En aquest apartat s’analitzen els comentaris que exposen els adolescents sords i oients 

de la mostra en l’elecció i el rebuig d’amistat envers el grup–classe (veure annex 2, pàg. 

473 i 477). 

 

El percentatge i els tipus de comentaris que exposen sobre l’elecció d’amistat, queden 

recollits a les taules i al gràfic següents: 

 

 
Taula 7.91. Tipus de comentaris en l’elecció d’amistat dels adolescents sords de la mostra envers el grup classe. 

 

Tipus de 

comentaris 

Característiques 

dels companys 

de classe 

escollits 

Exemples Nombre 

(total 65) 

Percentatge 

 

 
 

 

Socioafectius 

 

 
 

Oients 

M’ajuda/m’ajuda quan tinc un problema. Em consola 

quan estic trist. Em sento bé amb ell. Tenim una 
bona amistat/és el meu millor amic. Ens portem molt 

bé/ens caiem bé/connectem. Ens ho passem bé junts. 

És una bona persona/bon noi. M’estima. Tenim 

afeccions semblants/ és culé com jo/gustos 

semblants. Congeniem. És especial. És graciós. És 

divertit. És simpàtic. És flipat. No fa tonteries. 

 

44 

 

68 

Sords Ens coneixem més. 1 

 

1,3 

 

 

Comunicatius 

 

Oients 

Xerrem entre nosaltres. Parlem de moltes coses. És 

amb qui més parlo. Fou de les primeres companyes 

amb qui vaig començar a parlar. Ens comuniquem. 

9 14 

 

Sords 

Parlem de moltes coses. 1 1,3 

 

 

Acadèmics 

 

Oients 

M’ajuden en els estudis. M’ajuda quan no entenc una 

cosa de la classe i m’ho explica. 

2 3 

 

Sords 

--   

 

 

Temps/espai en 
comú 

 

Oients 

De vegades ens trobem fora de l’IES. Ens trobem a 

l’IES però poc a fora. Anem junts al bar. Estem junts 

al pati. Sempre anem junts. Ens coneixem des de P-
3/des de l’ESO. 

7 11 

Sords Sempre anem junts. 1 1,3 
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Taula 7.92. Tipus de comentaris en l’elecció d’amistat dels adolescents oients de la mostra envers el grup classe. 

 

Tipus de 

comentaris 

Característiques 

dels companys 

de classe 

escollits 

Exemples Nombre 

(total 94) 

Percentatge 

 

 
 

 

Socioafectius 

 

Oients 

Es preocupa pels altres. Em cau molt bé. Ens 

portem molt bé. Ens relacionem més/ tenim una 
bona relació. És bona persona/company/amic. És el 

meu millor amic. Té bon cor. És carinyós. És 

divertit. És graciós. És simpàtic. Té sentit de 

l’humor. Em fa riure molt. És agradable. És 
comprensiu. És extrovertit. És cavaller. Sap animar 

l’altre. Sap ajudar a apujar els ànims. Compartim 

gustos/afeccions. Coincidim en la forma de 

ser/d’actuar. 
 

 

56 

 

59,5 

 
Sords 

És una bona amiga. Ens relacionem més. Em cau 
molt bé. Coincidim en la forma de ser. Compartim 

afeccions. És simpàtic. És agradable. És 

comprensiu. És valent. És positiu. És lluitador.  

13 14 

 

 

Comunicatius 

Oients Compartim secrets. sap escoltar. Sap entendre’m. 

És amable. Sap escoltar. Sap aconsellar. És sincer. 

Parlo més amb ell. 
 

11 12 

Sords Parlo més amb ell. 
 

1 1 

 
Acadèmics 

Oients És treballador. 
 

1 1 

Sords És treballador. 1 

 

1 

 
 

Temps/espai en 

comú 

Oients El conec de fa molts anys. El conec de l’escola 
anterior. El conec d’aquest any. El conec de 

sempre/ des de petits. Sempre anem junts. Està més 

a prop meu a classe. 

 

9 9,5 

Sords Sempre anem junts. Ens hem conegut aquest any. 2 2 
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No s’observen grans diferències entre els dos grups de la mostra, ni pel que fa al 

percentatge de comentaris que exposen ni al tipus de comentaris. Tanmateix aquests 

resultats guarden una gran similitud amb els resultats de les taules 7.87 i 7.88 i el gràfic 

7.42. (pàg. 315), exposats pels adolescents informants dels grups-classe participants. 
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Els adolescents sords de la mostra només aporten tres comentaris sobre l’amistat amb 

companys sords de classe, perquè majoritàriament no tenen companys sords del mateix 

sexe a la classe. 

 

Els adolescents oients de la mostra comparteixen tots ells la classe amb un company 

amb sordesa i és per això que el percentatge de comentaris en l’elecció de l’amic sord 

augmenta. 

 

Entre els comentaris socioafectius que aporten els adolescents de la mostra apareix, tant 

en el grup de sords com d’oients, l’ajuda que reben dels amics (vegeu annex 2, pàg. 473 

i 477). Set adolescents sords de la mostra comenten el fet de ser ajudats per part de 

l’amic oient de classe, en les situacions socials ordinàries (cinc casos) o en els estudis 

(dos casos). Només una adolescent oient de la mostra comenta l’ajut que rep per part de 

l’amic oient de classe. Exemples: 

 

Comentaris aportats pels adolescents sords de la mostra: m’ajuda. Me ayuda en los 

estudios. Siempre me ayuda cuando no entiendo algo de la clase y ella me lo explica. 

Sempre m’ajuda, etc. 

 

Comentari aportat per la noia oient de la mostra: sap ajudar a apujar els ànims. 

 

Tot i que la referència a l’ajut de l’amic de classe sigui superior per part dels 

adolescents sords de la mostra respecte dels adolescents oients de la mostra, no es pot 

atribuir a una major dependència de l’adolescent sord envers l’adolescent oient, pel que 

fa a l’amistat o als estudis. 

 

Al llarg de l’entrevista individual amb els adolescents de la mostra, els nois i les noies 

oients citen també els valors d’ajut i suport entre els amics. També, entre els estudiants 

oients dels diferents grups-classe, informants envers els alumnes de la mostra, tretze 

d’ells comenten el fet de ser ajudats per part de l’amic sord de classe i nou d’ells 

comenten l’ajut que reben per part de l’amic oient. 

 

El percentatge i els tipus de comentaris que exposen envers el rebuig en l’amistat, 

queden recollits a les taules i al gràfic següents: 
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Taula 7.93.Tipus de comentaris en el rebuig d’amistat dels adolescents sords de la mostra envers el grup-classe. 

 

Tipus de 

comentaris 

Característiques 

dels companys 

de classe 

rebutjats 

Exemples Nombre 

(total 58) 

Percentatge 

 

 
 

 

 

 
Socioafectius 

 

 
Oients 

No m’agrada la seva forma de ser. No és una bona 

persona. No em cau bé. No ens avenim en l’amistat. 
No congeniem. Em molesta. Pega. Busca 

problemes. Es fica amb els altres. Té una actitud 

poc seriosa. No es comporta bé. No respecta els 

companys que estudien. S’enfada de 
seguida/sempre està de mala hòstia. Fa el que li 

dóna la gana. És una lagarta. És xivata. És tonto/ fa 

tonteries. Fa coses lletges. Es fa el xulo. Es fa la 

“bona”. És antipàtic. És tossuda. És creguda. Es 
creu el millor. És un marginat. És borde. Es creu la 

més guapa. És egoista. És una mica rata. És 

infantil. És raro. Em cau bé però no com a amiga. 

 

 

48 

 

83 

Sords -- 0 0 

 

 

Comunicatius 

Oients Sempre diu “para!” quan fas alguna cosa que li 

molesta una mica. Parla quan vol. Parla molt. Crida. 

No conversem/ no xerrem. Quasi no parla amb 
ningú. No és sincer. No l’entenc quan parla i no em 

fa cas. 

 

9 15 

Sords -- 0 0 

 

Acadèmics 

Oients Saben poc. 

 

1 2 

Sords -- 0 0 

Temps/espai en 
comú 

Oients -- 0 0 

Sords -- 0 0 

 

 

Taula 7.94. Tipus de comentaris en el rebuig d’amistat dels adolescents oients de la mostra envers el grup-classe 
 

Tipus de 

comentaris 

Característiques 

dels companys 

de classe 

rebutjats 

Exemples Nombre 

(total 46) 

Percentatge 

 

 

 
 

Socioafectius 

 

 

Oients 

És poc amigable. Tenim caràcters diferents. No ens 

avenim/no ens compenetrem. No ens coneixem 

prou. No li caic bé. No m’agrada el seu caràcter. És 
molt introvertida. Es fica amb els altres/li agrada fer 

mal als altres. És gelós. És més dèbil del que 

sembla. És prepotent. És tímid. És mal educat. És 

cregut. És imbècil. Es creu graciós. Es creu 
intel·ligent. És pasota. És pesat. És antipàtic. És 

egoista. És tonto. Es creu superior. Vacil·la molt. 

És hiperactiu. Em posa nerviosa. És infantil. 

 

 

37 

 

80,5 

Sords -- 0 0 

 

 

 
Comunicatius 

Oients No he parlat mai amb ella. Diu xorrades. No em 

parlo amb ella. Parlo amb ell com a company però 

no com a amic. Pensem de manera diferent. 
 

5 11 

Sords Parlo amb ell com a company però no com amic. 

Pensem de manera diferent. 

2 4,5 

 

Acadèmics 

Oients Fa el contrari del que s’ha de fer a l’escola. 

 

1 2 

Sords -- 0 0 

 
Temps/espai en 

comú 

Oients Quasi mai ve a classe. 
 

1 2 

Sords -- 0 0 



7. Resultats en relació amb les dimensions estudiades 325 

 

Gràfic 7.46 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
p

e
rc

e
n

ta
tg

e

sords oients

Adolescents de la mostra

Percentatge i tipus de comentaris en el rebuig d'amistat envers els 

companys de classe

socioafectiu

comunicatiu

acadèmic

temps/espai

 

 

 

No s’observen diferències entre tots dos grups de la mostra, ni pel que fa al percentatge 

de comentaris que exposen ni al tipus de comentaris. Alhora aquests resultats guarden 

força similitud amb els resultats de les taules 7.89 i 7.90 (pàg. 317) i el gràfic 7.43. (pàg. 

318), exposats pels adolescents informants dels grups-classe participants. En aquest cas, 

però, els adolescents de la mostra aporten uns percentatges lleugerament superiors de 

comentaris socioafectius i lleugerament inferior de comentaris comunicatius respecte 

dels adolescents informants dels grups-classe participants. 

 

Entre els adolescents sords de la mostra no hi ha cap comentari de rebuig en l’amistat 

envers el company sord de classe; tot i que aquesta situació de dos companys sords, a la 

mateixa classe, es dóna només en set casos (vegeu la taula 7.79, pàg. 301). 

 

Entre els adolescents oients de la mostra el percentatge de comentaris de rebuig envers 

els companys sords de classe també és baix i és situat en un 4,5% de comentaris 

comunicatius. 

 

7.3.2. Conclusions respecte de la posició social dels 

adolescents sords i oients, en el grup–classe 
 

Entre les principals conclusions recollides en el sociograma destaquen les següents: 

 

1. Tots els adolescents són escollits com a amics, majoritàriament, per companys 

de classe del mateix sexe. 

 

A les classes amb alumnat d’ambdós sexes, els adolescents sords i oients són escollits, 

en el 79% dels casos, per companys de classe del mateix sexe. Aquest resultat es 

correspon amb les dades obtingudes a l’entrevista personal, on es posa també de 

manifest aquesta tendència majoritària entre els adolescents a fer millors amics del 

mateix sexe. 

 

2. Els nois sords reben menys eleccions d’amistat en comparació amb els nois 

oients. Les noies sordes i oients reben un percentatge similar d’eleccions 

d’amistat. 
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El nombre d’eleccions que reben els nois sords, les noies sordes i les noies oients és 

similar. Els nois oients són els que reben més eleccions d’amistat per part dels 

companys de classe. Tanmateix, la posició social de líder, tot i minoritària, es dóna 

només en els nois oients. 

 

A l’inici de l’adolescència, els nois sords reben un nombre d’eleccions força similar als 

oients, però a mesura que augmenta l’edat, el nombre d’eleccions d’amistat envers els 

nois sords disminueix, en comparació als nois oients. Al final de l’adolescència, els nois 

sords reben només tres eleccions, mentre que els nois oients reben quinze eleccions 

d’amistat. Això és degut al fet que hi ha dos nois sords, al final de l’adolescència, que 

no reben cap elecció d’amistat en el grup–classe. 

 

Les noies sordes i oients reben, al llarg de l’adolescència, un nombre molt similar 

d’eleccions per part dels companys de classe. 

 

3. Tots els adolescents sords i oients de la mostra reben un percentatge similar de 

rebutjos d’amistat.  

 

El percentatge de rebutjos és similar en els quatre grups estudiats; tot i que destaca, 

entre els nois oients, un percentatge lleugerament menor, d’un 3,5%, seguit dels nois 

sords; mentre que les noies sordes i oients reben un 5,5% de rebuig. 

 

Els nois oients són més escollits pel grup classe i alhora són menys rebutjats. Els altres 

tres grups d’adolescents estudiats tenen una interacció social amb els companys de 

classe més similar. 

 

4. Els adolescents sords consoliden les seves relacions d’amistat, a classe, a 

l’adolescència mitjana, mentre que els adolescents oients tenen amistats 

recíproques, al llarg de tota l’adolescència. 

 

Entre els adolescents sords, el percentatge més alt de reciprocitat en l’elecció d’amistat 

amb els companys de classe es dóna a l’adolescència mitjana i arriba a un percentatge 

del 75%; mentre que al final de l’adolescència aquest percentatge baixa al 29%. Aquest 

valor baix, al final de l’adolescència, és degut especialment als nois sords, els quals 

mantenen relacions superficials i no recíproques amb els companys de classe 

considerats amics. 

 

5. Els adolescents sords mostren relacions d’enemistat menys consolidades i no 

recíproques respecte dels adolescents oients i, consegüentment, la possibilitat 

de conflictes amb companys de classe serà menor. 

 

Entre els adolescents sords, la reciprocitat en el rebuig és menor respecte dels 

adolescents oients i disminueix al llarg de l’adolescència, fins que arriba a un valor zero, 

al final de l’adolescència. Entre els adolescents oients s’observa també una disminució 

de la reciprocitat en el rebuig, a mesura que augmenta l’edat de l’adolescent; però tot i 

així es manté en un 8,3%, al final de l’adolescència. La possibilitat de conflictes amb 

companys de classe serà menor en el cas de l’adolescent sord respecte de l’oient. 

 

6. Els adolescents sords mostren, en general, una posició social dintre del grup 

classe bona, tot i que no és tan forta com la dels adolescents oients. 
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El 90% d’adolescents sords ocupen, dintre del grup classe, una posició social d’integrat 

o, en menor ocasions, poc integrat. Entre els adolescents sords no hi ha cap líder i hi ha 

un 10% d’alumnes no integrats; els quals es corresponen amb dos nois del final de 

l’adolescència. 

 

El 100% dels adolescents oients estan més o menys integrats; hi ha un petit percentatge 

de líders i de poc integrats, i no hi ha cap alumne no integrat. 

 

7. Els alumnes sords són considerats menys populars, però menys antipàtics, que 

els oients de la mostra. 

 

Els índexs de popularitat en el grup–classe són menors envers l’alumnat sord respecte 

de l’alumnat oient. Però, alhora, els índex d’antipatia són més baixos envers l’alumnat 

sord respecte de l’oient. La menor antipatia envers l’alumnat sord, però, no equival a 

una major simpatia sinó, possiblement, a una relació més neutra o d’indiferència. 

 

8. Els alumnes sords amb companys sords a la mateixa classe tendeixen a establir 

entre ells relacions d’amistat només si són del mateix sexe. 

 

S’observa, en els casos estudiats, que la sordesa no consolida en si mateixa relacions 

socials d’amistat; aquestes només es donen en el cas d’alumnes sords del mateix sexe, 

tal com ocorre en la població general d’adolescents oients. 

 

Si a la mateixa classe hi ha més d’un alumne amb sordesa, tendeixen a escollir-se entre 

ells si són del mateix sexe; si són de diferent sexe no s’escullen però tampoc no es 

rebutgen. 

 

9. En l’elecció d’amistat, per part dels companys de classe, predominen els 

comentaris socioafectius i aquests són els mateixos envers l’alumnat sord i 

envers l’alumnat oient de la mostra. 

 

El 68% dels comentaris que exposen els alumnes de classe envers l’amistat amb el 

company oient o el company sord de la mostra són de tipus socioafectiu. En segon lloc 

apareixen comentaris comunicatius i de temps o espai en comú, però en percentatges 

més baixos, situats entre el 13 i el 16%. Els comentaris són els mateixos envers els 

alumnes sords i els oients i en un percentatge similar. 

 

10. Els adolescents sords i oients aporten uns mateixos valors de suport i 

comunicació a l’amistat 

 

En el sociograma, igual que en els resultats de l’entrevista individual sobre l’amistat, 

s’observa una reciprocitat i una identificació entre el company oient que escull i el 

company sord de classe escollit, pel que fa als aspectes socioafectius de suport, 

afeccions comunes, caràcters semblants, etc. 

 

Els informants oients del sociograma que escullen com a amics els adolescents sords i 

oients de la mostra, igual que en l’entrevista sobre l’amistat, valoren uns mateixos 

aspectes comunicatius que aquests adolescents aporten a l’amistat. 
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11. En el rebuig d’amistat envers l’alumnat sord i oient de la mostra predominen 

també els comentaris socioafectius. Tot i que en un percentatge baix apareixen, 

envers l’alumnat sord, comentaris comunicatius de rebuig que fan referència a 

característiques associades a la sordesa. 

 

El 67% dels comentaris que exposen els companys de classe, en el rebuig d’amistat 

envers els alumnes sords i oients de la mostra, són de tipus socioafectiu i són els 

mateixos envers els dos grups d’adolescents estudiats.  

 

En segon lloc hi ha entre un 30,5% i un 28% als comentaris de rebuig de tipus 

comunicatiu, tant pel que fa als adolescents sords com oients. Alguns d’aquests 

comentaris fan referència a característiques associades a la sordesa i mostren un poc 

coneixement, per part dels estudiants oients de classe, de les repercussions que té la 

sordesa en la comunicació amb els altres, en el seguiment i la comprensió de les 

explicacions teòriques del professorat, etc. 

 

 

Com a cloenda d’aquest apartat cal ressaltar els aspectes següents: 

 

Els resultats obtinguts en l’entrevista personal, respecte de l’amistat, es complementen i 

guarden relació amb els resultats obtinguts en el sociograma. En general, a través dels 

dos instruments s’identifiquen uns mateixos adolescents amb millors o pitjors 

interaccions d’amistat. 

 

Comparant les informacions aportades pels adolescents sords, que a l’entrevista 

personal mostren unes situacions d’amistat més febles, amb els resultats obtinguts en el 

sociograma, es constaten els aspectes següents: 

 

 La noia sorda 19-DAP1 exposa, a l’entrevista sobre l’amistat, que no té millors 

amigues sinó que té amigues. Mostra, però, una interacció social i unes relacions 

d’amistat iguals que altres noies adolescents sordes i oients de la mostra i en el 

sociograma ocupa una posició clarament integrada dintre del grup–classe. 

 

 El noi sord 17-DAP3 exposa, durant l’entrevista, que té dificultats personals per 
relacionar-se i parlar amb noies de la seva edat. Estudia un cicle formatiu de grau 

mitjà on només hi ha nois, la qual cosa no l’ajuda en el procés d’aprendre a 

conviure amb noies i vèncer les seves dificultats per interrelacionar-se i comunicar-

se amb elles. Fora de l’institut té un nombre reduït de millors amics, però amb una 

bona amistat consolidada des de fa anys. En el grup-classe, mitjançant el 

sociograma, mostra una posició social poc integrada; tres companys de classe 

l’escullen com a més amic però ell n’escull uns altres i, per tant, no té cap amistat 

recíproca. 

 

 El noi sord 15-DAP2 exposa, a l’entrevista, que no té millors amics ni amics; no té 
vida social amb nois d’igual edat fora de l’institut; només es relaciona amb nois i 

noies que coneix a través del xat o el correu electrònic i sense que es trobin 

físicament. En el sociograma mostra una posició social de no integrat i 

concretament s’observa un cert rebuig per part dels companys de classe. La situació 

d’aquest noi és greu ja que té una clara situació d’exclusió social. 
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 El noi sord 20-DAP2 exposa a l’entrevista que fora de l’institut té millors amics i 

amics sords, en una associació de joves sords. Explica que és tímid i que li costa 

relacionar-se amb nois i noies oients. En el sociograma mostra una posició social de 

no integrat i, concretament, un aïllament. Cap company de classe no l’escull i ell 

tampoc no escull ningú i argumenta que li costa relacionar-se amb els altres per 

problemes de timidesa. Tot i que aquest noi tingui, fora de l’institut, una vida social 

òptima amb altres adolescents sords, mostra una escassa relació amb els companys 

de classe, amb els quals comparteix diàriament unes cinc o sis hores de jornada 

escolar. 

 

Possiblement, tal com exposa Díaz Aguado (1996) respecte de l’aïllament social 

(vegeu la pàg. 40), el noi pateix estrès, por, ansietat, al llarg de la jornada escolar. 

No posa en pràctica habilitats socials i comunicatives necessàries per a la interacció 

amb els companys de classe, la qual cosa pot tenir, més endavant, una repercussió 

negativa en la seva vida adulta i laboral, en la qual s’haurà de relacionar i 

comunicar amb altres adults oients i sords. 

 

 Hi ha altres alumnes sords _subjectes 2, 8 i 13_ i oients _subjectes 29 i 39_ que en 
el sociograma mostren també una posició social poc integrada però que es 

considera poc rellevant i no constitueix una situació de risc d’exclusió social. Tots 

aquests alumnes exposen, a l’entrevista, que tenen diferents millors amics amb els 

quals mantenen un bon vincle d’amistat i amb característiques similars a altres 

adolescents de la mostra, socialment ben integrats. En el sociograma reben o 

emeten poques eleccions i amb baixa reciprocitat; però això és degut al fet que 

s’han incorporat a un grup-classe nou, per canvi d’escola (subjecte 2, 8 i 13) o per 

repetició de curs (subjecte 29) i, per tant, és una bona dada que comencin a establir 

relacions d’amistat i és qüestió de temps que aquestes amistats es consolidin, siguin 

recíproques i augmentin. La noia oient 39 mostra una vida social òptima fora de 

l’escola; exposa que el seu grup-classe està molt poc cohesionat i que per això té 

una posició social més feble, poc integrada dintre del grup. 

 

7.4. TEMES DE CONVERSA EN ELS DIFERENTS 

ENTORNS SOCIALS DELS ADOLESCENTS 
 

En aquest apartat s’avaluen diferents temes de conversa, recollits en un qüestionari 

escrit (vegeu l’annex 1, pàg. 61), i s’analitza el grau de rellevància en la vida social de 

l’adolescent, amb quins interlocutors parla i amb quina freqüència. 

 

Es pretén conèixer la influència dels iguals i dels adults, que formen part de l’entorn 

social dels joves, com a interlocutors vàlids en diferents temes de conversa, que són 

significatius en el món de l’adolescència.  

 

Entre els iguals es recull des dels amics, els companys de classe i altres com ara: 

germans, cosins, nuvi, etc. 

 

Entre els adults es recull des dels pares, professorat, logopeda _en el cas de l’adolescent 

sord_, fins a altres, com per exemple: avis, tiets, etc. 
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El qüestionari inclou vint-i-sis temes de conversa, referits a cinc àmbits: acadèmic, 

socioafectiu, físic i personal, sexualitat, i àmbit de les afeccions i activitats. 

 

Els àmbits i temes de conversa queden recollits a la taula següent: 

 

 
Taula 7.95. Àmbits i temes de conversa. 

 

Àmbits Temes de conversa 

 

 

Acadèmic 

- dubtes sobre deures, exàmens o treballs. 

- notes acadèmiques. 

- comentaris o conflictes amb algun professor. 

- estudis o professions futures. 
 

 
Socioafectiu 

- comentaris o conflictes amb la família. 
- comentaris o conflictes amb algun company de classe. 

- comentaris sobre amics i sobre l’amistat. 

- comentaris sobre el noi o la noia que m’agrada. 

- secrets. 
 

 
Físic i personal 

 

- roba. 
- menjar. 

- aspecte físic. 

 

 

Sexualitat 

 

- sexe i relacions sexuals. 

- mètodes anticonceptius. 

 

 

Afeccions i activitats 
 

- programes de la TV preferits, pel·lícules preferides. 

- grups musicals o cantants preferits. 
- actors o actrius famosos. 

- revistes, còmics, llibres. 

- notícies d’actualitat en diaris i TV. 

- esports preferits. 
- futbol. 

- cotxes i motos. 

- diners. 

- drogues, tabac, begudes alcohòliques. 
- plans per al cap de setmana. 

- plans per a les properes vacances. 

 

 

 

Els interlocutors dels diferents temes poden ser: 

 

- El millor amic o la millor amiga. 

- Els companys de classe. 

- Els pares: mare i pare. 

- El logopeda, en el cas de l’adolescent sord. 

- El tutor de classe o altres professors. 

- Altres. En aquest cas l’adolescent ha d’especificar a qui es refereix. Per exemple: 

germà, avi, nuvi, cosí, etc. 

- Amb ningú. 

 

Respecte de cada tema i cada interlocutor, l’adolescent pot puntuar un u, si el parla amb 

molta freqüència, o un dos, si el parla alguna vegada. La diferenciació entre sovint 

_assenyalat amb un u_ i algunes vegades _assenyalat amb un dos_ permet que 

l’adolescent aporti una resposta més reflexiva i ajustada a la realitat. 
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Si l’interlocutor d’un tema és ningú, en aquest cas singular, l’adolescent pot puntuar 

segons tres criteris: 

 

- Un zero o una ratlla, quan el tema no té cap interès per a un mateix ni per a les 

persones de l’enton; no és un tema de conversa en la vida social de l’adolescent. 

- Un u, quan és un tema important per a un mateix, no es comparteix amb ningú, però 

s’hi pensa sovint. 

- Un dos, quan és un tema menys important per a un mateix, no es comparteix amb 

ningú i només s’hi pensa alguna vegada. 

 

Els resultats que es presenten a continuació fan referència als temes de conversa que 

l’adolescent ha puntuat amb un u; és a dir, que els parla sovint en el seu entorn social 

perquè són importants per a un mateix o per als altres. 

 

L’anàlisi de les dades s’ha fet a partir dels cinc àmbits seleccionats, tot i que en alguns 

casos es presenten també i s’analitzen dades parcials respecte d’algun tema de conversa, 

considerat especialment rellevant i singular, dintre de l’àmbit més general al qual 

pertany. 

 

El qüestionari utilitzat per recollir la informació ha estat elaborat a partir de les 

aportacions obtingudes per Kimmel i Weiner (1998), amb un instrument i unes finalitats 

semblants. 

 

L’instrument utilitzat té lleugeres diferències per a l’alumnat sord respecte de l’alumnat 

oient (vegeu l’annex 1, pàg. 61). L’instrument per a l’alumnat sord inclou, com a 

interlocutor, el logopeda i diferencia, a l’apartat dels millors amics i els companys, si 

són sords o oients. 

 

7.4.1. Anàlisi dels diferents àmbits i temes de conversa 
 

En aquest apartat s’analitza la importància dels diferents àmbits en els quals s’engloben 

les converses dels adolescents amb els diferents interlocutors. 

 

Quant a dades globals, pel que fa als àmbits de conversa, observem els resultats a la 

taula següent: 

 

 
Taula 7.96. Freqüència, en valor absolut, amb la qual els adolescents de la mostra parlen sovint els diferents àmbits 

de conversa. 

 
 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i activitats 

interlocutors 

comuns 

Logopeda interlocutors 

comuns 

logopeda interlocutors 

comuns 

logopeda interlocutors 

comuns 

logopeda interlocutors 

comuns 

logopeda 

Sord Noi 52 6 44 0 32 1 7 0 123 2 

Noia 63 23 68 8 35 2 10 0 161 23 

Oient Noi 68  60  35  12  171  

Noia 62 46 35 15 158 

 

 

Si analitzem les dades, en percentatge, podrem saber i comparar entre els subgrups 

d’adolescents estudiats, quins són els àmbits amb un percentatge més alt de conversa 
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amb uns interlocutors comuns. Cal recordar que tots els interlocutors, exceptuant-ne el 

logopeda, són comuns als adolescents sords i oients. 

 

Per a l’àmbit acadèmic el valor absolut màxim és de 280, el qual s’obté del producte 

entre els quatre temes de conversa d’aquest àmbit, els set interlocutors comuns i els deu 

subjectes del subgrup. És a dir: 4 x 7 x 10 = 280. 

 

Per a l’àmbit socioafectiu el valor absolut màxim és de 350. És a dir: 5 x 7 x 10 = 350. 

Per a l’àmbit físic i personal el valor absolut màxim és de 210. És a dir 3 x 7 x 10 = 210. 

Per a l’àmbit de la sexualitat el valor absolut màxim és de 140. És a dir 2 x 7 x 10 = 

140. 

Per a l’àmbit de les afeccions i activitats el valor absolut màxim és de 840. És a dir: 

12 x 7 x 10 = 840. 

 

Els cinc valors absoluts màxims són els que es prenen de referència en l’obtenció dels 

percentatges de cada subgrup, tal com es mostra a la taula següent: 

 

 
Taula 7.97. Freqüència, en percentatge, amb la qual els adolescents de la mostra parlen sovint els diferents àmbits de 

conversa amb els interlocutors comuns. 

 
 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i activitats 

Interlocutors 

comuns 

Interlocutors 

comuns 

Interlocutors 

comuns 

Interlocutors 

comuns 

Interlocutors 

comuns 

Sord Noi 18,6% 12,5 15 5 14,6 

Noia 22,5% 19,4 16,7 7 19,2 

Oient Noi 24,3% 17,1 16,7 8,6 20,3 

Noia 22% 13 16,7 10,7 18,8 

 

 

Gràfic 7.47 
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S’observa a la taula 7.97 i al gràfic 7.47 que hi ha un important paral·lelisme entre els 

quatre grups d’adolescents; tot i així, els nois sords són els que menys conversen 

respecte dels cinc àmbits estudiats. 
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Els quatre conversen més sobre l’àmbit acadèmic i conversen menys sobre sexualitat. 

La vida acadèmica ocupa el percentatge més alt de la seva interacció comunicativa. 

 

Les noies sordes conversen, en segon lloc, sobre aspectes socioafectius i sobre afeccions 

i activitats. 

 

Els nois i les noies oients conversen, en segon lloc, sobre afeccions i activitats. 

 

Els nois sords conversen, en segon lloc, sobre l’àmbit físic i personal. 

 

 
Taula 7.98. Nombre total, en valors absoluts, segons el qual els adolescents de la mostra parlen sovint els diferents 

temes de conversa proposats. 

 

 Nombre en valor absolut 

Interlocutors comuns Logopeda 

Sord Noi 258 9 

Noia 337 56 

Oient Noi 346  

Noia 316 

 

 

Veiem a les taules 7.97, 7.98 i al gràfic 7.47 que els nois sords són els que menys parlen 

els diferents temes de conversa, mentre que els nois oients són els que més els parlen. 

Les noies sordes i les oients ocupen posicions intermèdies entre tots dos intèrvals. 

 

Tanmateix, les noies sordes parlen més, els temes de conversa proposats, amb el 

logopeda que no pas els nois sords. Tal i com s’anirà comentant, la majoria de 

logopedes són dones i, possiblement, les noies sordes mostren més confiança i 

identificació de gènere amb aquesta persona que els nois sords. 

 

A continuació se seguirà analitzant, més detingudament, cada àmbit de conversa i els 

interlocutors amb els quals els adolescents estudiats el comparteixen. 

 

7.4.1.1. Àmbit acadèmic 

 

L’àmbit acadèmic engloba quatre temes de conversa:  

 

- Els dubtes sobre deures, exàmens o treballs. 

- Les notes acadèmiques. 

- Els comentaris o conflictes amb algun professor. 

- Els estudis o les professions futures. 

 

Aquests diferents temes i els interlocutors, amb els quals els adolescents sords i oients 

de la mostra els parlen amb més freqüència, queden recollits a les taules i als gràfics 

següents: 

 



334 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

Adolescents sords. 
 
Taula 7.99. Freqüència, en valor absolut i percentatge, segons la qual els nois i les noies amb sordesa de la mostra 

parlen sovint temes acadèmics amb els diferents interlocutors. 

 

Sords Millor 

amic/iga 

Companys Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Noi Nre 8 4 16 14 6 7 3 0 

% 14% 7 27,5 24 10,5 12 5 0 

Noia Nre 14 3 19 10 23 7 5 5 

% 16% 3,5 22 11,5 27 8 6 6 

 
 

Gràfic 7.48 
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S’observa a la taula 7.99 i al gràfic 7.48 que els nois sords parlen de les qüestions 

acadèmiques amb la mare i el pare, en aquest ordre, i en tercer lloc amb el millor amic. 

Les noies sordes parlen de les qüestions acadèmiques en primer lloc amb la o el 

logopeda, en segon lloc amb la mare i, en tercer lloc, amb els millors amics. 

 

Entre els catorze logopedes que atenen l’alumnat sord de la mostra hi ha tretze 

professionals dones i un professional home. El percentatge tan alt de noies sordes 

envers la logopeda, com a interlocutora dels temes acadèmics, es deu possiblement a 

una major identificació amb el propi gènere que els nois sords. Possiblement, per la 

mateixa raó, en els nois sords augmenta el percentatge envers el pare, com a interlocutor 

dels temes acadèmics. 

 

Adolescents oients. 
 
Taula 7.100. Freqüència, en valors absoluts i percentatges, amb la qual els nois i noies oients de la mostra parlen 
sovint temes acadèmics amb els diferents interlocutors. 

 

Oients Millor amic/iga Companys Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Noi Nre 12 16 16 14 9 0 1 

% 17,5% 23,5 23,5 20,5 13,5 0 1,5 

Noia Nre 14 8 16 12 6 6 0 

% 22,5% 13 26 19,5 9,5 9,5 0 
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Aquestes dades no són totalment comparables amb les dades anteriors respecte dels 

adolescents sords; ja que en el cas anterior intervé també el logopeda, com a 

interlocutor. 

 

 
Gràfic 7.49 
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Tal com es mostra a la taula 7.100 i al gràfic 7.49, entre els adolescents oients hi ha 

lleugeres diferències en funció del sexe. Els nois oients tenen com a primers 

interlocutors, per als temes acadèmics, la mare i els companys de classe; en segon lloc 

el pare i en tercer lloc els millors amics. Les noies oients tenen com a primera 

interlocutora també la mare, seguida dels millors amics i en tercer lloc el pare. 

 

Seguidament es comentaran aquests resultats en comparació amb els nois i les noies 

amb sordesa estudiats. 

 

Aspectes comparatius entre els adolescents sords i els oients. 

 

En les taules i gràfics següents i per poder comparar els percentatges entre els 

adolescents sords i oients només s’han tingut en compte els valors aportats per uns 

mateixos interlocutors; per tant, no es recull el logopeda, el qual només és un 

interlocutor per a l’alumnat sord i la influència del qual ja s’ha comentat anteriorment. 

 

 
Taula 7.101. Freqüència, en percentatges, amb la qual els adolescents sords i oients de la mostra parlen sovint de 

temes acadèmics amb uns mateixos interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Sord Noi 15% 8 31 27 13,5 5,5 0 

Noia 22% 5 30 16 11 8 8 

Oient Noi 17,5% 23,5 23,5 20,5 13,5 0 1,5 

Noia 22,5% 13 26 19,5 9,5 9,5 0 

 

 



336 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

Gràfic 7.50 
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S’observa, comparant els resultats dels adolescents sords i oients, nois i noies, que els 

diferents grups parlen sobre els temes acadèmics majoritàriament amb la mare. Els nois 

oients en parlen també en primer lloc amb els companys i, posteriorment, amb el pare. 

Els nois sords en parlen, en segon i tercer lloc, amb el pare i els millors amics. Les noies 

sordes i oients en parlen en segon i tercer lloc amb els millors amics i amb el pare. 

 

Per a les noies sordes i les oients, després de la mare, el següent interlocutor de temes 

acadèmics és la millor amiga o el millor amic. Per als nois sords i oients, després de la 

mare o el company de classe _en el cas dels nois oients_ és el pare. 

 

Els companys de classe són interlocutors de temes acadèmics per als nois oients i 

ocupen la primera posició conjuntament amb la mare; mentre que per als altres tres 

grups són interlocutors molt poc rellevants. La importància del company de classe, per 

part dels nois oients, implica possiblement que, en aspectes acadèmics, el jove oient es 

mostra més obert i comunicatiu amb el grup classe i comparteix aquests temes amb 

companys que el poden ajudar o als quals ell pot donar suport, tot i que no siguin 

millors amics. Tal com s’ha mostrat en els resultats del sociograma, aquesta obertura 

comunicativa amb els companys facilita la valoració positiva per part del grup classe. 

 

Entre els nois i les noies amb sordesa, el professor ocupa la quarta posició com a 

interlocutor de temes acadèmics. Entre els nois i les noies oients, el professor ocupa la 

cinquena posició. Per tant, en els quatre grups, el professor és un interlocutor poc 

significatiu envers els temes acadèmics; tot i així, es tornaran a analitzar els resultats a 

partir del tema de conversa “dubtes sobre deures, exàmens o treballs” que fa referència 

plena a qüestions de la vida escolar; mentre que altres temes, com ara “estudis o 

professions futures” es parlen menys durant els primers cursos de l’ESO amb el 

professorat i, al contrari, possiblement es parlen més en el si de la família. 

 

Altres persones interlocutores de temes acadèmics ocupen un percentatge poc rellevant i 

destaca només entre les noies sordes i oients, amb percentatges del 8 i el 9,5%. Tal com 

es comentarà més endavant (taula 7.142, pàg. 371), predomina entre les noies sordes 
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algun familiar o les germanes, com a interlocutors, i entre les noies oients predomina el 

nuvi. 

 

Resultats respecte del tema acadèmic “dubtes sobre deures, exàmens o treballs”. 

 

Si analitzem més detalladament un sol tema acadèmic, en concret “dubtes sobre deures, 

exàmens o treballs”, els resultats es mostren a les taules i als gràfics següents: 

 

 
Taula. 7.102. Freqüència, en valor absolut i percentatge, amb la qual els adolescents sords de la mostra parlen sovint 

sobre el tema acadèmic “dubtes sobre deures, exàmens o treballs”, amb diferents interlocutors. 

 

Sords Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Noi Nombre 2 2 1 2 3 3 0 0 

Noia Nombre 4 1 3 1 8 2 1 1 

% total sords 17,5% 9 12 9 32 14,5 3 3 
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S’observa a la taula 7.102 i al gràfic 7.51 que, respecte del tema acadèmic “dubtes sobre 

deures, exàmens o treballs”, el referent amb el qual els adolescents sords el parlen més 

sovint és, en primer lloc, el logopeda _especialment entre les noies sordes_; en segon 

lloc el millor amic _també especialment entre les noies sordes_ i, en tercer lloc, el 

professor _especialment entre els nois sords. En aquest tema, el professor és un referent 

més important respecte de la globalitat de temes acadèmics, tot i així ocupa una tercera 

posició. 

 

S’observa també que les noies sordes parlen més sobre aquest tema que no pas ho fan 

els nois sords. Les primeres conversen en una freqüència, en valor absolut, de 21; 

mentre que els nois sords ho fan en una freqüència de 13. 
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7.103. Freqüència, en valor absolut i percentatge, amb la qual els adolescents oients de la mostra parlen sovint sobre 

el tema acadèmic “dubtes sobre deures, exàmens o treballs”, amb diferents interlocutors. 

 

Oients Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Noi Nombre 5 9 2 2 2 0 0 

Noia Nombre 5 6 3 1 4 1 0 

% total oients 25% 37,5 12,5 7,5 15 2,5 0 
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S’observa a la taula 7.103 i al gràfic 7.52 que respecte del tema acadèmic “dubtes sobre 

deures, exàmens o treballs” el referent amb el qual els adolescents oients el parlen més 

sovint és, en primer lloc, els companys de classe _especialment entre els nois oients_; 

en segon lloc el millor amic, i en tercer lloc el professor _especialment entre les noies 

oients. En aquest cas, igual que entre els adolescents sords, el professor ocupa una 

tercera posició i, per tant, és més rellevant respecte de la globalitat dels temes 

acadèmics, on ocupava un quart o cinquè lloc, com a referent. 

 

S’observa també que els nois i les noies oients parlen aquest tema amb una mateixa 

freqüència, de 20, en valor absolut. És també pràcticament idèntica a la freqüència 

obtinguda per les noies sordes, tot i que cal recordar que elles conversen sovint aquest 

tema amb el logopeda, i aquest interlocutor no es dóna en els adolescents oients. 

 

Si tenim en compte els interlocutors comuns als adolescents sords i oients de la mostra, 

amb vistes a poder comparar la freqüència de conversa d’ambdós grups, obtenim la 

taula i el gràfic següents: 

 

 
7.104. Freqüència, en percentatges, amb la qual els adolescents sords i oients de la mostra parlen sovint del tema 
acadèmic “dubtes sobre deures, exàmens o treballs”, amb uns mateixos interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Sord % 26% 13 17,5 13 22 4,2 4,2 

Oient % 25% 37,5 12,5 7,5 15 2,5 0 
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Gràfic 7.53 
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Tal com es mostra a la taula 7.104 i al gràfic 7.53 respecte del tema acadèmic “dubtes 

sobre deures, exàmens o treballs” i comparant els resultats dels adolescents sords i 

oients amb uns mateixos interlocutors (sense tenir en compte el logopeda com a 

interlocutor), s’observa que entre els adolescents sords el primer interlocutor és el millor 

amic; en segon lloc, el professorat, i en tercer lloc, la mare. Entre els adolescents oients, 

en primer lloc hi ha, com a interlocutor, els companys de classe _especialment entre els 

nois oients_, en segon lloc els millors amics i en tercer lloc el professorat. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, el professorat com a referent d’aquest tema acadèmic 

té més importància respecte de la totalitat de temes acadèmics; però, tot i així, ocupa 

una segona o tercera posició, per als adolescents estudiants i segons si tenim en compte 

o no el logopeda com a interlocutor de l’alumnat sord. La mare no ocupa ja una posició 

tan destacada sinó que és posterior al millor amic i al professorat. 

 

Entre els adolescents oients, prioritàriament nois, destaquen com a primers 

interlocutors, sobre aquest tema acadèmic, els companys de classe. Tot i que la 

importància d’aquest interlocutor s’anirà exposant al llarg del tema, el fet que els nois 

oients comparteixin, prioritàriament, amb companys de classe els dubtes sobre deures, 

exàmens o treballs pot significar una major obertura al grup-classe, una major interacció 

amb els companys respecte de les noies oients i els nois i noies sords. 

 

Foster, Long i Snell (1999) han investigat la percepció sobre l’àmbit acadèmic dels 

estudiants sords i oients, integrats en estudis postobligatoris, i trobem també que els dos 

grups utilitzen majoritàriament els amics quan tenen una dificultat a classe. Els 

estudiants sords mostren més tendència a demanar ajut al professor, per resoldre una 

tasca; mentre que els estudiants oients són més autònoms. 

 

7.4.1.2. Àmbit socioafectiu 

 

L’àmbit socioafectiu engloba cinc temes de conversa: 

 

- Els comentaris o conflictes amb la família. 

- Els comentaris o conflictes amb algun company de classe. 

- Els comentaris sobre amics i sobre l’amistat. 
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- Els comentaris sobre el noi o la noia que m’agrada. 

- Els secrets. 

 

Aquests diferents temes i els interlocutors, amb els quals els adolescents sords i oients 

de la mostra parlen amb més freqüència, queden recollits a les taules i als gràfics 

següents: 

 

Adolescents sords. 
 
Taula 7.105. Freqüència, en valors absoluts i percentatges, segons la qual els nois i les noies sords de la mostra parlen 

sovint sobre temes socioafectius amb els diferents interlocutors. 

 

Sords Millor 

amic/iga 

Companys Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Noi Nre 25 4 5 3 0 0 4 3 

% 57% 9 11 7 0 0 9 7 

Noia Nre 26 2 18 2 8 4 6 10 

% 34% 2,6 24 2,6 10,5 5,2 8 13 
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S’observa a la taula 7.105 i al gràfic 7.54 que els nois sords parlen sobre els temes 

socioafectius majoritàriament amb els millors amics, en una freqüència del 57% i en 

segon lloc amb la mare, en una freqüència de l’11%. Les noies sordes parlen també dels 

temes socioafectius, en primer lloc, amb les millors amigues, en una freqüència del 

34%, en segon lloc amb la mare, en una freqüència del 24%, i en tercer lloc amb elles 

mateixes, en un percentatge del 13%. 
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Adolescents oients. 
 
Taula 7.106. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els nois i les noies oients de la mostra parlen 

sovint de temes socioafectius amb els diferents interlocutors. 

 

Oients Millor amic/iga Companys Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Noi Nre 28 5 10 10 1 0 6 

% 46,7% 8,3 16,7 16,7 1,6 0 10 

Noia Nre 23 2 10 1 1 7 2 

% 50% 4,5 22 2 2 15 4,5 
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S’observa a la taula 7.106 i al gràfic 7.55 que tant els nois com les noies oients parlen, 

en primer lloc, dels temes socioafectius amb els millors amics o les millors amigues, en 

percentatges del 46,7% i 50%. En segon lloc, els nois oients en parlen amb la mare i el 

pare, en un percentatge igual del 16,7%. Les noies oients en parlen, en segon lloc, amb 

la mare, en un percentatge del 22% i en tercer lloc, en un percentatge menor del 15%, en 

parlen amb altres interlocutors, que en aquest cas són els nuvis. 

 

Aspectes comparatius entre els adolescents sords i oients. 

 
Taula 7.107. Freqüència, en percentatge, amb la qual els adolescents sords i els oients de la mostra parlen sovint de 

temes socioafectius amb uns mateixos interlocutors. 
 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Sord Noi 57% 9 11 7 0 9 7 

Noia 38% 3 26,5 3 6 9 14,5 

Oient Noi 46,7% 8,3 16,7 16,7 1,6 0 10 

Noia 50% 4,5 22 2 2 15 4,5 
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Gràfic 7.56 
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S’observa a la taula 7.107 i al gràfic 7.56 que en els quatre grups d’adolescents, el 

primer interlocutor pels temes sociofectius és el millor amic o la millor amiga i en segon 

lloc la mare. La mare obté un percentatge superior com a interlocutora de les noies 

sordes i oients respecte dels nois sords i oients; possiblement, a causa d’una major 

identificació amb el propi gènere. Per la mateixa raó, el percentatge que obté el pare 

com a interlocutor dels temes socioafectius és superior, entre els nois sords i oients, que 

les noies sordes i oients. 

 

El tercer interlocutor varia en funció del grup d’adolescents estudiat. Entre els nois 

sords, el tercer interlocutors són, en un mateix percentatge del 9%, els companys de 

classe o altres interlocutors de l’entorn familiar. Entre les noies sordes, el tercer 

interlocutor és un mateix, en un percentatge del 14,5%. Entre els nois oients, el segon 

interlocutor és també el pare, conjuntament amb la mare, amb un percentatge del 16,7%. 

Entre les noies oients, el tercer interlocutor són els nuvis, dintre de la categoria “d’altres 

interlocutors” i en un 15%. 

 

7.4.1.3. Àmbit físic i personal 

 

L’àmbit físic i personal engloba tres temes de conversa: 

 

- La roba. 

- El menjar. 

- L’aspecte físic. 

 

Els interlocutors amb els quals els adolescents sords i oients de la mostra parlen amb 

més freqüència queden recollits a les taules i als gràfics següents: 

 



7. Resultats en relació amb les dimensions estudiades 343 

 

Adolescents sords. 
 
Taula 7.108. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, segons la qual els nois i les noies sords de la mostra parlen 

sovint sobre aspectes físics i personals amb els diferents interlocutors. 

 

Sords Millor 

amic/iga 

Companys Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Noi Nre 5 3 14 8 1 0 1 1 

% 15,2% 9 42,5 24,3 3 0 3 3 

Noia Nre 10 1 11 3 2 0 7 3 

% 27% 3 30 8 5 0 19 8 
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Tal com es mostra a la taula 7.108 i al gràfic 7.57, s’observa que, entre els nois sords, el 

primer interlocutor, en la conversa sobre aspectes físics i personals, és la mare, en un 

percentatge d’un 42,5%; en segon lloc el pare i en tercer lloc el millor amic. 

 

Entre les noies sordes, el primer interlocutor és també la mare, tot i que en un 

percentatge més baix, d’un 30%; en segon lloc la millor amiga o el millor amic, i en 

tercer lloc altres interlocutors; els quals _tal com es mostrarà més endavant_ formen 

part de l’entorn familiar de la noia sorda. 

 

Els nois sords parlen més d’aquests temes amb el pare que no pas les noies sordes, 

possiblement per una major identificació i confiança amb el propi gènere. 

 

Amb els companys de classe, la freqüència amb la qual es parla aquests temes és baixa. 
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Adolescents oients. 
 
Taula 7.109. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els nois i noies oients de la mostra parlen 

sovint sobre aspectes físics i personals amb els diferents interlocutors. 

 

Oients Millor amic/iga Companys Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Noi Nre 10 3 14 7 0 1 0 

% 28,5% 8,5 40 20 0 5 0 

Noia Nre 8 4 13 2 0 6 2 

% 23% 11,5 37 5,7 0 17 5,7 
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Si tenim en compte el gènere, observem a la taula 7.109 i al gràfic 7.58 que, tant per als 

nois com per a les noies oients, el primer interlocutor és la mare i el segon és el millor 

amic o la millor amiga, en percentatges bastant similars. El tercer interlocutor, en el cas 

dels nois oients és el pare i en el cas de les noies oients són altres, que _tal com 

s’analitzarà més endavant_ es refereix bàsicament als nuvis. 

 

Aspectes comparatius entre els adolescents sords i els oients. 

 
Taula 7.110. Freqüència, en percentatge, amb la qual els adolescents sords i oients de la mostra parlen sovint de 

temes sobre aspectes físics i personals amb uns mateixos interlocutors. 
 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Sord Noi 15,6% 9,4 44 25 0 3 3 

Noia 28,5% 3 31,5 8,5 0 20 8,5 

Oient Noi 28,5% 8,5 40 20 0 5 0 

Noia 23% 11,5 37 5,7 0 17 5,7 
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Gràfic 7.59 
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S’observa a la taula 7.110 i al gràfic 7.59 que, en els quatre grups d’adolescents 

estudiats, el primer interlocutor és la mare, en percentatges que oscil·len entre el 44 i el 

31,5%. El segon interlocutor és el pare, en el cas dels nois sords, i el millor amic o la 

millor amiga, en el cas de les noies sordes i oients i els nois oients. Per als nois sords el 

tercer interlocutor és el millor amic.  

 

El pare, com a interlocutor, ho és en un percentatge més alt entre els nois sords i els 

oients respecte de les noies sordes i oients. 

 

Altres interlocutors ho són en percentatges més alts entre les noies sordes i oients 

respecte dels nois sords i oients. Aquests altres interlocutors formen part de l’entorn 

familiar, en el cas de les noies sordes, i són generalment els nuvis, en el cas de les noies 

oients. 

 

Resultats respecte del tema “l’aspecte físic”. 

 

Si analitzem més detalladament un sol tema, en concret “l’aspecte físic”, els resultats es 

mostren a les taules i als gràfics següents: 

 

 
Taula. 7.111. Freqüència, en valors absoluts i percentatges, amb la qual els adolescents sords de la mostra parlen 

sovint del tema “l’aspecte físic”, amb diferents interlocutors. 

 

Sords Millor 

amic/iga 

 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Noi Nombre 3 1 4 3 1 0 0 1 

Noia Nombre 2 0 2 2 0 0 3 1 

% total sords 22% 4 26 22 4 0 13 9 
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Taula 7.112. Freqüència, en valor absolut i percentatge, amb la qual els adolescents oients de la mostra parlen sovint 

del tema “l’aspecte físic”, amb diferents interlocutors. 

 

Oients Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Noi Nombre 3 1 3 3 0 0 0 

Noia Nombre 2 0 3 0 0 3 2 

% total oients 25% 5 30 15 0 15 10 

 

 

Taula 7.113. Freqüència, en percentatge, amb la qual els adolescents sords i oients de la mostra parlen sovint del tema 

“l’aspecte físic”, amb uns mateixos interlocutors. 
 

 Millor 

amic/ga 

Companys 

 

Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Sord % 23 4,5 27 23 0 13,5 9 

Oient % 25 5 30 15 0 15 10 

 

 

Pel que fa al tema “l’aspecte físic”, s’observa que els adolescents sords i oients tenen un 

comportament similar. Per als dos grups, el primer interlocutor segueix sent la mare i el 

segon és el millor amic o la millor amiga. Per als adolescents sords també és un segon 

interlocutor el pare; mentre que ho és en menor percentatge entre els adolescents oients i 

només entre els nois oients. 

 

7.4.1.4. Àmbit de la sexualitat 

 

L’àmbit de la sexualitat engloba dos temes: 

 

- El sexe i les relacions sexuals. 

- Els mètodes anticonceptius. 

 

Tal com es mostrarà, els adolescents sords i oients parlen menys aquests temes respecte 

els temes referits a altres àmbits. Possiblement, les converses sobre sexualitat no es 

parlen tan sovint, dintre del món dels l’adolescents, com les converses referides a 

àmbits més quotidians, com ara l’acadèmic, el socioafectiu, etc. A més a més, aquest 

àmbit incorpora només dos temes de conversa, mentre que altres àmbits n’incorporen 

més.  

 

Per aquestes raons, el fet d’obtenir uns valors absoluts baixos fa que l’anàlisi dels 

resultats no sigui tan exhaustiu com en els àmbits de conversa anteriors i en algunes 

taules no es mostraran els percentatges sinó només els valors absoluts. En aquest àmbit i 

amb l’objectiu de complementar la informació, s’aportaran també els resultats respecte 

dels interlocutors amb els quals els adolescents estudiats parlen algunes vegades de 

temes sobre sexualitat. 
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Adolescents sords. 
 
Taula 7.114. Freqüència, en valor absolut, segons la qual els nois i les noies sords de la mostra parlen sovint de temes 

sobre sexualitat amb els diferents interlocutors. 

 

Sords Millor 

amic/iga 

Companys Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Noi Nre 4 0 0 0 0 1 0 2 

Noia Nre 5 1 0 0 0 3 1 0 

 

 

S’observa a la taula que els adolescents sords parlen de temes de sexualitat amb els 

millors amics o les millors amigues, en primer lloc. Les noies sordes ho parlen, en 

segon lloc, amb el professorat, a la tutoria o a l’àrea de naturals, segons la informació 

aportada per algunes alumnes. Els nois sords, en segon lloc, i tot i que en valors molt 

baixos, en parlen o en reflexionen amb si mateixos. 

 

S’observa també que els adults, com la mare, el pare i el logopeda, no són interlocutors 

amb els quals l’adolescent sord parli sovint de temes de sexualitat. 

 

Adolescents oients. 
 
Taula 7.115. Freqüència, en valor absolut, amb la qual els nois i les noies oients de la mostra parlen sovint de temes 

acadèmics amb els diferents interlocutors. 

 

Oients Millor amic/iga Companys Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Noi Nre 7 0 2 3 0 0 0 

Noia Nre 2 2 1 0 2 6 2 

 

 

S’observa a la taula que els nois oients parlen d’aquests temes, en primer lloc, amb els 

millors amics, mentre que les noies oients en parlen, en primer lloc, amb altres 

interlocutors, els quals són els nuvis. 

 

Els nois oients en parlen també, en valors més baixos, amb el pare i la mare. Les noies 

oients, tot i que amb valors baixos, en parlen amb un major nombre d’intelocutors; és a 

dir: la millor amiga, les companyes de classe, el professorat, amb si mateix i amb la 

mare. 

 

Aspectes comparatius entre els adolescents sords i els oients. 

 
Taula 7.116. Freqüència, en percentatges, amb la qual els adolescents sords i els oients de la mostra parlen sovint de 

temes sobre sexualitat amb uns mateixos interlocutors. 
 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Sord Noi 57% 0 0 0 14,5 0 28,5 

Noia 50% 10 0 0 30 10 0 

Oient Noi 58,3 0 16,7 25 0 0 0 

Noia 13,3 13,3 6,7 0 13,3 40 13,3 
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Gràfic 7.60 
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S’observa a la taula 7.116 i al gràfic 7.60 que els nois i les noies amb sordesa i els nois 

oients tenen com a primer interlocutor pels temes de sexualitat els millors amics o les 

millors amigues. Les noies oients tenen com a primer interlocutor els nuvis, que totes 

elles tenen al final de l’adolescència i una noia té a l’adolescència inicial. 

 

El segon interlocutor varia en cada grup. En el cas dels nois sords, i concretament són 

nois sords del final de l’adolescència, és un mateix; en el cas de les noies sordes són els 

professors; per als nois oients és el pare, i per a les noies oients són les millors amigues 

o els millors amics. 

 

Sobta que entre els nois i noies sords el pare i la mare no són interlocutors respecte 

d’aquests temes; mentre que sí que ho són entre els nois oients i ho és la mare per a les 

noies oients. Potser la mare, el pare i el logopeda, com a adults significatius per a 

l’adolescent sord, tendeixen a prioritzar en la comunicació amb aquest noi o noia 

aspectes més rellevants i immediats a partir de les seves necessitats quotidianes, com ara 

temes acadèmics, temes socioafectius, temes d’actualitat social o familiar, etc.  

 

S’observa també que les noies sordes i les oients comparteixen, tot i que en un baix 

percentatge, aquests temes amb companyes de classe, la qual cosa no fan els nois sords i 

els oients. 

 

Per a la majoria de grups, concretament els nois i noies sords i les noies oients, el 

professorat també és un interlocutor en els temes de sexualitat i comenten que parlen 

d’aquests temes a tutoria o a la classe de naturals. 

 

Respecte a jo mateix com a interlocutor, els nois sords són els que mostren, en un major 

percentatge, que reflexionen més amb si mateixos sobre temes de sexualitat. Aquesta 

autoreflexió es dóna entre els nois sords del final de l’adolescència, els quals 

majoritàriament no han tingut mai cap relació de nuviatge i constitueix, aquesta, una 

situació singular respecte dels altres grups d’adolescents estudiats. Possiblement, 

aquests nois sords també són conscients d’aquesta singularitat i hi reflexionen amb una 

certa freqüència. 
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Freqüència i interlocutors amb els quals els adolescents parlen algunes vegades 

temes de sexualitat. 

 
Taula 7.117. Freqüència, en valors absoluts, amb la qual els adolescents sords i els oients parlen algunes vegades de 

temes de sexualitat i interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Sord Noi 4 4 3 3 1 0 0 2 

Noia 5 5 7 4 3 0 3 5 

Oient Noi 7 5 5 2 - 0 0 2 

Noia 8 0 2 0 - 0 1 1 

 

 

Veiem a la taula 7.117 que els adolescents de la mostra parlen algunes vegades de temes 

de sexualitat amb els millors amics _com a primers interlocutors per als nois sords i per 

als nois i noies oients. Les noies sordes parlen algunes vegades de temes de sexualitat 

amb les mares _com a primeres interlocutores. En el cas dels nois sords també són uns 

primers interlocutors els companys de classe. 

 

Com a segons interlocutors amb els quals els adolescents de la mostra parlen algunes 

vegades temes de sexualitat hi ha, normalment, la mare; excepte entre les noies sordes, 

que en parlen, en segon lloc, amb les millors amigues o els millors amics o les 

companyes de classe. Entre els nois sords, la mare és una segona interlocutora 

conjuntament amb el pare. Entre els nois oients, la mare és una segona interlocutora 

conjuntament amb els companys de classe. Entre les noies oients, la mare és una segona 

interlocutora, tot i que en una freqüència molt baixa. 

 

Els altres interlocutors són, en el cas de les noies sordes, persones de l’entorn familiar; 

en el cas de les noies oients, l’altre interlocutor és el nuvi, en una ocasió. 

 

Comparant els resultats de la taula 7.117 amb els resultats de les taules anteriors 7.116, 

7.115 i 7,114 observem que el primer interlocutor respecte aquest àmbit de conversa 

tendeix a ser el millor amic o la millor amiga, tant si els adolescents _noi oient i noi i 

noia sords_ en parlen sovint com si ho fan algunes vegades; exceptuant-ne entre les 

noies oients, que ho parlen sovint amb els nuvis. Els nois i les noies oients parlen més 

d’aquests temes amb el pare i la mare que no pas els nois i noies sords, que ho parlen 

només algunes vegades. 

 

7.4.1.5. Àmbit de les afeccions i les activitats 

 

L’àmbit de les afeccions i les activitats engloba dotze temes: 

 

- Programes de la TV preferits, pel·lícules preferides. 

- Grups musicals o cantants preferits. 

- Actors o actrius famosos. 

- Revistes, còmics, llibres. 

- Notícies d’actualitat en diaris i TV. 

- Esports preferits. 

- Futbol. 

- Cotxes i motos. 
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- Diners. 

- Drogues, tabac, begudes alcohòliques. 

- Plans per al cap de setmana. 

- Plans per a les properes vacances. 

 

A les taules i als gràfics següents es mostren els interlocutors i la freqüència amb la qual 

els adolescents estudiats parlen d’aquests temes. 

 

Adolescents sords. 
 
Taula 7.118. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, segons la qual els nois i les noies sords de la mostra parlen 

sovint de temes sobre afeccions i activitats amb els diferents interlocutors. 

 

Sords Millor 

amic/iga 

Companys Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Noi Nre. 42 21 26 26 2 0 5 3 

% 33,6 17 21 21 1,6 0 4 2,4 

Noia Nre. 48 20 34 24 23 4 22 9 

% 26 11 18,5 13 12,5 2 12 5 
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A la taula 7.118 i al gràfic 7.61 es representa la freqüència amb la qual els nois i les 

noies amb sordesa parlen sovint els temes sobre afeccions i activitats i s’observa una 

important coincidència. Tant els nois com les noies amb sordesa parlen d’aquests temes, 

en primer lloc amb els millors amics, en segon lloc amb la mare i en tercer lloc amb el 

pare. Entre les noies sordes també té una certa rellevància, com a interlocutors, la 

logopeda o el logopeda i altres interlocutors de l’entorn familiar. 
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Adolescents oients. 
 
Taula 7.119. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els nois i les noies oients de la mostra parlen 

sovint dels temes sobre afeccions i activitats amb els diferents interlocutors. 

 

Oients Millor amic/iga Companys Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Noi Nre. 60 38 29 41 1 1 1 

% 35% 22,5 17 24 0,5 0,5 0,5 

Noia Nre. 44 21 33 28 1 30 1 

% 28% 13,5 21 17,5 0,5 19 0,5 
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Tal com es mostra a la taula 7.119 i al gràfic 7.62, entre els nois i noies oients el primer 

interlocutor també és el millor amic. El segon i el tercer interlocutor és, en el cas dels 

nois oients, el pare i els companys de classe; en el cas de les noies oients, la mare i els 

altres. L’interlocutor altres es refereix bàsicament als nuvis que aquestes noies oients 

tenen. 

 

Aspectes comparatius entre els adolescents sords i els oients. 

 
Taula 7.120. Freqüència, en percentatge, amb la qual els adolescents sords i els oients de la mostra parlen sovint de 

temes sobre afeccions i activitats amb uns mateixos interlocutors. 
 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Professorat Altres Amb mi mateix 

Mare Pare 

Sord Noi 34,2% 17,1 21,1 21,1 0 4 2,5 

Noia 30% 12,5 21 15 2,5 13,5 5,5 

Oient Noi 35% 22,5 17 24 0,5 0,5 0,5 

Noia 28% 13,5 21 17,5 0,5 19 0,5 
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Gràfic 7.63  
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Podem observar a la taula 7.120 i al gràfic 7.63 que els quatre grups tenen com a primer 

interlocutor pels temes d’afeccions i activitats els millors amics i en percentatges 

similars, que oscil·len entre el 28% i el 35%. El segon lloc l’ocupa la mare o el pare. Per 

als nois sords, el segon interlocutor és la mare i el pare i en un mateix percentatge. Per a 

les noies sordes, el segon interlocutor és la mare i, posteriorment, el pare. Per als nois 

oients, el segon interlocutor és el pare i posterioment els companys de classe. Per a les 

noies oients, el segon interlocutor és la mare i en tercer lloc els altres, és a dir, els nuvis 

d’aquestes noies. 

 

La mare i el pare _excepte entre els nois oients, que destaquen més el pare_ són després 

del millor amic uns interlocutors importants. 

 

Els companys de classe tenen més rellevància entre els nois sords i oients respecte de 

les noies sordes i oients. 

 

L’interlocutor altres és més important per a les noies sordes i oients que no pas els nois 

sords i oients. En el cas de les noies sordes, l’interlocutor altres fa referència a persones 

de l’entorn familiar. En el cas de les noies oients fa referència bàsicament als nuvis. 

 

Resultats respecte de temes concrets referits a afeccions i activitats, com per 

exemple: els esports, el futbol, el cotxes i les motos, els diners, les drogues, el tabac i 

les begudes alcohòliques, les revistes, els còmics i els llibres. 

 

A continuació es presenten els resultats d’alguns temes concrets que, pel seu contingut, 

es preveu que poden aportar uns resultats parcials diferents dels resultats globals 

analitzats en l’àmbit de les afeccions i les activitats. 
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Taula. 7.121. Freqüència, en valor absolut, amb la qual els adolescents de la mostra parlen sovint sobre esports, amb 

els diferents interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Sord Noi 7 3 2 2 1 0 0 1 

Noia 3 1 2 1 1 0 1 1 

Oient Noi 10 5 1 6 - 0 1 1 

Noia 3 1 2 2 - 0 1 0 

 
 

Taula. 7.122. Freqüència, en valor absolut, amb la qual els adolescents de la mostra parlen sovint sobre futbol, amb 

els diferents interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Sord Noi 6 3 2 2 0 0 0 0 

Noia 1 0 0 1 0 0 0 0 

Oient Noi 7 7 3 6 - 0 1 0 

Noia 2 2 0 2 - 0 1 0 

 

 

S’observa a les taules 7.121 i 7.122 que els nois sords i especialment els nois oients 

parlen més sobre futbol i esports, en general, respecte de les noies sordes i oients, entre 

les quals, aquests són temes de freqüència més baixa en la conversa. Els nois sords i 

oients en parlen majoritàriament amb els millors amics; per a ells també tenen 

rellevància els companys de classe _especialment entre els nois oients. Per als nois 

oients també és un interlocutor important el pare. 

 

 
Taula. 7.123. Freqüència, en valor absolut, amb la qual els adolescents de la mostra parlen sovint sobre cotxes i 

motos, amb els diferents interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Sord Noi 3 2 0 1 0 0 0 1 

Noia 2 2 0 2 0 0 1 0 

Oient Noi 5 3 0 2 - 0 0 0 

Noia 1 2 1 2 - 0 2 0 

 
 

Respecte de les converses sobre cotxes i motos s’observa a la taula 7.123 que els nois 

sords i els oients en parlen amb els millors amics; les noies sordes i les oients en parlen 

amb el pare. Els quatre grups d’adolescents en parlen també amb els companys en una 

freqüència similar. 

 

 
Taula. 7.124. Freqüència, en valor absolut, amb la qual els adolescents de la mostra parlen sovint sobre diners, amb 

els diferents interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Sord Noi 1 0 3 3 0 0 0 1 

Noia 0 0 3 1 0 0 1 1 

Oient Noi 2 1 3 3 - 0 0 0 

Noia 3 1 5 2 - 0 3 0 
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Les converses sobre diners es parlen, entre les noies sordes i les oients, majoritàriament 

amb la mare. Els nois sords i els oients en parlen amb el pare i la mare. 

 

 
Taula. 7.125. Freqüència, en valor absolut, amb la qual els adolescents de la mostra parlen sovint sobre drogues, 

tabac i begudes alcohòliques, amb els diferents interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Sord Noi 2 2 0 0 0 0 0 0 

Noia 6 3 2 2 3 2 2 0 

Oient Noi 4 1 1 2 - 0 0 0 

Noia 2 1 3 2 - 1 2 0 

 
 

Tal com es mostra a la taula 7.125, els quatre grups estudiats presenten un 

comportament diferent respecte de la conversa sobre drogues, tabac i begudes 

alcohòliques. Els nois sords quasi no parlen d’aquest tema. Les noies sordes en parlen 

amb les millors amigues i en segon lloc amb companyes o companys de classe i amb la 

logopeda. Els nois oients en parlen amb els millors amics. Les noies oients en parlen 

amb la mare, principalment, o bé amb la millor amiga, el pare o amb altres interlocutors. 

 

 
Taula. 7.126. Freqüència, en valor absolut, amb la qual els adolescents de la mostra parlen sovint sobre revistes, 

còmics i llibres, amb els diferents interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Sord Noi 2 2 0 0 0 0 0 0 

Noia 6 2 3 1 1 0 4 1 

Oient Noi 3 3 1 1 - 0 0 0 

Noia 4 1 2 2 - 0 3 0 

 

 

S’observa a la taula 7.126 que les converses sobre revistes, còmics i llibres són més 

freqüents entre les noies sordes i oients _especialment les noies sordes_ respecte dels 

nois sords i els oients. Entre les noies sordes i les oients, els primers interlocutors són 

les millors amigues i en segon lloc hi ha els altres. Els altres, com a interlocutors, són 

_entre les noies sordes_ la germana, en tres casos, i l’avi, en un cas (vegeu la taula 

7.141 pàg. 371). Entre les noies oients, hi ha el nuvi, en dos casos, i la germana, en un 

cas, dintre de la categoria dels altres interlocutors. 

 

 

Si comparem, globalment, els cinc àmbits i els interlocutors preferents per a cada àmbit, 

obtenim la taula següent: 
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Taula 7.127. Interlocutors preferents per a cada àmbit, segons els adolescents de la mostra. 

 

  

Interlocutors 

Àmbits 

Acadèmic Socioafectiu Físic i 

personal 

Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Noi sord 1r 
2n 

Mare 
Pare 

Millor amic/ga 
Mare 

Mare 
Pare 

Millor amic/ga 
Un mateix 

Millor amic/ga 
Mare i pare 

Noia sorda 1r 
2n 

Logopeda 
Mare 

Millor amic/ga 
Mare 

Mare 
Millor amic/ga 

Millor amic/ga 
Professorat 

Millor amic/ga 
Mare 

Noi oient 1r 
2n 

Mare 
Pare 

Millor amic/ga 
Mare 

Mare 
Millor amic/ga 

Millor amic/ga 
Pare 

Millor amic/ga 
Pare 

Noia oient 1r 
2n 

Mare 
Millor amic/ga 

Millor amic/ga 
Mare 

Mare 
Millor amic/ga 

Nuvi 
Millor amic/ga 

Millor amic/ga 
Mare 

 

 

S’observa a la taula que el primer interlocutor és, majoritàriament, en tots els àmbits, la 

mare o el millor amic o la millor amiga. 

 

En l’àmbit acadèmic i l’àmbit físic i personal, i en els quatre grups d’adolescents 

estudiats, és la mare la primera interlocutora; exceptuant en el grup de les noies sordes 

que tenen com a primer interlocutor per a l’àmbit acadèmic la logopeda o el logopeda, i 

la mare és la segona interlocutora. 

 

En l’àmbit socioafectiu, l’àmbit de la sexualitat i l’àmbit de les afeccions i activitats i en 

els quatre grups d’adolescents estudiats, el primer interlocutor és majoritàriament el 

millor amic o la millor amiga; exceptuant les noies oients que tenen nuvi i en l’àmbit de 

la sexualitat és el primer interlocutor, mentre que les millors amigues ocupen una 

segona posició. 

 

El segon interlocutor oscil·la, en funció del grup d’adolescents estudiats i en funció de 

l’àmbit, entre un major nombre d’interlocutors, com per exemple: la mare, el pare, el 

millor amic o la millor amiga, un mateix o el professorat. 

 

7.4.2. Anàlisi dels interlocutors en la conversa 
 

En aquest apartat s’analitza la importància dels diferents interlocutors en les converses 

dels adolescents. 

 

Quant a dades globals, respecte dels interlocutors, observem els resultats a les taules i al 

gràfic següents: 

 

 
Taula 7.128. Nombre total, en valor absolut, segons el qual els adolescents de la mostra parlen dels diferents temes de 
conversa proposats amb els diferents interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Sord Noi 84 32 61 51 9 8 13 9 

Noia 103 27 82 39 56 18 41 27 

Oient Noi 117 62 71 75 - 11 2 8 

Noia 91 37 73 43 - 10 55 7 
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Si analitzem les dades de la taula 7.128 en percentatges obtenim la taula 7.129. Els 

percentatges s’han obtingut a partir del nombre absolut màxim de dos-cents seixanta, 

equivalent al nombre total de temes de conversa _vint-i-sis_ i el nombre de subjectes de 

cada un dels quatre grups d’adolescents estudiats _deu. Cada subgrup d’adolescents, és 

a dir: els nois sords, les noies sordes, els nois oients i les noies oients, poden obtenir 

com a valor absolut màxim, respecte del total de temes de conversa que parlen sovint 

amb cada interlocutor, un valor de dos-cents seixanta i aquest és el referent en la 

distribució de percentatges. 

 

 
Taula 7.129. Freqüència, en percentatge, amb la qual els adolescents de la mostra parlen dels temes de conversa amb 

els diferents interlocutors. 

 

 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Pares Logopeda Professorat Altres Amb mi 

mateix Mare Pare 

Sord Noi 32,3% 12,3 23,5 20 3,5 3 5 3,5 

Noia 40% 10,5 31,5 15 21,5 7 16 10,5 

Oient Noi 45% 24 27,3 29 - 4 1 3 

Noia 35% 14 28 16,5 - 4 21 2,7 

 
 

Gràfic 7.64 

Freqüència segons la qual els adolescents parlen dels temes de conversa amb 

diferents interlocutors

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

millor amic company mare pare logopeda professor altres mi mateix

Interlocutors

 p
e
rc

e
n

ta
tg

e

noi sord

noia sorda

noi oient

noia oient

 

 

 

S’observa a la taula 7.129 i al gràfic 7.64 que els millors amics són, en percentatge, els 

primers interlocutors amb els quals els adolescents de la mostra parlen sovint sobre els 

diferents temes de conversa. Els que més parlen amb els millors amics són els nois 

oients i els que menys són els nois sords. Els nois oients comparteixen el 45% del total 

de temes de conversa, amb els seus millors amics. Els nois sords comparteixen el 32,3% 

dels temes de conversa amb els millors amics. 

 

El segon interlocutor és la mare, en el cas dels nois i les noies sords i les noies oients. I 

el pare és segon interlocutor, en el cas dels nois oients. Les noies sordes són les que més 

comparteixen temes de conversa amb la mare, mentre que els nois sords són els que 

menys comparteixen aquests temes amb la mare. Les noies i els nois oients ocupen 

posicions intermèdies entre aquests dos intervals. 

 

El pare és un interlocutor important per als nois oients, especialment, i per als nois 

sords; però ho és menys per a les noies sordes i oients. Per als nois oients, el pare és el 

segon interlocutor i per als nois sords és el tercer interlocutor. Entre els nois oients, la 
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freqüència amb la qual parlen amb la mare i amb el pare els diferents temes de conversa 

és força similar, tot i que lleugerament superior amb el pare. 

 

Pel que fa als companys de classe, els nois oients són els que amb més freqüència tenen 

temes de conversa amb ells. La major comunicació entre aquests adolescents i la resta 

dels companys de classe, respecte de temes de conversa diversos, pot facilitar el fet que 

els nois oients estudiats rebin, en el sociograma, un major nombre d’eleccions d’amistat 

i posicions de líder, amb més facilitat. La major extroversió i obertura envers el grup-

classe pot explicar la seva posició social millor, obtinguda en els resultats del 

sociograma (vegeu l’apartat 7.3 d’aquest capítol, pàg. 303 i 308). 

 

Per a les noies sordes, la logopeda és també una interlocutora important en alguns temes 

de conversa i ocupa una tercera posició. 

 

El professorat és, en els quatre grups d’adolescents estudiats, un interlocutor feble, amb 

el qual els adolescents comparteixen pocs temes de conversa. 

 

Altres interlocutors són importants per a les noies sordes i oients. Les primeres, tal com 

es veurà, fan referència a persones de l’entorn familiar. Les noies oients fan referència 

als nuvis i, en segon terme, a persones de l’entorn familiar. 

 

Jo mateix com a interlocutor és poc rellevant i es dóna en valors baixos en els grups 

d’adolescents estudiats. Només destaca entre les noies sordes, la qual cosa implica que 

en elles hi ha una major reflexió i major pensament intern respecte dels temes de 

conversa analitzats. 

 

Si tenim en compte les tres edats de l’adolescència; és a dir: inici, meitat i final de 

l’adolescència, obtenim la taula següent: 

 

 
Taula 7.130. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els adolescents de la mostra parlen amb uns 

mateixos interlocutors, segons l’edat de l’adolescència. 

 
 Millor 

amic/iga 

Companys 

 

Mare Pare Professorat Altres Amb mi 

mateix 

Nre. % Nre % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

S
o
rd

 N
o
i 

IA 22 28,2 7 8,9 8 10,2 9 11,5 0 0 2 2,5 1 1,3 

AM 46 44,2 17 16,3 22 21,1 18 17,3 5 4,8 9 8,6 1 0,9 

FA 16 20,5 8 10,2 31 39,7 24 30,7 3 3,8 2 2,5 7 8,9 

N
o
ia

 IA 24 46,1 15 28,8 20 38,4 3 5,7 8 15,4 19 36,5 21 40,3 

AM 62 47,7 6 4,6 52 40 35 26,9 9 6,9 12 9,2 3 2,3 

FA 17 21,8 6 7,6 10 12,8 1 1,3 1 1,3 10 12,8 3 3,8 

O
ie

n
t N

o
i 

IA 24 30,7 10 12,8 23 29,4 29 37,2 3 3,8 1 1,3 4 5,1 

AM 47 45,2 25 24 21 20,2 20 19,2 7 6,7 0 0 4 3,8 

FA 46 58,9 27 34,6 27 34,6 26 33,3 1 1,3 1 1,3 0 0 

N
o
ia

 IA 20 38,4 3 5,7 10 19,2 8 15,4 2 2,5 18 34,6 1 1,3 

AM 51 39,2 24 18,4 49 37,7 32 24,6 7 5,4 9 6,9 4 3,1 

FA 20 25,6 10 12,8 14 17,9 3 3,8 1 1,3 28 35,9 2 2,5 

 

 

Els diferents percentatges de la taula s’han obtingut a partir dels criteris següents: 

 

Els nois sords i els oients d’inici de l’adolescència poden obtenir, com a nombre màxim 

de converses amb cada interlocutor, un valor de 78. És a dir: 26 temes de conversa per 3 

subjectes = 78. 
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Els nois sords i els oients de l’adolescència mitjana poden obtenir, com a valor màxim 

de conversa per a cada interlocutor, un valor de 104. Nois S/O AM = 26 x 4 = 104. 

Nois S/O FA = 26 x 3 = 78. 

Noies S/O IA = 26 x 2 = 52. 

Noies S/O AM = 26 x 5 = 130. 

Noies S/O FA = 26 x 3 = 78. 
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S’observa als quatre gràfics que els nois i les noies amb sordesa i les noies oients parlen 

menys dels diferents àmbits de conversa, amb els millors amics i les millors amigues, al 

final de l’adolescència. En canvi, els nois oients parlen més sobre els diferents àmbits de 

conversa, amb els millors amics i amb els companys de classe, a mesura que augmenta 

l’edat de l’adolescència. 

 

Les noies sordes i les oients, del final de l’adolescència, parlen menys dels diferents 

àmbits amb la mare i pràcticament gens amb el pare; mentre que els nois sords i els 

oients, del final de l’adolescència, segueixen tenint la mare i el pare com a interlocutors 

importants. 

 

Aquestes darreres dades cal analitzar-les a partir de les aportacions fetes per Jackson 

(1993) (vegeu la pàg. 45 capítol dos). Segons l’autor, la major conflictivitat entre 

l’adolescent i els pares es dóna a l’inici i a l’adolescència mitjana, a causa de les 

tensions i les reestructuracions que implica, en el si de la família, les noves demandes i 

actuacions del fill adolescent. Al final de l’adolescència els conflictes són menors, per 

raó de la nova reestructuració familiar que ja han fet els diferents membres. 

 

En el nostre estudi s’observa que les noies sordes i les oients del final de l’adolescència 

mostren un major distanciament dels pares i, per tant, possiblement, no tindran tants 

conflictes però tampoc no tindran una relació comunicativa intensa. Pel contrari, els 

nois sords i oients, del final de l’adolescència, mostren una major relació comunicativa 

amb els pares respecte de les etapes anteriors, la qual cosa pot provocar algun conflicte 

però també una relació més estreta. 

 

Altres interlocutors només són rellevants per a les noies sordes i les oients. Les noies 

oients, al final de l’adolescència conversen menys amb les millors amigues perquè 

comparteixen diferents temes amb els nuvis, que totes elles tenen (els inclouen en la 

categoria “altres interlocutors”). 

 

La reflexió amb si mateix, sobre aquests àmbits té una certa rellevància entre les noies 

sordes de l’inici de l’adolescència. 

 

A continuació se seguirà analitzant, més detingudament, cada interlocutor i quins àmbits 

de conversa comparteix amb els adolescents estudiats. 
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7.4.2.1. Els millors amics 

 

A la taula següent es mostra la freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual 

els adolescents estudiats conversen amb els millors amics i els diferents àmbits que 

comparteixen. 

 

 
Taula 7.131. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els adolescents estudiats conversen sobre els 

diferents àmbits amb els millors amics. 
 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Sord Noi 8 20 25 50 5 16,7 4 20 42 35 

Noia 14 35 26 52 10 33,3 5 25 48 40 

Oient Noi 12 30 28 56 10 33,3 7 35 60 50 

Noia 14 35 23 46 8 16,7 2 10 44 36,7 

 

 

Els percentatges s’han obtingut a partir del nombre absolut màxim per a cada àmbit de 

conversa, equivalent al nombre total de temes de conversa de cada àmbit _4, 5, 3, 2, 12_ 

i el nombre de subjectes dels quatre grups d’adolescents estudiats _deu. Cada subgrup 

d’adolescents, és a dir: els nois sords, les noies sordes, els nois oients i les noies oients, 

poden obtenir com a valors absoluts màxims respecte de cada tema de conversa que 

parlen sovint amb cada interlocutor, uns valors de 40 _per a l’àmbit acadèmic_, 50 _per 

a l’àmbit socioafectiu_, 30 _per a l’àmbit físic i personal_, 20 _per a l’àmbit de la 

sexualitat_ i 120 _per a l’àmbit de les afeccions i activitats_ i aquests són els referents 

en la distribució de percentatges. 

 

 
Gràfic 7.69 
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Tal com s’observa a la taula 7.131 i al gràfic 7.69, els diferents grups d’adolescents 

parlen sovint sobre un alt percentatge de temes socioafectius, entre un 46 i un 56%, amb 

els millors amics i, en segon terme, un percentatge de temes sobre afeccions i activitats, 

que oscil·la entre el 35 i el 50%, respecte de la totalitat de l’àmbit. 
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Els nois oients són els que comparteixen amb els millors amics un percentatge més 

elevat de temes referits a l’àmbit socioafectiu, a l’àmbit de les afeccions i les activitats, 

l’àmbit de la sexualitat i els àmbits físic i personal. 

 

Els nois sords són els que comparteixen amb els millors amics un percentatge més baix 

de temes referits a l’àmbit acadèmic, els àmbits físic i personal i l’àmbit de la sexualitat. 

 

Les noies oients són les que comparteixen amb les millors amigues un percentatge més 

baix de temes referits a l’àmbit de la sexualitat, els àmbits físic i personal i l’àmbit 

socioafectiu. El fet que una noia oient de l’inici de l’adolescència i totes les noies del 

final de l’adolescència tinguin nuvi possiblement influeix en aquest menor percentatge 

respecte dels àmbits que comparteixen amb les millors amigues, en relació amb els 

altres grups d’adolescents estudiats. 

 

Les noies sordes comparteixen amb les millors amigues i els millors amics un 

percentatge de temes, respecte dels diferents àmbits, proper a l’obtingut pels nois oients. 

 

El major percentatge de temes referits als diferents àmbits que els nois oients 

comparteixen sovint amb els millors amics explica, en part, les dades obtingudes en els 

apartats anteriors respecte del fet que els nois oients tenen un major nombre de millors 

amics, el qual creix al llarg de les diferents etapes de l’adolescència, i el fet que obtenen 

en el sociograma un major nombre d’eleccions d’amistat. 

 

Aquests resultats guarden relació amb els exposats per Kimmel i Weiner (1998) (pàg. 

44, capítol dos), segons els quals els adolescents conversen, majoritàriament, amb els 

amics sobre l’amistat, sobre el gènere contrari, sobre la sexualitat i sobre les activitats 

de lleure. Els àmbits de conversa predominants en els nostres adolescents són semblants 

i es concreten també en l’àmbit socioafectiu, de les afeccions i les activitats i, en menor 

percentatge, en l’àmbit de la sexualitat. 

 

Condició sord o oient dels millors amics. 
 

Entre els adolescents sords s’ha recollit també la informació respecte de si els millors 

amics són sords o oients. Els àmbits de conversa i la freqüència amb aquests millors 

amics s’analitza a la taula següent: 

 

 
Taula 7.132. Freqüència, en valors absoluts, amb la qual els adolescents sords estudiats conversen sovint sobre els 

diferents àmbits amb els millors amics sords i oients. 

 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Sord Oient Sord Oient Sord Oient Sord Oient Sord Oient 

Sords 

Mostra 

Noi  1 8 11 20 4 5 3 4 14 39 

Noia  6 12 16 21 7 8 3 5 30 44 

 

 

Pel que fa als diferents àmbits de conversa, els adolescents sords els comparteixen més 

amb millors amics oients respecte dels millors amics sords; però això és així pel fet que 

els adolescents sords estudiats tenen un major nombre de millors amics oients que el 

nombre de millors amics sords. 
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Tanmateix, les noies sordes comparteixen més que els nois sords els diferents àmbits de 

conversa amb les millors amigues sordes i oients; excepte en l’àmbit de la sexualitat, en 

què tots dos grups mostren una freqüència de conversa més similar. Possiblement, 

aquestes dades ajuden a entendre, en part, per què els nois sords tenen, a l’inici i a 

l’adolescència mitjana, un nombre inferior de millors amics que no pas les noies sordes. 

 

7.4.2.2. Els companys 

 

A la taula següent 7.133 es mostra la freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb 

la qual els adolescents de la mostra conversen amb els companys de classe i els 

diferents àmbits que comparteixen. 

 

 
Taula 7.133. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els adolescents estudiats conversen sobre els 

diferents àmbits amb els companys. 
 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Sord Noi 4 10 4 8 3 10 0 0 21 17,5 

Noia 3 7,5 2 4 1 3,3 1 5 20 16,7 

Oient Noi 16 40 28 56 3 10 0 0 38 31,7 

Noia 8 20 23 46 4 13,3 2 10 21 17,5 
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S’observa a la taula 7.133 i al gràfic 7.70 que els nois oients són els que més conversen 

amb els companys de classe, seguits de les noies oients. Els nois oients comparteixen 

amb els companys de classe, i per aquest ordre, temes socioafectius, temes acadèmics i 

temes sobre afeccions i activitats. Les noies oients comparteixen també els mateixos 

àmbits de conversa, tot i que en un percentatge menor respecte dels nois oients. 

 

Els nois i les noies sords comparteixen poc els àmbits de conversa amb els companys de 

classe. Només destaca l’àmbit de les afeccions i les activitats que els nois i les noies 

amb sordesa i les noies oients comparteixen, al voltant d’un 17% de la totalitat de 

l’àmbit amb els companys de classe. 
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Compartir àmbits de conversa amb els companys de classe implica una major obertura 

al grup, una major interrelació i integració al grup-classe. El fet que siguin els nois 

oients els que més conversen amb els companys de classe coincideix amb la posició 

social més òptima obtinguda per aquest grup, en el sociograma. La major interacció 

comunicativa envers el grup–classe, per part dels nois oients, els fa ser més populars i 

rebre, en el sociograma, un major nombre d’eleccions d’amistat i fins i tot _en el cas 

d’alguns nois oients_ tenir una posició social de lideratge, dintre del grup-classe. 

 

D’altra banda, la interrelació periòdica _a través de la conversa_ amb els companys de 

classe pot facilitar que neixin relacions d’amistat, a classe, paral·leles a les amistats més 

íntimes. 

 

En aquest cas, els nois i les noies amb sordesa tenen menys interacció amb els 

companys de classe; possiblement només interaccionen amb els millors amics i amb 

amics, però s’obren menys a la resta de l’alumnat, amb la qual cosa, la possibilitat 

d’eixamplar el cercle d’amistats a classe _tot i que siguin més superficials_ disminueix. 

 

Condició sord o oient dels companys de classe. 
 
Taula 7.134. Freqüència, en valor absolut, amb la qual els adolescents sords estudiats conversen sobre els diferents 

àmbits amb els companys de classe sords i oients. 

 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Sord Oient Sord Oient Sord Oient Sord Oient Sord Oient 

Sords 

Mostra 

Noi  0 4 0 4 0 3 0 0 3 18 

Noia  0 3 1 2 0 1 0 1 6 19 

 

 

Tal com s’ha analitzat a la taula 7.85 (pàg. 312), en alguns casos l’adolescent sord té a 

classe un company sord, al qual no considera millor amic i no l’escull en el sociograma. 

Aquest company sord és majoritàriament del sexe contrari.  

 

Les converses amb aquest company sord de sexe contrari són escasses; es donen més 

per part de les noies sordes respecte dels nois sords i versen sobre l’àmbit de les 

afeccions i les activitats. 

 

7.4.2.3. La mare 

 

A la taula següent 7.135 es mostra la freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb 

la qual els adolescents de la mostra conversen amb la mare i els diferents àmbits que 

comparteixen. 
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Taula 7.135. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els adolescents estudiats conversen sobre els 

diferents àmbits amb la mare. 

 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Sord Noi 16 40 5 10 14 46,6 0 0 26 21,6 

Noia 19 47,5 18 36 11 36,6 0 0 34 28,3 

Oient Noi 16 40 10 20 14 46,6 2 10 29 24,2 

Noia 16 40 10 20 13 43,3 1 5 33 27,5 
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Freqüència, en percentatge, segons la qual els adolescents parlen dels diferents 
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S’observa a la taula i al gràfic que les noies sordes són les que comparteixen, en 

percentatges més alts, àmbits de conversa amb la mare. Especialment, i en aquest ordre, 

l’àmbit acadèmic, socioafectiu, físic i personal, i l’àmbit de les afeccions i les activitats. 

 

Els nois sords i els nois i les noies oients parlen amb la mare, en primer lloc, sobre 

temes dels àmbits físic i personal, i, en segon lloc, sobre temes acadèmics. 

 

En tots els adolescents, la mare, independentment del seu nivell cultural, és un suport 

fonamental en l’àmbit acadèmic. 

 

En canvi, és un referent escàs pel que fa als temes de sexualitat. 

 

Aquests resultats guarden relació amb els exposats per Kimmel i Weiner (1998) (pàg. 

44 capítol dos), segons els quals els adolescents conversen amb els pares, 

prioritàriament, de les qüestions educatives, respecte del futur professional, qüestions de 

moralitat i econòmiques. També entre els nostres adolescents, el major percentatge de 

conversa amb la mare recau sobre els àmbits físic i personal i l’àmbit acadèmic, el qual 

inclou els estudis presents i futurs. 

 

7.4.2.4. El pare 

 

A la taula següent 7.136 es mostra la freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb 

la qual els adolescents de la mostra conversen amb el pare i els diferents àmbits que 

comparteixen. 
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Taula 7.136. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els adolescents estudiats conversen sobre els 

diferents àmbits amb el pare. 

 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Sord Noi 14 35 3 6 8 26,6 0 0 26 21,6 

Noia 10 25 2 4 3 10 0 0 24 20 

Oient Noi 14 35 10 20 7 23,3 3 15 41 34,2 

Noia 12 30 1 2 2 6,6 0 0 28 23,3 
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Freqüència, en percentatge, segons la qual els adolescents parlen sobre els diferents 
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S’observa a la taula 7.136 i al gràfic 7.72 que els nois oients són els que tenen en major 

percentatge més àmbits de conversa amb el pare, seguits dels nois sords. En els àmbits 

físic i personal, els nois sords superen lleugerament el percentatge de conversa amb el 

pare respecte dels nois oients; però en l’àmbit de la sexualitat, els nois oients són els 

únics que parlen, en un percentatge d’un 15%, sobre aquests temes amb el pare. 

 

Les noies sordes i les oients mostren un percentatge similar d’àmbits de conversa amb 

el pare i sempre inferior al percentatge dels nois sords i els oients. Les noies sordes i 

oients conversen amb el pare sobre temes de l’àmbit acadèmic i de l’àmbit de les 

afeccions i activitats; mentre que els altres àmbits són poc rellevants. 

 

Els nois sords i els oients mostren una major comunicació amb el pare, i especialment 

els segons, respecte de les noies sordes i les oients, possiblement per la identificació 

amb el propi gènere, en els primers, i la diferència de gènere, en les segones. 

 

Si comparem els valors absoluts de la taula 7.136 i de la taula 7.135; és a dir, per a cada 

àmbit de conversa, el valor obtingut quan l’interlocutor és la mare i el valor obtingut 

quan l’interlocutor és el pare, observem _tal com s’ha exposat a la taula 7.128 pàg. 355_ 

que els nois oients parlen, globalment, sobre més temes de conversa amb el pare 

respecte de la mare. 

 

Aquesta diferència ve donada, principalment, per l’àmbit de les afeccions i les activitats, 

en el qual el noi oient conversa més sobre aquests temes amb el pare (34,2%) respecte 

de la mare (24,2%) i ve també donada, lleugerament, per l’àmbit de la sexualitat, en el 
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qual el noi oient conversa també una mica més sobre aquests temes amb el pare (15%) 

respecte de la mare (10%). 

 

Pel que fa a l’àmbit acadèmic i als àmbits físic i personal la comunicació del noi oient 

amb la mare és superior a la del pare; igual com succeeix amb els nois sords i les noies 

sordes i oients. 

 

En l’àmbit socioafectiu, el noi oient conversa, en iguals percentatges, amb la mare i el 

pare. 

 

Entre els quatre grups d’adolescents estudiants, el noi oient és el que més conversa amb 

el pare, respecte dels altres grups, i és el que es mostra més dividit entre el pare i la 

mare pel que fa als àmbits de què parla més amb un o l’altre interlocutor. Els altres 

grups, és a dir, nois sords, noies sordes i noies oients parlen sobre tots els àmbits en 

percentatges superiors amb la mare respecte del pare. 

 

La importància de la mare i del pare com a interlocutors significatius dels adolescents 

de la mostra, conjuntament amb els millors amics, i respecte dels diferents àmbits 

estudiats, posa de manifest una idea fonamental defensada per autors com ara Kimmel i 

Weiner (1998) i Coleman i Hendry (2003). Segons els autors, la importància dels pares i 

els amics durant l’adolescència i la influència dels uns i dels altres és complementària i 

positiva per a l’evolució de l’adolescent. Per tant, es desmitifica la idea d’un simple 

desfasament generacional i que els joves rebutgin sistemàticament els valors i els 

consells dels pares per seguir uns altres d’oposats i marcats pels amics. 

 

7.4.2.5. La o el logopeda 

 

A la taula següent 7.137 es mostra la freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb 

la qual els adolescents de la mostra conversen amb la logopeda o el logopeda i els 

diferents àmbits que comparteixen. 

 

 
Taula 7.137. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els adolescents estudiats conversen sobre els 

diferents àmbits amb la o el logopeda. 
 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Sord Noi 6 15 0 0 1 3,3 0 0 2 1,6 

Noia 23 57,5 8 16 2 6,6 0 0 23 19,2 
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Gràfic 7.73 

Freqüència, en percentatge, segons la qual els adolescents sords parlen dels diferents 

àmbits de conversa amb la o el logopeda
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Taula 7.138. Gènere de l’alumnat sord i gènere del logopeda. 
 

Gènere de l’alumnat sord (D/H) Gènere del logopeda (D/H) 

1-DAP1-H D 

2-DAP2-D H 

3-DAP1-H D 

4-DAP1-H D 

5-DAS-D D 

6-DAP3-D D 

7-DAP1-H D 

8-DAP2-H H 

9-DAP2-H D 

10-DAP1-D D 

11-DAP2-D D 

12-DAS-D D 

13-DAS-D D 

14-DAP1-H D 

15-DAP2-H D 

16-DAP1-D D 

17-DAP3-H D 

18-DAP1-D H 

19-DAP1-D D 

20-DAP2-H D 

 

 

 Logopedes 

H D 

Nois sords 1 9 

Noies sordes 2 8 

 

 

S’observa a les taules i al gràfic que hi ha una gran diferència entre les noies sordes i els 

nois sords quant a àmbits que conversen amb la logopeda o el logopeda. La majoria de 

logopedes són dones i, tal com es mostra a la taula 7.138, entre els vint adolescents de la 

mostra, disset (nou nois i vuit noies amb sordesa) tenen una logopeda i tres (un noi i 

dues noies amb sordesa) tenen un logopeda. 

 

Les noies sordes, possiblement, mostren una major identificació de gènere amb la 

logopeda i per això exposen que conversen, en un alt percentatge, d’un 57,5%, sobre 

l’àmbit acadèmic amb ella. Aquest percentatge és, fins i tot, superior a l’obtingut per la 
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mare respecte del mateix àmbit. En el cas de les noies sordes, el suport fonamental 

sobre l’àmbit acadèmic el dóna la logopeda o el logopeda i posteriorment la mare. 

 

En l’àmbit socioafectiu, la logopeda o el logopeda és interlocutor d’un 16% de les 

converses sobre aquests temes; percentatge superior a l’obtingut pel pare, com a 

interlocutor de les noies sordes. Un 19,2% dels temes pertanyents a l’àmbit de les 

afeccions i les activitats es comparteix també amb la logopeda o el logopeda, i, fins i tot, 

en un percentatge molt baix, algun tema pertanyent als àmbits físic i personal. 

 

Els nois sords destaquen només l’àmbit acadèmic, com a temes que parlen amb la 

logopeda i en un percentatge molt inferior respecte de les noies sordes. Els nois sords 

comparteixen un 15% dels temes de l’àmbit acadèmic amb la logopeda i, tal com es 

comentarà més endavant, comparteixen un 17,5% d’aquest àmbit amb el professorat. 

 

Per a les noies sordes, la logopeda no és una simple professional que treballa el 

llenguatge oral de l’alumna sinó que és viscuda com una persona que exerceix una 

funció tutoritzadora, amb la qual es poden compartir diferents àmbits de conversa i 

esdevé un adult referencial significatiu en l’entorn social de la noia, segons la definició 

aportada per Rodríguez-Tomé (1975) (vegeu la pàg. 46 capítol dos). En canvi, per al noi 

sord, la logopeda o el logopeda és una figura més neutra, amb la qual només comparteix 

alguns temes de l’àmbit acadèmic i, possiblement, és viscuda com una persona més, 

entre els diferents professors que intervenen en l’educació de l’alumne. 

 

L’estudi fet per Rodríguez-Tomé (1975) exposa que els nois adolescents tendeixen a 

tenir adults significatius del propi sexe, en percentatges superiors a les noies 

adolescents. Aquesta dada ens ajuda a entendre la relació més superficial que mostren 

els nois sords adolescents envers la logopeda, en comparació a les noies sordes 

adolescents. Tot i que els diferents anys que separen tots dos estudis, ens obliga a ser 

prudents en aquestes argumentacions. 

 

7.4.2.6. El professorat 

 

A la taula següent 7.139 es mostra la freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb 

la qual els adolescents de la mostra conversen amb el professorat i els diferents àmbits 

que comparteixen. 

 

 
Taula 7.139. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els adolescents estudiats conversen sobre els 

diferents àmbits amb el professorat. 
 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Sord Noi 7 17,5 0 0 0 0 1 5 0 0 

Noia 7 17,5 4 8 0 0 3 15 4 3,3 

Oient Noi 9 22,5 1 2 0 0 0 0 1 0,8 

Noia 6 15 1 2 0 0 2 10 1 0,8 
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Gràfic 7.74 

Freqüència, en percentatge, segons la qual els adolescents parlen dels diferents 

àmbits de conversa amb el professorat
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Tal com s’observa a la taula i al gràfic, el professorat és un interlocutor pobre respecte 

dels diferents àmbits de conversa i per part dels quatre grups d’adolescents. Només 

destaca en l’àmbit acadèmic, però en percentatges que oscil·len entre el 15 i el 22,5%; 

els quals són molt inferiors als obtinguts per la mare, pel pare i pels millors amics o les 

millors amigues, com a interlocutors d’aquest àmbit. 

 

Les noies sordes i les oients i els nois sords destaquen també en un baix percentatge, 

que oscil·la entre un 5 i un 15%, que parlen de temes de l’àmbit de la sexualitat amb el 

professorat. Exposen que parlen sobre aquest àmbit a la classe de tutoria i a la classe de 

naturals. Tot i aquest baix percentatge, en aquest cas, els professors són els únics adults 

amb els quals els nois i les noies amb sordesa comparteixen temes sobre sexualitat. Tal 

com s’ha comentat, els nois i les noies sords no comparteixen aquest àmbit amb la mare, 

ni el pare ni la logopeda, només amb els millors amics o les millors amigues. 

 

L’estudi fet per Rodríguez-Tomé (1975) (vegeu la pàg. 46, capítol dos) respecte dels 

adults significatius que tenen els adolescents mostra que el professorat ocupa una 

tercera posició, conjuntament amb els amics dels pares; mentre que la majoria d’adults 

significatius provenen de l’entorn familiar i, en segon lloc, del veïnat. 

 

En l’estudi que es presenta, el professorat ocupa també una posició secundària com a 

adult significatiu i precedit pels pares, pel logopeda _en el cas dels adolescents sords_ i 

altres persones de l’entorn familiar. 

 

7.4.2.7. Altres interlocutors 

 

A la taula següent 7.140 es mostra la freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb 

la qual els adolescents de la mostra conversen amb altres interlocutors i els diferents 

àmbits que comparteixen. 

 

 



370 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

Taula 7.140. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els adolescents estudiats conversen sobre els 

diferents àmbits amb altres interlocutors. 

 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % Nre. % 

Sord Noi 3 7,5 4 8 1 3,3 0 0 5 4,2 

Noia 5 12,5 6 12 7 23,3 1 5 22 18,3 

Oient Noi 0 0 0 0 1 3,3 0 0 1 0,8 

Noia 6 15 7 14 6 20 6 30 30 25 

 

 

Gràfic 7.75 

Freqüència, en percentatge, segons la qual els adolescents parlen dels diferents 

àmbits de conversa amb altres interlocutors
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S’observa a la taula 7.140 i al gràfic 7.75 que els altres interlocutors tenen una certa 

importància per a les noies sordes i les oients però són poc rellevants per als nois sords i 

els oients. Les noies sordes destaquen que parlen amb altres interlocutors sobretot de 

l’àmbit físic i personal i de l’àmbit de les afeccions i les activitats. Aquests altres 

interlocutors són majoritàriament de l’entorn familiar (vegeu les taules següents 7.141 i 

7.142), del mateix gènere i properes d’edat; destaquen les germanes i, en segon lloc, les 

cosines. 

 

Les noies oients destaquen també els àmbits físic i personal i l’àmbit de les afeccions i 

les activitats i en percentatges molt similars a les noies sordes com a àmbits que parlen 

amb altres interlocutors. A més a més, les noies oients conversen, en un 30%, sobre els 

temes de sexualitat amb altres interlocutors. Els altres interlocutors són majoritàriament 

el nuvi i, en segon lloc, les germanes; seguint en aquest cas el mateix criteri que les 

noies sordes, quan a persona de l’entorn familiar, d’edat propera i del mateix gènere. 

 

S’observa també a les taules següents 7.141 i 7.142 que els nois sords, en menor 

freqüència, conversen sobre els diferents àmbits _exceptuant-ne l’àmbit de la 

sexualitat_ amb interlocutors de l’entorn familiar, d’edat semblant i d’ambdós sexes; 

generalment els germans o germanes i els cosins o les cosines. 

 

Entre els nois oients, la comunicació amb altres interlocutors és quasi inexistent; només 

apareix en dos casos i es tracta del germà i la germana. En aquests casos, el noi oient 

sembla que segueix el mateix criteri que el noi sord; és a dir, interlocutors de l’entorn 

familiar, semblants d’edat i d’ambdós sexes. 
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Taula 7.141. Altres interlocutors amb els quals conversen els adolescents de la mostra, nombre i àmbits. 

 
 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i activitats 

Altres Nre. Altres Nre. Altres Nre. Altres Nre. Altres Nre. 

Sord Noi professor repàs 

cosí 

2 

1 

cosina 

germà 

3 

1 

cosina 1 0 0 germà 

germana 

tiet 

2 

2 

1 

Noia germana 

altres familiars 

psicòleg 

2 

2 

1 

germana 

altres familiars 

4 

2 

germana 

cosina 

tieta 

4 

2 

1 

cosina 1 germana 

cosina 

altres famil. 

avi 

11 

5 

5 

1 

Oient Noi 0 0 0 0 germana 1 0 0 germà 1 

Noia nuvi 

germana 

5 

1 

nuvi 7 nuvi 

germana 

5 

1 

nuvi 6 nuvi 

germana 

avi 

23 

6 

1 

 

 

Taula 7.142. Altres interlocutors amb els quals conversen els adolescents de la mostra, nombre total en valor absolut. 

 

 Altres interlocutors Nre. 

 

 

 
 

 

 

Sord 

 

 

Noi 

germà 

germana 

cosí 
cosina 

professor repàs 

tiet 

3 

2 

1 
4 

2 

1 

 

 

Noia 

germana 

cosina 

altres familiars 
tieta 

avi 

psicòleg 

21 

8 

9 
1 

1 

1 

 

 

Oient 

Noi germà 

germana 

1 

1 

 

Noia 

nuvi 

germana 

avi 

46 

8 

1 

 

 

Els resultats de la taula 7.142 posen de manifest la importància dels germans, exposada 

per Andreu (2005) (vegeu la pàg. 45, capítol dos). Exceptuant-ne les noies oients que 

tenen nuvi i aleshores les germanes ocupen una posició posterior, els altres grups 

d’adolescents subratllen com a interlocutor més freqüent, dintre de la categoria “altres 

interlocutors”, els germans. Les noies sordes i les oients mostren més relació 

comunicativa amb les germanes mentre que els nois sords i els oients, tot i que amb 

menor freqüència, exposen que tenen una relació comunicativa amb germans d’ambdós 

sexes. 

 

Després de les germanes i els germans predomina, entre els nois i les noies amb sordesa, 

les cosines i els cosins; és a dir, els propers d’edat de l’entorn familiar. Posteriorment, 

els adolescents parlen també amb altres adults de l’entorn familiar, com el tiet, la tieta i 

l’avi. 

 

Si comparem aquests resultats amb els aportats per Rodríguez-Tomé (1975) (vegeu la 

pàg. 46, capítol dos) respecte dels adults significatius en els adolescents, hi observem 

algunes similituds i diferències. A tots dos estudis es mostra que els adults significatius 

provenen majoritàriament de l’entorn familiar. Rodríguez-Tomé (1975) assenyala com a 

primers interlocutors, dintre de l’entorn familiar, els tiets i les tietes, seguits dels avis i 

en tercer lloc els germans grans i els cosins i cosines. Entre els nostres adolescents, els 

familiars iguals d’edat són més significatius respecte dels familiars adults. 
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S’observa en l’estudi que es presenta la importància dels nuvis entre les noies oients 

adolescents, generalment del final de l’adolescència; en aquesta línia, Kimmel i Weiner 

(1998) assenyalen també que els adolescents d’inici de l’adolescència exposen que 

reben igual suport dels amics i dels pares; els de l’adolescència mitjana exposen que 

reben més suport dels amics i els del final de l’adolescència, especialment a partir dels 

19 anys reben el principal suport de les respectives parelles.  

 

En el nostre estudi també les noies oients del final de l’adolescència reben un important 

suport de la seva parella. El nuvi, en aquest grup d’adolescents, és el principal 

interlocutor, dintre de la categoria “altres interlocutors” i, al llarg de l’entrevista sobre 

l’amistat, és considerat un millor amic més conjuntament amb les millors amigues. 

 

7.4.2.8. Un mateix, com a interlocutor 

 

A la taula següent 7.143 es mostra la freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb 

la qual els adolescents de la mostra parlen o pensen els diferents àmbits de conversa 

amb si mateixos. 

 

 
Taula 7.143. Freqüència, en valor absolut i en percentatge, amb la qual els adolescents estudiats parlen o pensen 

sobre els diferents àmbits amb si mateixos. 
 

 Acadèmic Socioafectiu Físic i personal Sexualitat Afeccions i 

activitats 

Nre % nre % nre % nre % nre % 

Sord Noi 0 0 3 6 1 3,3 2 10 3 2,5 

Noia 5 12,5 10 20 3 10 0 0 9 7,5 

Oient Noi 1 2,5 6 12 0 0 0 0 1 0,8 

Noia 0 0 2 4 2 6,6 2 10 1 0,8 

 

 
Gràfic 7.76 

Freqüència, en percentatge, segons la qual els adolescents parlen o pensen dels 

diferents àmbits de conversa amb si mateixos
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S’observa que les noies sordes són les que mostren una major autoreflexió o pensament 

intern respecte dels diferents àmbits i, especialment, i en aquest ordre, respecte de 

l’àmbit socioafectiu, acadèmic, físic i personal, i sobre afeccions i activitats. 
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Per als nois sords i per a les noies oients hi ha un cert percentatge de pensament intern 

en relació amb l’àmbit de la sexualitat. En aquest cas, els nois sords pertanyen al final 

de l’adolescència i tots ells estan en una situació singular, respecte de la resta 

d’adolescents de la mostra, pel fet de no tenir i no haver tingut mai núvia. Possiblement, 

ells són conscients també d’aquesta situació diferent i hi pensen amb una certa 

freqüència. 

 

Les noies oients mostren també un cert percentatge de pensament intern en relació amb 

l’àmbit de la sexualitat. En aquest cas, aquestes noies oients tenen totes elles nuvi i 

possiblement els temes relacionats amb la sexualitat és també un àmbit important per a 

elles i hi pensen amb certa freqüència. 

 

Els nois oients mostren un cert pensament intern al voltant de l’àmbit socioafectiu. 

 

7.4.3. Conclusions sobre els àmbits de conversa i els diferents 

interlocutors amb els quals parlen els adolescents 

estudiats 
 

Entre les principals conclusions recollides destaquen les següents: 

 

1. Els nois sords són els que menys conversen respecte dels cinc àmbits estudiats, 

en comparació amb els altres grups d’adolescents. 

 

En valors absoluts, els nois oients són els que més conversen amb els interlocutors 

comuns, en una freqüència de 346. En segon i tercer lloc, respectivament, conversen les 

noies sordes i oients, en freqüències de 337 i 316. Els nois sords són els que menys 

conversen, en una freqüència de 258. La menor conversa dels nois sords respecte dels 

altres grups d’adolescents es dóna en els cinc àmbits. 

 

2. Les converses dels adolescents versen, majoritàriament, sobre l’àmbit 

acadèmic i poc sobre de l’àmbit de la sexualitat. 

 

En els quatre grups d’adolescents, les qüestions acadèmiques ocupen el percentatge més 

alt de la seva interacció comunicativa (amb valors que oscil·len entre el 24,3% i el 

18,6%) i les qüestions de sexualitat el percentatge més baix (amb valors que oscil·len 

entre el 10,7% i el 5%). 

 

El segon lloc l’ocupa, en el cas dels nois sords, l’àmbit físic i personal; en el cas de les 

noies sordes, l’àmbit socioafectiu; en el cas dels nois i les noies oients, l’àmbit de les 

afeccions i les activitats. 

 

3. Els millors amics són els interlocutors amb els quals tots els adolescents 

estudiats conversen en un percentatge més alt. 

 

Els nois oients comparteixen el 45% dels temes de conversa analitzats amb els millors 

amics o les millors amigues. Els nois sords comparteixen el 32,3% dels temes de 

conversa amb els millors amics o les millors amigues. Les noies sordes i les oients 
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comparteixen, respectivament, el 40% i el 35% dels temes de conversa amb els millors 

amics o les millors amigues. 

 

4. Al final de l’adolescència, els nois sords i les noies sordes i les oients conversen 

menys amb els millors amics i les millors amigues; mentre que els nois oients 

incrementen el percentatge de conversa amb els millors amics, a mesura que 

augmenta l’edat de l’adolescència. 

 

Els nois sords, les noies sordes i les noies oients disminueixen, al final de 

l’adolescència, el percentatge de conversa amb els millors amics i les millors amigues, i 

se situa entre un 20,5% i un 25,6%, respecte dels temes de conversa analitzats. Les 

noies oients del final de l’adolescència substitueixen les millors amigues, com a 

interlocutores dels diferents àmbits de conversa, pels nuvis que totes elles tenen. 

 

Els nois oients incrementen el percentatge de conversa amb els millors amics a mesura 

que augmenta l’edat de l’adolèscència; i, al final de l’adolescència, se situa en un 

percentatge del 58,9%, respecte dels temes de conversa analitzats. 

 

Les conclusions quatre i cinc es corresponen amb conclusions exposades als apartats 

anteriors del capítol i concretament en els subapartats referits a la conversa i el 

sociograma. En aquests subapartats s’ha posat de manifest, per part dels nois i les noies 

amb sordesa de final de l’adolescència, que perdien millors amics i millors amigues. 

També al final de l’adolescència conversen menys amb els millors amics i millors 

amigues, amb la qual cosa la relació d’amistat pot esdevenir _a poc a poc_ més 

superficial i distant. 

 

Pel contrari, els nois oients, incrementen el nombre de millors amics a mesura que 

augmenta l’edat de l’adolescència, i s’observa, en aquest apartat, que conversen més 

amb els millors amics a mesura que augmenta l’edat. La major conversa implica, 

possiblement, consolidar la relació d’amistat i fer-la més íntima. 

 

5. Els companys de classe són interlocutors amb certa rellevància per part dels 

nois oients mentre que són poc rellevants per part dels nois sords i les noies 

sordes i les oients. 

 

Els nois oients comparteixen un 24% dels temes de conversa amb els companys de 

classe mentre que les noies sordes en comparteixen un 10,5%; les noies oients i els nois 

sords es situen, respectivament, en intèrvals intermedis entre tots dos extrems. 

 

Si tenim en compte les tres etapes dintre del període adolescent, observem que entre els 

nois oients augmenta la major interacció comunicativa amb els companys de classe, a 

mesura que augmenta l’edat de l’adolescència; mentre que en els altres tres grups 

d’adolescents la freqüència de conversa és més baixa amb els companys de classe i no 

s’incrementa amb la major edat de l’adolescent. 

 

Compartir àmbits de conversa amb els companys de classe implica una major obertura 

al grup, una major interrelació i integració al grup–classe. Aquesta major comunicació 

amb els companys, per part dels nois oients, els fa ser més populars i rebre, en el 

sociograma, un major nombre d’eleccions d’amistat i fins i tot _en el cas d’alguns nois 

oients_ tenir una posició social de lideratge. 
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D’altra banda, la major interrelació amb els companys de classe facilita la creació de 

noves relacions d’amistat, paral·leles a les amistats més íntimes. 

 

Els nois i les noies amb sordesa mostren menor interacció comunicativa amb els 

companys de classe; possiblement només interaccionen amb un petit grup d’amistat i 

s’obren menys a la resta de l’alumnat; amb la qual cosa, la possibilitat d’augmentar el 

cercle d’amistats a classe, tot i que siguin més superficials, disminueix. 

 

6. El primer interlocutor, en tots els adolescents estudiats, és generalment el 

millor amic o la millor amiga per l’àmbit socioafectiu, l’àmbit de la sexualitat i 

l’àmbit de les afeccions i activitats i és, generalment, la mare per a l’àmbit 

acadèmic i els àmbits físic i personal. 

 

En tots els adolescents de la mostra, el primer interlocutor és el millor amic o la millor 

amiga en l’àmbit socioafectiu, l’àmbit de la sexualitat i l’àmbit de les afeccions i les 

activitats; exceptuant-ne les noies oients que tenen com a primer interlocutor el nuvi, 

mentre que les millors amigues ocupen una segona posició. 

 

També en tots els adolescents de la mostra, la primera interlocutora és la mare en 

l’àmbit acadèmic i l’àmbit físic i personal; exceptuant-ne les noies sordes, que tenen 

com a primera interlocutora en l’àmbit acadèmic la logopeda, mentre que la mare ocupa 

una segona posició. 

 

El segon interlocutor varia en funció del grup d’adolescents estudiat i en funció de 

l’àmbit de conversa predomina la mare, seguida del pare i, posteriorment, el millor amic 

o la millor amiga. 

 

7. La mare és una interlocutora rellevant per a tots els adolescents estudiats i el 

pare és també rellevant, especialment entre els nois oients i els sords. 

 

Després dels millors amics o les millors amigues, els nois sords, les noies sordes i les 

oients comparteixen un percentatge important de temes de conversa amb la mare, la 

qual ocupa una segona posició com a interlocutora; exceptuant-ne els nois oients que 

comparteixen un 29% dels temes de conversa amb el pare i un 27,3% amb la mare. 

 

Les noies sordes són les que més conversen amb la mare (31,5% dels temes de 

conversa); els nois sords són els que menys conversen amb la mare (23,5% dels temes 

de conversa); les noies i els nois oients ocupen, respectivament, posicions intermèdies 

entre els dos valors extrems. 

 

Els nois sords i les noies sordes i oients conversen en major percentatge sobre els 

diferents àmbits amb la mare respecte del pare. 

 

El pare és un interlocutor més rellevant per als nois oients i els sords respecte les noies 

oients i les sordes; possiblement, per una major identificació amb el propi gènere, en el 

cas d’aquests nois adolescents. 

 

Entre els nois oients, el percentatge de temes que conversen amb la mare i el pare està 

força equilibrat i s’observa que parlen més sobre uns determinats àmbits amb un 

progenitor i uns determinats àmbits amb l’altre progenitor. Amb la mare parlen més 
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sobre els àmbits físic i personal i l’àmbit acadèmic; amb el pare parlen més de l’àmbit 

de les afeccions i les activitats, i l’àmbit de la sexualitat; amb els dos progenitors parlen 

per igual de l’àmbit socioafectiu. El nois oients, seguits dels nois sords, són els que 

mostren més confiança comunicativa amb el pare. 

 

La mare, i en segon terme el pare, donen un important suport en l’àmbit acadèmic dels 

fills adolescents, independentment del nivell cultural dels progenitors i 

independentment de l’edat dels fills adolescents. 

 

Segons l’edat de l’adolescència, s’observa un comportament similar en els nois sords i 

oients i un altre comportament similar en les noies sordes i les oients. 

 

Els nois sords i els oients, al final de l’adolescència, incrementen el percentatge de 

temes de conversa d’ambdós progenitors. En el cas dels nois sords aquest percentatge 

és, al final de l’adolescència, lleugerament superior envers la mare respecte del pare 

(39,7% i 30,7%, respectivament); mentre que en el noi oient és pràcticament igual amb 

la mare i el pare (34,6% i 33,3%). 

 

Les noies sordes i oients, al final de l’adolescència, disminueixen el percentatge de 

temes de conversa d’ambdós progenitors. Amb la mare, aquest percentatge baixa a un 

12,8% i un 17,9%, en les noies sordes i les oients, respectivament, i amb el pare la 

interacció comunicativa respecte dels àmbits de conversa estudiats és pràcticament 

nul·la. 

 

8. El professorat és un interlocutor poc significatiu respecte de l’àmbit acadèmic, 

en els quatre grups d’adolescents estudiats. 

 

El professorat és un interlocutor pobre respecte dels diferents àmbits de conversa, en 

tots els adolescents estudiats, i també sobre l’àmbit acadèmic. 

 

En els quatre grups d’adolescents estudiats el professorat ocupa una quarta o cinquena 

posició com a interlocutor de temes acadèmics (amb percentatges que oscil·len entre un 

13,5% i un 9,5% en els diferents grups d’adolescents respecte dels diferents 

interlocutors comuns). 

 

Amb certes variacions entre els quatre grups d’adolescents, els nois i les noies sords i 

els oients tendeixen a comentar els temes acadèmics amb interlocutors diversos abans 

de fer-ho amb els professorat, com ara: la mare, el pare, els companys de classe, els 

millors amics o les millors amigues, la logopeda o el logopeda. 

 

Els nois sords comenten l’àmbit acadèmic, amb més freqüència i en aquest ordre, amb 

la mare, el pare, el millor amic i, posteriorment, el professorat. 

 

Les noies sordes comenten l’àmbit acadèmic, amb més freqüència i en aquest ordre, 

amb la logopeda o el logopeda, la mare, el millor amic, el pare i posteriorment el 

professorat. 

 

Els nois oients el comenten amb la mare i els companys de classe, el pare, els millors 

amics i, posteriorment, el professorat. 
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Les noies oients el comenten amb la mare, les millors amigues, el pare, els companys de 

classe i, posteriorment, el professorat. 

 

Fins i tot respecte del tema de l’àmbit acadèmic “dubtes sobre deures, exàmens o 

treballs” el professorat ocupa una tercera posició com a interlocutor entre els 

adolescents sords i els oients. Els adolescents sords parlen d’aquest tema, amb més 

freqüència i en aquest ordre, amb el logopeda (especialment les noies sordes), amb els 

millors amics i les millors amigues i ,posteriorment, amb el professorat. 

 

Els adolescents oients en parlen amb els companys de classe, amb els millors amics o 

les millors amigues i, posteriorment, amb el professorat. 

 

9. La logopeda és una interlocutora rellevant per a les noies sordes, però és 

menys significativa per als nois sords. 

 

La logopeda o el logopeda només és interlocutor dels nois i noies sords i s’observa que 

els nois sords conversen poc, sobre els diferents àmbits analitzats, amb aquest 

professional; en parlen en una freqüència, en valor absolut, de nou. Mentre que les noies 

sordes conversen força, en una freqüència de cinquanta-sis, en valor absolut. 

 

Aquest professional és majoritàriament dona i hi ha una gran diferència entre els nois 

sords i les noies sordes, pel que fa a la interacció comunicativa amb aquest adult; 

possiblement per una major diferenciació o identificació de gènere.  

 

Les noies sordes comparteixen amb la logopeda, i en un alt percentatge (57,5%), l’àmbit 

acadèmic i en percentatges més baixos l’àmbit de les afeccions i les activitats, i l’àmbit 

socioafectiu. Fins i tot comparteixen, en major percentatge, temes de l’àmbit acadèmic 

amb la logopeda respecte de la mare i els temes de l’àmbit socioafectiu amb la logopeda 

respecte del pare. 

 

Els nois sords comparteixen l’àmbit acadèmic amb la logopeda o el logopeda en un baix 

percentatge, d’un 15%. 

 

Per a les noies sordes la logopeda és una adulta molt significativa en la seva vida 

acadèmica i també personal i social. Possiblement és viscuda com una persona que 

exerceix una funció tutoritzadora de l’alumna i no simplement com una professional que 

treballa el llenguatge. És, segons la definició feta per Rodríguez-Tomé (1975) (vegeu 

pàg. 46, capítol dos), un adult significatiu privilegiat. 

 

Per als nois sords la logopeda o el logopeda és una figura adulta menys significativa i és 

viscuda com una professora o professor més, que intervé en l’educació del jove. 

 

10. Tots els adolescents comparteixen més l’àmbit de la sexualitat amb altres 

adolescents d’edat igual que no pas amb els adults. 

 

Els quatre grups d’adolescents comparteixen l’àmbit de la sexualitat majoritàriament 

amb els millors amics o les millors amigues (en percentatges que oscil·len entre el 

58,3% i el 57%, entre els nois oients, els nois sords i les noies sordes) o amb els nuvis 

(40%) _en el cas de moltes noies oients. 
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Entre els interlocutors adults destaquen les observacions següents: 

 

Els nois i les noies amb sordesa no comparteixen mai aquest àmbit amb els pares ni amb 

la logopeda; només el comparteixen amb el professorat, a la classe de tutoria o de 

naturals (en percentatges del 14,5% i 30%, respectivament).  

 

Les noies oients comparteixen aquest àmbit amb el professorat, en un baix percentatge 

13,3%), i amb la mare, en un percentatge encara més escàs (6,7%). 

 

Els nois oients comparteixen aquest àmbit amb el pare i la mare (en percentatges del 

25% i el 16,7%, respectivament). 

 

Veiem que, exceptuant-ne els nois oients, els altres tres grups bàsicament només parlen 

sobre aquest àmbit amb el professorat i mai _en el cas dels nois i noies amb sordesa_ o 

molt poc _en el cas de les noies oients_ el parlen amb la mare, el pare o la logopeda. 

 

Tot i que, en aquest cas, el professorat esdevé, bàsicament, l’únic interlocutor adult 

important, no és suficient. Sovint, els dubtes, les inseguretats, els desconeixements, les 

experiències, les preguntes que tenen els adolescents respecte d’aquest àmbit s’han 

d’abordar a partir d’una intimitat entre l’adolescent i l’adult significatiu, 

complementària a una sessió de classe. 

 

En aquest cas, i especialment pel que fa als nois i noies amb sordesa, els pares haurien 

d’assumir un major protagonisme, per tal que aquestes converses no només tinguin lloc 

amb els millors amics. 

 

11. Per a les noies sordes, amb major freqüència, i també per a les noies oients 

tenen una certa rellevància, com a interlocutores dels diferents àmbits, les 

germanes i les cosines. 

 

Les noies sordes i, en segon lloc, les noies oients també destaquen que conversen els 

diferents àmbits amb persones de l’entorn familiar; generalment properes d’edat i del 

mateix sexe; les quals són, per aquest ordre, les germanes i les cosines. 

 

Els nois sords exposen, en menor freqüència respecte de les noies sordes, que conversen 

sobre els diferents àmbits amb persones de l’entorn familiar, generalment properes 

d’edat i d’ambdós sexes, les quals acostumen a ser el germà, la germana, el cosí o la 

cosina. 

 

12. Les noies oients que tenen nuvi, també conversen sobre els diferents àmbits 

amb la seva parella i aquest noi esdevé un interlocutor important de diferent 

gènere. 

 

Entre el grup de noies adolescents hi ha quatre noies que tenen nuvi. Una noia de l’inici 

de l’adolescència i les tres noies del final de l’adolescència. En aquestes noies, el nuvi té 

una certa rellevància com a interlocutor dels diferents àmbits de conversa. Tenint en 

compte que, tal com s’ha exposat al llarg del capítol, els quatre grups d’adolescents 

mostren una major interacció i comunicació amb altres adolescents del mateix gènere, 

en el cas d’aquestes noies, el nuvi els aporta una relació i una comunicació més íntima 

amb el sexe contrari i complementària a la que aporten els iguals d’edat i gènere. 
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13. Les noies sordes mostren un major pensament intern i autoreflexió amb 

relació als àmbits analitzats, respecte dels altres grups d’adolescents. 

 

Les noies sordes, especialment a l’inici de l’adolescència, mostren una major 

autoreflexió sobre els àmbits estudiats, en comparació amb els altres grups 

d’adolescents. 

 

Mostren més pensament intern (10,5%) i, en aquest ordre, envers l’àmbit socioafectiu, 

acadèmic, físic i personal, i l’àmbit de les afeccions i les activitats. 

 

En els altres grups d’adolescents aquest pensament intern respecte dels àmbits estudiats 

és molt més baix i oscil·la entre un 3,5% _en el cas dels nois sords_ i un 2,7% _en el 

cas de les noies oients_; els noies oients mostren un percentatge intermig entre els dos 

intervals. 

 

Entre els nois sords aquest pensament intern es dóna sobretot al final de l’adolescència 

i, majoritàriament, respecte de l’àmbit de la sexualitat. Possiblement, el fet que cap 

d’ells, al final de l’adolescència, no hagi tingut una relació de nuviatge, mentre que 

aquesta experiència l’han viscut la resta d’adolescents de final de l’adolescència, 

ocasiona que visquin la seva situació personal com a singular i diferent i fa que hi 

pensin amb una certa freqüència. 

 

Entre els nois oients, el major percentatge de pensament intern versa sobre l’àmbit 

socioafectiu. 

 

Entre les noies oients el major percentatge de pensament intern versa també sobre 

l’àmbit de la sexualitat. En aquest cas, per motius oposats als nois sords, el fet que 

moltes noies oients tinguin nuvi possiblement origina que hi hagi una major 

autoreflexió sobre l’àmbit de la sexualitat. 

 

7.5. CONCLUSIONS SOBRE L’AMISTAT I LA 

INTERACCIÓ SOCIAL EN ELS ADOLESCENTS 

SORD I L’OIENT ESTUDIATS 
 

A través dels tres instruments utilitzats per analitzar l’amistat i la interacció social dels 

adolescents sords i oients de la mostra, és a dir, l’entrevista personal, el sociograma i el 

qüestionari sobre els àmbits de conversa i els interlocutors, es posen de manifest dues 

idees bàsiques: 

 

En primer lloc, hi ha aspectes comuns i altres de diferents a tots els adolescents 

estudiats. En alguns aspectes tots els adolescents mostren un comportament experiencial 

o conceptual similar. En determinats aspectes, els adolescents sords mostren diferències 

respecte dels adolescents oients. En altres aspectes s’observa que el gènere té una gran 

importància, per sobre de la condició de ser sord o ser oient. Per aquest motiu s’ha 

mantingut, en els diferents apartats del capítol, l’anàlisi dels resultats a partir dels quatre 

subgrups: els nois sords, les noies sordes, els nois oients i les noies oients. 
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En segon lloc, en l’amistat i la interacció social dels adolescents juguen un paper 

fonamental les dues institucions principals en les quals l’adolescent conviu amb altres, 

diàriament; és a dir, la institució educativa i la institució familiar. 

 

En l’entrevista sobre l’amistat s’obtenen les conclusions següents: 

 

1. En general, els adolescents sords, i sobretot a l’inici i a l’adolescència mitjana, 

mostren una normalitat en les seves amistats amb altres adolescents sords i oients, 

en comparació amb els adolescents oients de la mostra. 

 

Les activitats amb els amics, la conceptualització de l’amistat, els valors d’amistat, 

la reciprocitat en la relació, els conflictes i resolucions, etc., són molt similars entre 

els joves oients i els sords. En general, la sordesa no és viscuda pels adolescents 

sords ni pels seus amics oients com una dificultat en l’amistat ni en la comunicació 

entre els amics. Pel contrari, en diferents casos s’exemplifica com l’adolescent sord 

se sent segur davant de determinades habilitats comunicatives que aporta a l’amistat 

i l’amic oient valora i ressalta també aquestes habilitats comunicatives de l’amic 

sord. 

 

Tot i així, també cal destacar que no tots els adolescents sords mostren aquesta 

confiança comunicativa, el noi 15 del final de l’adolescència (annex 2, pàg. 167) 

exposa les dificultats que té per comunicar-se oralment amb els oients i com li és 

més fàcil la comunicació escrita, a través d’internet. 

 
en internet (...) po(r)qué tengo e(l) p(r)oblema de <habla> # e(n) internet yo e(s)cribo # me 

entiende pe(r)fecto # todo # somos amigo(s) # pe(r)fecto. 

 

2. Les noies sordes mostren característiques en l’amistat més semblants a les noies 

oients i que possiblement enriqueixen les seves habilitats socials davant de 

situacions socials noves. 

 

Les noies sordes conviuen en colles separades d’amigues sordes i amigues oients. 

Les noies sordes, igual que les noies oients, i en contraposició als nois sords i els 

oients, fan més canvis de millors amigues (tenen les noies sordes, de mitjana, quatre 

anys d’amistat amb les millors amigues, i les noies oients uns tres anys i mig) i 

pertanyen a un major nombre de colles (entre una i tres colles). 

 

Els nois sords que tenen millors amics sords i oients tendeixen a conviure en una 

única colla, tots junts. Els nois sords, igual que els nois oients, tendeixen a conservar 

durant més temps els millors amics (tenen com a mitjana uns sis anys d’amistat amb 

els millors amics) i pertanyen a un nombre inferior de colles, respecte de les noies 

(entre una i dues colles). 

 

Si els nois sords i les noies sordes coneixen altres adolescents sords, tendeixen a 

establir entre ells relacions d’amistat sobretot si són del mateix gènere. En aquestes 

circumstàncies, les noies sordes fan millors amigues sordes, en major percentatge, 

en el 89% dels casos; mentre que els nois sords fan millors amics sords o millors 

amigues sordes, en un 14% dels casos. 

 

Les noies sordes i les oients, amb els majors canvis d’amistat i amb la pertinença a 

més colles, desenvolupen unes habilitats socials, personals i comunicatives, pròpies 
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d’un inici d’una relació i diferents de les que s’utilitzen en una amistat consolidada. 

Aquesta és una pràctica útil per afrontar situacions socials noves, com per exemple 

els canvis de centre educatiu o l’entrada al món laboral, mentre que els nois sords, 

amb les situacions d’amistat més conservadores i amb la pertinença a menys colles, 

desenvolupen menys aquestes habilitats, útils per afrontar i adaptar-se a noves 

situacions socials. 

 

Tots els adolescents de la mostra pertanyen, com a mínim, a una colla de millors 

amics o d’amics, exceptuant-ne un noi sord de l’etapa final de l’adolescència, que 

no té millors amics ni amics (subjecte 15DAP2). 

 

3. Els adolescents sords i especialment els nois sords mostren una excessiva confiança 

en les seves relacions d’amistat, la qual cosa els fa ser poc autocrítics envers els 

aspectes febles de la relació i els canvis que un mateix ha de fer per millorar-la. 

 

Entre els nois i les noies amb sordesa augmenta el percentatge de valoracions 

exclusivament positives, sobre un mateix, que atribueixen als millors amics; mentre 

que, entre els nois i les noies oients, el percentatge de valoracions positives i 

negatives, sobre un mateix, que atribueixen als millors amics, és més elevat. 

 

A més a més, els nois i les noies amb sordesa que tenen millors amics sords i oients 

fan valoracions diferents d’aquestes amistats. Les noies sordes valoren millor les 

millors amigues sordes respecte de les millors amigues oients; mentre que són 

altament valorades per les millors amigues oients. Per contra, els nois sords valoren 

igual els seus millors amics sords i els seus millors amics oients; tot i que són menys 

valorats per aquests millors amics oients.  

 

Tant en les noies sordes com en els nois sords es produeix una certa disfunció quan 

a la valoració de l’amistat; tot i que la repercussió en uns o altres pot tenir 

conseqüències molt diferents. 

 

Les noies sordes valoren més l’amistat amb altres noies sordes i, per tant, poden 

aprofundir els llaços d’amistat a la colla de noies sordes i també a la colla de noies 

oients, on són molt valorades per les millors amigues oients. 

 

Els nois sords valoren igual els seus millors amics oients i sords de la colla, però els 

oients no els valoren tant; amb la qual cosa aquesta relació d’amistat es pot anar 

afeblint, tot i que el noi sord no en sigui massa conscient i no intenti posar-hi remei. 

Cal recordar també que entre els nois sords la major part de seus millors amics són 

oients, per la qual cosa, la valoració inferior de l’amistat, per part del millor amic 

oient té una repercussió pitjor en el manteniment futur d’aquesta amistat. 

 

4. En el 61% d’adolescents sords i oients, l’àmbit de la classe i durant l’ensenyament 

secundari obligatori és on es formen la major part de les amistats més íntimes. 

Durant l’ensenyament postobligatori es tendeix a conservar i mantenir les millors 

amistats fetes a l’etapa d’ESO i, en el nou entorn educatiu, les noves amistats que es 

creen solen ser més superficials o simplement relacions de companys de classe. 

 

Conservar i mantenir les millors amistats fetes a l’ESO, quan els estudiants canvien 

de centre en l’etapa postobligatòria, implica que els adolescents de major edat ja no 
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compartiran un espai i un temps comú diari _la classe, l’escola, el pati, el menjador 

escolar, etc._, sinó que ells mateixos, conscientment i voluntàriament, han de crear 

aquest espai i temps comú i mantenir-lo periòdicament. Els adolescents hauran de 

trucar-se, quedar, veure’s en les estones de lleure, planificar activitats conjuntes, 

etc., per seguir enriquint l’amistat. És en aquesta etapa postobligatòria on s’observen 

majors diferències en les amistats dels adolescents sords i oients i, especialment, en 

els nois sords. 

 

Aquesta reflexió ens porta a plantejar les qüestions següents: 

 

Tots els nois oients que tenien a l’ESO una estreta relació d’amistat amb un noi sord 

de la mateixa classe, quan el canvi d’etapa implica trajectòries escolars diferents 

amb aquest millor amic, el segueixen trucant per quedar, per veure’s, per compartir 

activitats? O bé, en alguns casos, la relació d’amistat, percebuda com a més feble 

per part d’alguns nois oients, es debilita sense aquesta convivència diària? El noi 

sord pren la iniciativa de trucar i quedar amb els millors amics oients de l’ESO? O, 

en alguns casos, s’inhibeix i, a poc a poc, queda menys amb els millors amics oients 

de l’etapa anterior? 

 

Tot i que aquestes preguntes no es formulen directament als estudiants, durant 

l’entrevista, els nois sords 15DAP2 i 20DAP2 exposen que tenien un millor amic en 

l’etapa educativa anterior, ESO i batxillerat, respectivament, però amb el canvi a 

estudis postobligatoris de formació professional, no han mantingut aquesta amistat. 

Les explicacions d’aquests nois confirmen les sospites formulades en les preguntes 

anteriors. 

 

El noi sord 15DAP2 (annex 2, pàg. 167) explica que durant l’ESO tenia, a classe, un 

amic: l’Albert. En finalitzar aquesta etapa, l’amic oient ha seguit estudis de 

batxillerat i ell ha seguit estudis de cicle formatiu. Tots dos han tornat a coincidir en 

el mateix centre educatiu, tot i que estudien en espais diferents dintre del centre i no 

comparteixen l’esbarjo, només ocasionalment es troben pels passadisos de l’escola i 

aleshores se saluden. Amb aquestes trajectòries escolars diferents, l’amistat entre 

ells no ha continuat, possiblement perquè es tractava d’una amistat feble. 

 
*CAR: lo(s) mejores # bueno # fff # yo tengo amigo(s) de colegio y de mi antiguo cole # 

amigos normales también <sí tena> [/] sí <tena> (...) 

*INV: cuándo te ves con tus amigos # con Albert cuándo te ves? 

*CAR: en la e(s)cuela # sis cada mañana # si é(l) puede ve(r) # pué(s) <no(s) vemo(s)> [?] y 

 ya e(s)tá # decimos que nos ayudamos # hablamos y ya está. 

*INV: con Albert qué actividades haces? 

*CAR: habla(r) mu(y) poco. 

*INV: con Albert hablas poco? 

*CAR: poco. 

*INV: solamente por la mañana que os saludais # no? 

*CAR: c(l)aro # sólo no(s) saludamo(s) y ya e(s)tá. 

 

El noi sord 20DAP2 (annex 2 pàg. 239) explica també que durant l’etapa primària 

tenia una millor amiga, la Mercè, amb la qual no ha continuat l’amistat i durant el 

batxillerat tenia un amic, el Jaume, que no el considera millor amic, i l’amistat 

tampoc no ha continuat. 
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*FRA: que tinc tot amigues # <p(e)rò unta> [?] una amiga que és de la infància # que va ser de 

petit # va fer la egb. 

*FRA: ah # <els al> [//] (a)quests són els millors # i hi han altres amics però no són els millors 

# són un(s) que coneixia <l'any pa> [//] el segon de batxillerat # un company de classe <que> 

[/] que tenim bona relació <que som> [/] que som amic(s) # doncs aquest. 

*INV: i amb la mercè tens contacte ara? 

*FRA: <tí> [*] ara tinc contac(te) # que no parlem # parlem # no parlem # pa(r)lem poc # 

pe(r)què ella viu lluny de casa meva # això. 

*INV: i amb el Jaume no us veieu gens ni us truqueu per telèfon? 

*FRA: no perquè <no> [/] no tenim el contacte que té. 

 

La resta de nois i noies, sords i oients, del final de l’adolescència, mantenen amistats 

fetes en les etapes educatives anteriors. 

 

5. Al final de l’adolescència, en els nois sords, s’observen certes dificultats en les 

relacions d’amistat i les relacions socioafectives. 

 

Els nois i les noies amb sordesa perden millors amics al final de l’adolescència, 

mentre que els nois oients guanyen millors amics, al llarg de l’adolescència, i les 

noies oients es mantenen amb un nombre similar de millors amics, al llarg de les 

diferents etapes del període adolescent. 

 

Pel que fa als tres nois sords de l’etapa final, un (noi 15DAP2) mostra una vida 

social molt pobra, no té millors amics ni amics; un altre (noi 20DAP2) mostra 

dificultats en la relació social amb adolescents oients però té amics amb sordesa i 

formen una colla estable; el tercer noi (17DAP3) té un nombre reduït de millors 

amics oients amb els quals forma una colla però mostra importants dificultats en la 

relació comunicativa i d’amistat amb les noies. 

 

Tot i que les noies sordes, al final de l’adolescència també tenen un menor nombre 

de millors amigues o millors amics que les noies oients, la seva interacció social i 

d’amistat està molt més normalitzada respecte dels nois sords.  

 

Totes les noies sordes tenen millors amigues o millors amics, exceptuant-ne una 

noia sorda del final de l’adolescència que exposa que només té amigues. Les 

experiències que relata aquesta noia sorda amb les seves amigues, però, no 

difereixen respecte de les experiències relatades per les altres noies sordes i oients 

sobre les seves millors amigues. Totes les noies sordes tenen relacions d’amistat, 

més o menys íntimes o superficials, amb altres adolescents noies i nois i sords i 

oients. També totes elles han tingut relacions de nuviatge. 

 

Les diferències entre les noies sordes i les noies oients venen donades, en l’etapa 

final de l’adolescència, per la presència dels nuvis, que les noies oients tenen i que 

consideren també un millor amic. El nuvi, en el cas de les noies oients, fa que 

mantinguin un nombre semblant de millors amigues o millors amics, al final de 

l’adolescència respecte de les etapes anteriors, i els proporciona també una nova 

colla, formada per parelles de nuvis. 

 

Al final de l’adolescència, totes les noies oients tenen nuvi i tots els nois oients han 

tingut alguna núvia. 
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Entre els nois sords, dos no han tingut mai una relació de nuviatge i un ha tingut una 

relació singular i sense contacte físic, a través del xat informàtic. Potser 

característiques personals, tal com un menor autoconcepte, generin aquesta 

diferència. 

 

Els nois sords de major edat constitueixen, per totes aquestes raons, un grup de 

major risc d’exclusió social. 

 

En el sociograma s’obtenen les conclusions següents: 

 

6. En general, en el sociograma es posa de manifest una interacció social correcta 

entre l’alumnat sord i els companys de classe; especialment en el cas de les noies 

sordes, al llarg de tota l’adolescència, i en el cas dels nois sords, a l’inici i a 

l’adolescència mitjana. 

 

Entre els nois sords hi ha un 10% d’alumnes no integrats socialment en el grup 

classe; el qual es correspon amb dos nois sords del final de l’adolescència. 

 

7. A través de l’entrevista personal amb els diferents alumnes de la mostra s’han 

destacat situacions d’amistat més febles en alguns joves sords, de l’etapa final de 

l’adolescència. Mitjançant la informació aportada en el sociograma es constata, en 

cada un d’aquests adolescents, aquesta dificultat en la interacció social amb els 

iguals d’edat. 

 

Els nois sords 17DAP3, 15DAP2 i 20DAP2, identificats en l’entrevista sobre 

l’amistat, mostren també en el sociograma una posició social, a classe, de poc 

integrat _el primer_ i una posició social de no integrats _els dos darrers. 

 

Pel contari, la noia sorda 19DAP1 que exposa a l’entrevista que no té millors 

amigues sinó que simplement té amigues, tot i que durant l’entrevista mostra les 

mateixes experiències, conceptes i valors respecte de les altres adolescents sordes i 

oients, mostra també en el sociograma una posició clarament integrada dintre del 

grup-classe. 

 

8. La posició social de no integrats dintre de la classe que mostren els dos nois sords 

citats (15DAP2 i 20DAP2) és especialment preocupant, per dues raons: 

 

- Repercuteix, actualment, en una pràctica més pobra de les seves habilitats 

socials i comunicatives amb joves d’igual edat i, possiblement, en el seu 

autoconcepte. 

- Pot tenir una repercussió negativa en la seva vida adulta i laboral, en la qual 

s’hauran de relacionar i comunicar amb altres adults oients i sords. 

 

9. El professorat, independentment de l’etapa educativa, té una doble funció: com a 

ensenyant i com a educant. Amb la nova reforma del sistema educatiu aquesta 

doble funció, en general, està força assumida en l’etapa secundària obligatòria; tot i 

que menys en l’etapa postobligatòria i especialment en els cicles formatius, on la 

proximitat amb el món laboral provoca, possiblement, que el professorat prioritzi la 

funció d’ensenyar els continguts de l’ofici, per sobre de la d’educar. 
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Tot i que les interaccions socials en el grup classe sovint tenen lloc en espais 

informals i sense la presència directa del professorat: al pati, en el temps de canvi 

de classe o canvi de professor, al menjador, a l’entrada i sortida de l’escola, etc., el 

professorat amb la seva acció docent desenvolupa també un paper important envers 

la millora de les dinàmiques grupals. 

 

Tal com s’exposa en el capítol 2, apartat 2.3.6 (pag. 38), la millora de la interacció 

social entre un alumne i els seus companys de classe és possible a través de 

l’entrenament i la pràctica d’aquest alumne d’unes habilitats socials bàsiques, a 

partir d’un programa de competència social. Aquesta és una intervenció necessària 

però no és suficient, sinó que cal, a més a més, una implicació més profunda i 

àmplia de la interacció educativa al centre i a l’aula.  

 

Diferents autors, com ara Rodríguez i Morera (2001), Segura i altres (1999), Díaz-

Aguado (1996), Goldstein, Sprafkin, Gershaw i Klein (1989), Moraleda (1978), etc., 

exposen com a eines bàsiques que té el centre educatiu i el professorat, per 

aconseguir una millora de la interacció social entre l’alumnat, les següents: 

 

L’acció tutorial. 

 

El crèdit o la sessió de tutoria setmanal entre el professor–tutor i el grup d’alumnes, 

conjuntament amb la intervenció tutorial de tot el professorat envers el grup, 

s’hauria de concretar en les actuacions següents: 

 

- El coneixement de les diferències individuals, per part dels companys de classe, 

especialment en el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials, integrats 

en el grup. Els companys han de conèixer, respectar i valorar els aspectes 

diferenciadors del company de classe amb necessitats especials; han de prendre 

consciència de l’esforç que fa aquest company, de les diferents estratègies o els 

ajuts tècnics que necessita per aprendre. 

- La discussió grupal per resoldre negociadament els conflictes que apareixen. 

- La presa de decisions a partir del consens grupal. 

- Establir objectius i fites comunes a tot el grup. 

- Establir normes de tolerància, respecte i acceptació de les diferències. 

- Aconseguir una bona comunicació grupal, a través d’actituds d’escolta, 

valoració i respecte per les diferents intervencions dels estudiants. El professorat 

ha de felicitar, reforçar positivament, assenyalar, aplaudir, donar suport a les 

diferents intervencions i actituds comunicatives. 

- Treballar, mitjançant un programa de competència social, el creixement moral, 

les habilitats cognitives i les habilitats socials dels estudiants, necessàries per a la 

relació interpersonal, i a partir de l’autoconeixement i la reflexió. 

 

La metodologia de classe. 

 

Les classes basades en un alt percentatge d’exposició oral per part del professor i 

durant les quals l’alumnat té una actitud passiva i d’escolta no faciliten la interacció 

social entre l’alumnat. 

 

Les metodologies basades en el treball cooperatiu, el treball per parelles, les 

exposicions orals rotatives dels alumnes, les discussions grupals, etc., faciliten un 
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major coneixement entre els estudiants, un respecte entre ells, un augment del 

prestigi social d’alumnes en posicions socials més febles, una comunicació més 

fluïda en el grup, i la integració i la cohesió grupal. 

 

En el qüestionari sobre els àmbits de conversa i els interlocutors s’obtenen les 

conclusions següents: 

 

10. Alguns resultats obtinguts en aquest apartat són complementaris i guarden relació 

amb els resultats obtinguts a l’entrevista personal i al sociograma. Concretament, 

s’aporten noves dades que ens ajuden a entendre per què els nois oients guanyen 

millors amics al llarg de l’adolescència i per què reben més eleccions d’amistat i, en 

alguns casos, ocupen posicions de lideratge dintre de la classe. I també per què els 

nois sords perden millors amics, al llarg de l’adolescència, i reben menys eleccions 

d’amistat. 

 

Les dades aportades en aquest tercer instrument mostren que els nois oients 

conversen més amb els millors amics i amb els companys de classe, i ho fan sobre 

els diferents àmbits. Per contra, els nois sords conversen menys amb els millors 

amics i amb els companys de classe. Les noies sordes i les oients ocupen posicions 

intermèdies entre tots dos grups extrems. 

 

Els nois i les noies amb sordesa possiblement interaccionen només amb un grup 

reduït de millors amics o amics, dintre de la classe i interaccionen poc amb la resta 

de companys, amb la qual cosa la possibilitat de fer noves coneixences que 

esdevinguin noves amistats disminueix. 

 

Tot i així, resta pendent esbrinarar quines de les possibles variables, definides en el 

capítol sis com a variables independents, poden influir en aquestes diferències. 

 

11. Es posa també de manifest, coincidint amb els plantejaments teòrics exposats per 

diferents investigadors, com Kimmel i Weiner (1998), Coleman i Hendry (2003), 

Lutte (1991), Funes i altres (2004), etc., al llarg del capítol dos, que els millors 

amics són importants en el món dels adolescents però també són altament 

importants la mare i el pare, a pesar de la conflictivitat que hi pugui haver entre 

l’adolescent i la seva família.  

 

Per als nois sords i per a les noies sordes i les oients la mare és una interlocutora 

important respecte dels diferents àmbits, i posteriorment ho és el pare. 

 

Per als nois oients tant el pare com la mare són interlocutors importants i 

determinats àmbits de conversa els parlen més amb un o altre progenitor. 

 

Es descarta, a través de l’estudi de la mostra, la creença d’un trencament 

generacional entre pares i fills i la creença que els pares deleguin totalment la 

comunicació i l’educació dels fills adolescents en les mares. 

 

12. El professorat és un interlocutor feble en tots els grups d’adolescents i fins i tot en 

l’àmbit acadèmic. 
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La poca confiança comunicativa que mostren els adolescents estudiats envers el 

professorat, com a interlocutor de la vida acadèmica i social de l’adolescent, entra 

en contradicció amb les dues funcions bàsiques del professorat a l’ensenyament 

secundari: 

 

- Funció docent o ensenyant, encaminada a fomentar l’aprenentatge curricular de 

l’alumne.  

- Funció tutorial o educant, encaminada a fomentar el desenvolupament personal i 

social dels joves. 

 

Per optimitzar aquestes funcions, cal que el professorat sigui valorat pels 

adolescents com a adult més significatiu en el seu món adolescent. Com un adult 

que no només ensenya i imparteix unes àrees curriculars, sinó que el pot ajudar en el 

seu procés d’aprenentatge, a través d’una major proximitat i accessibilitat davant de 

dubtes o conflictes cognitius, en relació amb les àrees. Aquests canvis són possibles 

mitjançant metodologies educatives basades en la participació activa de l’alumnat a 

classe i dificilment s’aconsegueixen a través de metodologies basades 

unilateralment en les explicacions magistrals del professorat. 

 

D’altra banda, el professorat hauria de ser també un adult referencial més 

significatiu en el progrés personal i social dels joves. Un dels objectius de les àrees 

curriculars amb continguts més trasversals i generals, com ara la tutoria, l’ètica, etc., 

i dels espais associacionistes o de comissions que organitzen alguns centres de 

secundària, és precisament fomentar aquesta interacció entre professorat i alumnat, 

basada en l’educació personal i social dels adolescents, a través d’àrees o espais que 

generin un major clima de confiança, coneixement i respecte mutus. 

 

 

Finalment, tot i que en aquests moments no sigui possible, encara, respondre per què es 

donen situacions d’amistat i situacions d’interacció social a classe més febles per part 

d’alguns nois amb sordesa, al final de l’adolescència, sí que es poden formular algunes 

hipòtesis. Possiblement aquestes situacions siguin conseqüència, a més a més d’alguns 

aspectes diferents en l’amistat dels nois i les noies amb sordesa, que ja s’han anat 

explicant, de la coincidència de diferents variables en alguns joves amb sordesa de 

major edat, entre les quals destaquen les següents: 

 

- Baix autoconcepte. 

- Menors habilitats socials. 

- Majors dificultats de llenguatge oral. 

- Majors dificultats comunicatives. 

- Escolarització en centres ordinaris sense interacció social amb altres alumnes sords; 

bé sigui perquè l’alumne ha seguit una modalitat educativa d’inclusió individual, 

durant totes les etapes educatives; bé sigui perquè, tot i que hi ha altres alumnes 

sords en el centre docent, la diferència d’edat i de cicle o etapa educativa no ha 

facilitat la interacció social entre aquests alumnes amb sordesa. 

- Escassa relació amb altres adolescents sords fora del centre educatiu. 

 

Per acabar, els cinc o sis anys de diferència, aproximadament, entre els adolescents 

sords més joves i els de major edat  també implica que els més joves han gaudit i s’han 

beneficiat d’una millor resposta social, en tots els seus àmbits _mèdic, audioprotètic, 



388 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

suport a les famílies, logopèdic, escolar, etc._ i com a conseqüència el desenvolupament 

d’aquests adolescents ha seguit un procés més normalitzador respecte de l’adolescent 

sord de més edat que ha obert camí. 

 

Al llarg de l’estudi se seguirà aprofundint sobre aquestes qüestions i sobre les causes 

que les provoquen. 

 

 



 

 

8. ANÀLISI ESTADÍSTICA DELS 

RESULTATS: INFLUÈNCIA DE LES 

DIFERENTS VARIABLES 

INDEPENDENTS EN LES 

DIMENSIONS ESTUDIADES 

8.1. INTRODUCCIÓ 
 

En el capítol set s’ha fet una descripció i una anàlisi qualitativa dels resultats obtinguts 

en les diferents dimensions estudiades respecte de l’amistat i la interacció social dels 

adolescents sords i els oients de la mostra. En el capítol actual es fa una anàlisi 

estadística entre les variables independents, descrites en el capítol sis, i les dimensions 

estudiades o variables dependents, descrites en el capítol set. 

 

L’anàlisi estadística complementa l’anàlisi qualitativa i aporta nova informació a les 

diferents hipòtesis formulades en el capítol quatre. 

 

 

 

Hipòtesi 1: 

La qualitat de les interaccions socials que l’adolescent amb sordesa desenvolupi amb 

altres adolescents sords i oients influirà en: 

- Les experiències d’amistat. 

- Els conceptes i valors respecte de l’amistat. 

 

Hipòtesi 2: 

Possiblement, l’adolescent sord mostri, dintre del grup d’amics oients, una posició 

social més feble, la qual pot repercutir en la quantitat i els temes de conversa que 

manté amb els adolescents d’igual edat. 

 

Hipòtesi 3: 

Les variables que se suposa que influiran en l’amistat, en la població adolescent amb 

sordesa i la població adolescent oient, seran les següents: 

- Variables sociodemogràfiques. 

- Variables psicolingüístiques. 

- Variables educatives. 
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Hipòtesi 4: 

Hi haurà experiències, conceptes i valors, situacions sociomètriques d’amistat i 

àmbits de conversa en les quals no hi haurà diferències entre els adolescents sords i 

els oients, per raó de les característiques psicològiques pròpies de l’adolescència i 

comunes ambdós grups. 

 

Hipòtesi 5: 

Hi haurà determinades experiències, conceptes i valors, situacions sociomètriques 

d’amistat i àmbits de conversa significativament diferents entre els joves sords i els 

oients, a causa del dèficit auditiu i les possibles repercussions en la interacció social 

de l’adolescent amb sordesa. 

 

 

 

Amb l’anàlisi estadística també s’intenta respondre a dues qüestions, aparegudes al llarg 

del treball: 

 

 

- Q1. Per què els adolescents sords perden millors amics al final de l’adolescència? 

 

- Q2. Per què alguns adolescents sords tenen una posició social més feble, dintre del 

grup-classe? 

 

 

 

L’anàlisi estadística s’ha fet mitjançant el programa informàtic SPSS 14.0, a partir de 

les orientacions donades per Visauta (2002) 

 

Per a la utilització estadística de les dades, les hipòtesis formulades en el capítol quatre 

han adoptat les concrecions següents: 

 

Hipòtesi 1 
 

“La qualitat de les interaccions socials que l’adolescent amb sordesa desenvolupi amb 

altres adolescents sords i oients influïrà en: 

- Les experiències d’amistat. 

- Els conceptes i valors respecte de l’amistat”. 

 

La qualitat de la interacció social amb iguals d’edat és un constructe o concepte que ve 

donat i que es construeix a partir de diferents experiències socials. Tenint en compte els 

aspectes analitzats en aquest estudi, es defineix la qualitat de la interacció social amb 

iguals d’edat (QIS) a partir dels ítems recollits a la taula següent: 

 

 
Taula 8.1. Qualitat de la interacció social amb iguals d’edat (QIS). 

 

Àmbits de la qualitat de la interacció social Nivells Puntuació 

 

- Conversa amb millors amics (nre). 

 

Alta (18-25) 

Mitjana (9-17) 

Baixa (1-8) 

x 2 

x 1 

x 0 

 Alta (13-18) x 2 
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- Conversa amb companys de classe (nre.). 

 

Mitjana (6-12) 

Baixa (0-5) 

x 1 

x 0 

- Quedar amb amics fora de l’IES (entre setmana o caps de                     

setmana). 

Sí 

No 

x 1 

x 0 

- Pertànyer, com a mínim, a una colla d’amics (a l’IES o a fora). Sí 

No 

x 1 

x 0 

- Fer activitats extraescolars (excloent-ne les psicopedagògiques 

individuals). 

Sí 

No 

x 1 

x 0 

 

- Posició social a classe. 

Líder/integrat 

Poc integrat 
No integrat 

x 2 

x 1 
x 0 

 

 

La qualitat de la interacció social amb joves d’edat igual pot adoptar, en cada 

participant, valors compresos entre zero i nou. La QIS és alta quan la puntuació 

obtinguda es troba entre set i nou. La QIS és mitjana quan la puntuació obtinguda es 

troba entre tres i sis. La QIS és baixa quan la puntuació obtinguda es troba entre zero i 

dos. 

 

La puntuació obtinguda pels adolescents de la mostra es recull a la taula següent: 
 
 

Taula 8.2. Valoració de la qualitat de la interacció social amb joves d’edat igual en els diferents adolescents estudiats. 

 
Adolescents Conversa 

amics  

Conversa 

companys 

Quedar 

amb amics 

Colla Extraescolars Posició 

social a 

classe 

Suma 

puntuació 

total 

Valoració 

1-DAP1-H 1 0 1 1 1 2 6 Mitjana 

2-DAP2-D 1 1 1 1 1 1 6 Mitjana 

3-DAP1-H 0 0 1 1 1 2 5 Mitjana 

4-DAP1-H 1 0 1 1 1 2 6 Mitjana 

5-DAS-D 1 0 0 1 0 2 4 Mitjana 

6-DAP3-D 0 0 1 1 0 2 4 Mitjana 

7-DAP1-H 0 0 1 1 1 2 5 Mitjana 

8-DAP2-H 1 0 1 1 0 1 4 Mitjana 

9-DAP2-H 1 1 1 1 1 2 7 Alta 

10-DAP1-D 1 0 1 1 1 2 6 Mitjana 

11-DAP2-D 1 0 1 1 0 2 5 Mitjana 

12-DAS-D 1 0 1 1 0 2 5 Mitjana 

13-DAS-D 1 0 1 1 1 1 5 Mitjana 

14-DAP1-H 2 1 1 1 1 2 8 Alta 

15-DAP2-H 0 0 0 0 0 0 0 Baixa 

16-DAP1-D 0 0 1 1 1 2 5 Mitjana 

17-DAP3-H 1 1 1 1 1 1 6 Mitjana 

18-DAP1-D 0 0 1 1 1 2 5 Mitjana 

19-DAP1-D 0 0 1 1 1 2 5 Mitjana 

20-DAP2-H 0 0 1 1 0 0 2 Baixa 

21-oD 0 0 1 1 1 2 5 Mitjana 

22-oH 0 1 1 1 1 2 6 Mitjana 

23-oH 1 0 1 1 1 2 6 Mitjana 

24-oH 0 0 1 1 1 2 5 Mitjana 

25-oD 1 0 1 1 1 2 6 Mitjana 

26-oH 1 1 1 1 1 2 7 Alta 

27-oD 2 2 1 1 1 2 9 Alta 

28-oD 1 0 1 1 1 2 6 Mitjana 

29-oD 0 0 0 1 1 1 3 Mitjana 

30-oH 1 0 1 1 1 2 6 Mitjana 

31-oH 1 1 1 1 1 2 7 Alta 

32-oD 1 0 1 1 1 2 6 Mitjana 

33-oD 0 0 1 1 0 2 4 Mitjana 

34-oH 1 0 1 1 1 2 6 Mitjana 

35-oD 0 0 1 1 0 2 4 Mitjana 

36-oH 0 0 1 1 1 2 5 Mitjana 

37-oH 1 1 1 1 1 2 7 Alta 

38-Od 0 0 1 1 0 2 4 Mitjana 

39-Od 0 0 1 1 1 1 4 Mitjana 

40-Oh 2 2 1 1 1 2 9 Alta 
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Aquesta hipòtesi s’ha delimitat per a l’anàlisi estadística en: 

 

 

- Influència de la qualitat de les interaccions socials amb iguals d’edat (QIS) sobre 

les experiències, valorades a través del nombre de millors amics o millors 

amigues. 

- Influència de la qualitat de la interacció social amb joves d’edat igual sobre els 

conceptes i els valors, valorats a través de la definició d’amistat en: valors lúdics, 

valors d’interacció i suport, valors comunicatius i valors de companyia. 

 

 

 

Hipòtesi 2 

 

“Possiblement, l’adolescent sord mostri, dintre del grup d’amics oients, una posició 

social més feble, la qual pot repercutir en la quantitat i els temes de conversa que 

manté amb els seus iguals d’edat”. 

 

Aquesta hipòtesi s’ha delimitat per a l’anàlisi estadística en: 

 

 

- Influència de l’estatus sord/oient en la posició social a classe. 

- Influència del grau de pèrdua auditiva en la posició social a classe. 

- Influència de la posició social sobre la quantitat de temes de conversa amb els 

millors amics. 

- Influència de la posició social sobre la quantitat de temes de conversa amb els 

companys de classe. 

- Influència del sexe sobre la posició social. 

 

 

 

Hipòtesi 3 

 

“Les variables que se suposa que influiran en l’amistat, valorada a través del nombre 

de millors amics, en la població adolescent amb sordesa i la població adolescent 

oient, seran les següents”: 

 

Aquestes variables s’han delimitat per a l’anàlisi estadística en: 

 

 

- Variables sociodemogràfiques: 

- Gènere. 

- Estatus sord o oient. 

- Els graus de sordesa, en el cas dels adolescents sords. 

- L’edat, agrupada per etapes de l’adolescència. 

- Classe social. 

- Presència de germans i especialment germans propers en edat. 

 

- Variables lingüístiques (només afecten l’alumnat amb sordesa): 

- Llenguatge oral. 
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- Comunicació. 

 

- Variables de personalitat: 

- Autoconcepte. 

- Assertivitat. 

 

- Variables educatives: 

- Característiques educatives de la família. 

- Rendiment acadèmic. 

- Percepció acadèmica actual, per part del professor. 

- Expectativa acadèmica futura, per part del professor. 

- Expectativa social futura, per part del professor. 

- Característiques del centre educatiu (només afecta l’alumnat amb sordesa). 

- Interacció social entre l’alumnat sord, en el centre educatiu actual (només afecta 

l’alumnat amb sordesa). 

- Interacció social entre l’alumnat sord, en el centre educatiu anterior (només afecta 

l’alumnat amb sordesa). 

- Extraescolars. 

 

 

 

Hipòtesi 4 

 

“Hi haurà experiències, conceptes i valors, situacions sociomètriques d’amistat i àmbits 

de conversa en els quals no hi haurà diferències entre els adolescents sords i oients, a 

causa de les característiques psicològiques pròpies de l’adolescència i comunes 

d’ambdós grups”. 

 

Hipòtesi 5 
 

“Hi haurà determinades experiències, conceptes i valors, situacions sociomètriques 

d’amistat i àmbits de conversa significativament diferents entre els joves sords i oients, 

a causa del dèficit auditiu i les possibles repercussions en la interacció social de 

l’adolescent amb sordesa”. 

 

Les hipòtesis quatre i cinc s’han analitzat conjuntament. En la presentació dels resultats, 

la no-significació estadística fa referència a la hipòtesi quatre, mentre que la significació 

estadística fa referència a la hipòtesi cinc. 

 

Les dues hipòtesis s’han delimitat per a l’anàlisi estadística en: 

 

L’estatus sord/oient influeix o no en: 

 

 

- Les experiències d’amistat: 

- Gènere dels millors amics. 

- Nombre de colles. 

 

- Conceptes i valors d’amistat: 

- Aporto suport a l’amistat. 
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- Aporto comunicació. 

- Aporto ajut acadèmic. 

- Aporto actuació lúdica. 

- Aporto actuació incondicional. 

- Què pensen sobre mi els meus millors amics o les meves millors amigues. 

- Conflicte comunicatiu. 

- Autoritat. 

- Conceptualització de l’amistat amb sords respecte de l’amistat amb oients. 

 

- Situació sociomètrica: 

- Nombre d’eleccions rebudes. 

- Índex de reciprocitat positiva. 

 

- Conversa amb els millors amics: 

- Nombre de converses amb els millors amics. 

- Àmbit acadèmic. 

- Àmbit socioafectiu. 

- Àmbit físic i personal. 

- Àmbit de la sexualitat. 

- Àmbit de les afeccions i les activitats. 

 

 

 

Quant a les dues qüestions, aparegudes al llarg del treball: 

 

- Per què els adolescents sords perden millors amics al final de l’adolescència? 

- Per què alguns adolescents sords tenen una posició social més feble, dintre del grup-

classe? 

 

La primera qüestió es respon a partir dels resultats estadístics de les hipòtesis anteriors u 

i tres. La segona qüestió implica una nova anàlisi, a partir dels aspectes següents: 

 

Qüestió 2 

 

Les variables que se suposa que influiran en la posició social de la població adolescent 

amb sordesa i la població adolescent oient seran les següents: 

 

 

- Variables sociodemogràfiques: 

- Gènere. 

- L’estatus sord o oient. 

- Els graus de sordesa, en el cas dels adolescents sords. 

- Edat, agrupada en etapes dintre de l’adolescència. 

- Classe social. 

- Presència de germans; especialment propers en edat. 

 

- Variables lingüístiques (només afecten l’alumnat amb sordesa): 

- Llenguatge oral. 

- Comunicació. 
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- Variables de personalitat: 

- Autoconcepte. 

- Assertivitat. 

 

- Variables educatives: 

- Característiques educatives de la família. 

- Rendiment acadèmic. 

- Percepció acadèmica actual, per part del professor. 

- Expectativa acadèmica futura, per part del professor. 

- Expectativa social futura, per part del professor. 

- Característiques del centre educatiu (només afecta l’alumnat amb sordesa). 

- Interacció social entre l’alumnat sord, en el centre educatiu actual (només afecta 

l’alumnat amb sordesa). 

- Interacció social entre l’alumnat sord, en el centre educatiu anterior (només afecta 

l’alumnat amb sordesa). 

- Extraescolars. 

 

 

 

Les variables analitzades es recullen a la taula següent: 
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Taula 8.3. Variables dependents i variables independents analitzades estadísticament. 

 
 Variables Descripció Categories 

V
ar

ia
b
le

s 
in

d
ep

en
d
en

ts
 

V
ar

ia
b
le

s 

so
ci

o
d
em

o
g
rà

fi
q
u
es

 

Estatus auditiu 1=sord, 0=oient Categòric nominal 

Pèrdua auditiva 0=oient, 1=DAS, 2=DAP1, 3=DAP2, 

4=DAP3 

Categòric ordinal 

Etapa 0=IA, 1=AM, 2=AF Categòric nominal 

Gènere 0=home; 1=dona Categòric nominal 

Classe social 0=baixa, 1=mitjà-baix, 2=mitjana, 3=mitjana-

alta, 4=alta 

Categòric ordinal 

Germans 0=no té germans, 1=germans allunyats d’edat, 

2=germans propers d’edat 

Categòric ordinal 

V
ar

ia
b
le

s 

p
si

co
li

n
g
ü
ís

ti
q
u
es

 Nivell lingüístic 

 

0=baix, 1=mig, 2=alt Categòric ordinal 

Nivell comunicatiu 

 

0=baix, 1=mig, 2=alt Categòric ordinal 

Autoconcepte total positiu 

 

Nombre Quantitatiu 

Assertivitat 0=baix, 1=mig, 2=alt 

 

Categòric ordinal 

V
ar

ia
b
le

s 
ed

u
ca

ti
v
es

 

Educació família 0=baix, 1=mig, 2=alt Categòric ordinal 

Notes acadèmiques 0=insuficient, 1=suficient, 2=bé, 3=notable Categòric ordinal 

Percepció acadèmica actual del 

professor 

0=infravaloració, 1=ajustada, 

2=sobrevaloració 

Categòric ordinal 

Expectativa acadèmica futura del 

professor 

3=molt bona, 2=acceptable, 1=insuficient Categòric ordinal 

Expectativa social futura del 

professor 

3=molt bona, 2=acceptable, 1=insuficient Categòric ordinal 

Centre educatiu 0=baix, 1=mig, 2=alt  

Interacció social entre sords, en el 

centre educatiu actual 

0=no, 1=sí Categòric ordinal 

Interacció social entre sords, en el 

centre educatiu anterior 

0=no, 1=sí Categòric binari 

Extraescolars 0=no, 1=sí Categòric binari 

V
ar

ia
b
le

s 
d
ep

en
d
en

ts
 

E
x
p
er

iè
n
ci

es
 Millors amics, total Nombre 

 

Quantitatiu 

Gènere dels millors amics 0=no té, 1=mateix gènere, 2=contrari, 

3=ambdós gèneres 

Categòric ordinal 

Nombre de colles Nombre 

 

Quantitatiu 

C
o
n
ce

p
te

s 
i 

v
al

o
rs

 

Valors lúdics i d’activitat 0=no, 1=sí Categòric binari 

Valors d’interrelació i suport 0=no, 1=sí Categòric binari 

Valors comunicatius 0=no, 1=sí Categòric binari 

Valors de companyia 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto suport 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto comunicació 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto ajut acadèmic 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto actuació lúdica 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto actuació incondicional 0=no, 1=sí Categòric binari 

Què pensen sobre mi 0=tot negatiu, 1=positiu i negatiu, 2=tot 

positiu 

Categòric ordinal 

Conflicte comunicatiu 0=no, 1=sí Categòric binari 

Autoritat 1=pares, 2=depèn, 3=jo decideixo Categòric ordinal 

Amistat amb sords i amb oients 0=no contesta, 1=igual, 2=diferent Categòric binari 

S
o
ci

o
g
ra

m
a
 Eleccions positives rebudes Nombre Quantitatiu 

Índex reciprocitat positiu 

 

Percentatge Quantitatiu 

Posició social 0=no integrat, 1=poc integrat, 2=integrat, 

3=líder 

Categòric ordinal 

T
em

es
 d

e 

co
n
v
er

sa
 

Conversa amb millors amics Nombre Quantitatiu 

Conversa amb companys de classe Nombre Quantitatiu 

Temes acadèmics amb millors amics Nombre Quantitatiu 

Temes socioafectius amb millors 

amics 

Nombre Quantitatiu 

Temes físics i personals amb millors 

amics 

Nombre Quantitatiu 

Temes sobre sexualitat amb millors 

amics 

Nombre Quantitatiu 

Temes sobre afeccions i activitats 

amb millors amics 

Nombre Quantitatiu 
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L’anàlisi estadística és factorial i sovint és una anàlisi multifactorial; és a dir, l’estudi 

entre una variable independent i una variable dependent s’acompanya de la covariable 

estatus auditiu (sord o oient), de la covariable gènere (noi o noia) o altres covariables 

independents. 

 

Les proves estadístiques aplicades, segons les característiques de les variables 

independents i dependents, han estat les següents: 

 

 
Taula 8.4. Proves aplicades en funció del tipus de variables. 

 

VD VI Prova a aplicar Hipòtesis 

Recompte 

k>2 
k=2 

Regressió de Poisson 1.1; 3.2; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.6; 3.7; 
3.10.1; 3.10.2; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 

3.15 

k=2 

k=2 

Regressió de Poisson 3.1; 3.16.1; 3.16.2; 3.16.3; 3.17; 

4/5.12; 4/5.14; 4/5.15; 4/5.16; 4/5.17; 

4/5.18; 4/5.19 

quanti 

k=2 

Regressió de Poisson 3.8.1; 3.8.2; 3.9.1; 3.9.2 

k=2 Regressió de Poisson   4/5.2 

k>2 Regressió de Poisson 2.3.1; 2.3.2; 2.4.1; 2.4.2; 3.5 

Binària 

k>2 
k=2 

Doble taula de contingències 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4 

k=2 
k=2 

Doble taula de contingències 4/5.11 

k=2 Doble taula de contingències 4/5.3; 4/5.4; 4/5.5; 4/5.6; 4/5.7; 4/5.9 

k>2 

k=2 

k=2 

Doble taula de contingències 4/5.8; 4/5.10; Q2.1; Q2.16; Q2.17.1; 

Q2.17.2; Q2.18.1; Q2.18.2 

k>2 

k=2 

Doble taula de contingències Q2.2; Q2.3; Q2.4.1; Q2.4.2; Q2.5; 

Q2.6; Q2.7.1; Q2.8.1; Q2.8.2; Q2.9.1; 
Q2.9.2; Q2.10; Q2.11.1; Q2.11.2; 

Q2.12.1; Q2.12.2; Q2.13.1; Q2.13.2; 

Q2.14; Q2.15  

k>2 

k>2 

Doble taula de contingències Q2.7.2 

k=2 X2 de Pearson  2.1; 2.5; 4/5.1  

k>2 X2 de Pearson 2.2 

Quantitativa 
k=2 
k>2 

Regressió lineal múltiple 4/5.13 

 

 

Per a la selecció i l’anàlisi de les proves estadístiques aplicades s’han seguit els criteris 

de Lossilla i Vives (2006), Botella, León i San Martín (1996) i Pardo i San Martín 

(1994). 

 

8.2. RESULTATS DE L’ANÀLISI ESTADÍSTICA 
 

Els resultats detallats de l’anàlisi estadística es mostren a l’annex 3. A continuació en 

presentem un resum i en comentem les dades més rellevants. 
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8.2.1. Resultats de la hipòtesi u. 
 

- La qualitat de les interaccions socials que els adolescents de la mostra desenvolupen 

amb altres adolescents influeix significativament en les experiències d’amistat, 

valorades a través del nombre de millors amics.  

 

Prova estadística de regressió de Poisson (annex 3, pàg. 5). 

P = 0,032. 

 
 

Gràfic 8.1. Influència de la qualitat de la interacció social sobre el nombre de millors amics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qualitat interacció social: 

0 = baixa 

1 = mitjana 
2 = alta 

 

 

 

Els adolescents amb una qualitat d’interacció social baixa (QIS = 0) tenen un nombre 

inferior de millors amics, respecte dels adolescents amb qualitat d’interacció social 

mitjana (QIS = 1) i alta (QIS = 2). 

 

L’anàlisi estadística de la qualitat de la interacció social, conjuntament amb la 

covariable estatus sord/oient, i el nombre de millors amics no és significativa. 

 

- La qualitat de la interacció social amb iguals d’edat que presenten els adolescents, 

conjuntament amb l’estatus sord/oient, no influeix significativament en la definició dels 

valors respecte de l’amistat que aporten aquests adolescents. Concretament, s’han 
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analitzat els valors lúdics, els valors d’interacció i de suport, els valors comunicatius i 

els valors de companyia. 

 

Només s’observa una significació positiva en el grup d’adolescents oients, i respecte 

dels valors de companyia (P = 0,038) (annex 3, pàg. 16). En aquest grup, la major 

qualitat de la interacció social implica un major nombre de definicions d’amistat, 

basades en valors de companyia. 

 

En les diferents relacions estudiades _exceptuant-ne l’anteriorment explicada_ no 

s’observen diferències significatives. 

 

 

Es conclou respecte de la hipòtesi u que la qualitat de la interacció social amb altres 

adolescents influeix positivament en el nombre de millors amics que té l’adolescent 

oient i sord. 

 

En canvi, la qualitat d’interacció social amb altres adolescents no influeix 

significativament en les definicions de valors d’amistat, que fan els adolescents sords i 

els oients. Només s’observa una influència, en el grup d’oients, respecte dels valors de 

companyia. 

 

 

8.2.2. Resultats de la hipòtesi dos. 
 

- Ni l’estatus sord o oient ni el grau de pèrdua auditiva ni el gènere tenen una influència 

significativa en la posició social a classe dels adolescents de la mostra (annex 3, pàg. 21 

i 30). 

 

- Quant a la influència de la posició social sobre la quantitat de temes de conversa amb 

els millors amics, s’observa una significació estadística, tant en el grup d’adolescents 

sords com en el grup d’adolescents oients (P = 0,012). 

 

Grup d’adolescents sords. Prova estadística de regressió de Poisson (annex 3, pàg. 22). 

P = 0,002. 
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Gràfic 8.2. Influència de la posició social, en els adolescents sords, sobre el nombre de temes de conversa amb els 

millors amics. 

 
 

Posició social: 
0 = no integrat 

1 = poc integrat 

2 = integrat 

 

 

 

Els adolescents sords no integrats (posició social = 0) tenen un nombre inferior de temes 

de conversa amb els millors amics, respecte dels adolescents sords poc integrats 

(posició social = 1) i integrats (posició social = 2). Els dos darrers grups tenen un 

nombre de temes de converses amb els seus millors amics significativament superior. 

 

Grup d’adolescents oients. Prova estadística de regressió de Poisson (annex 3, pàg. 25). 

P = 0,012. 

 

 

posició_social 

N
o

m
b

re
 t

e
m

e
s
_
m

il
lo

rs
_
a
m

ic
s

 



8. Anàlisi estadística dels resultats 401 

 

Gràfic 8.3. Influència de la posició social, en els adolescents oients, sobre el nombre de temes de conversa amb els 

millors amics. 

 

 
 
Posició social: 

1 = poc integrat 

2 = integrat 
3 = líder 

 

 

Els adolescents oients poc integrats (posició social = 1) mantenen menys temes de 

conversa amb els seus millors amics respecte dels adolescents oients integrats (posició 

social = 2) i els adolescents oients líders (amb posició social = 3). 

 

 
Gràfic 8.4. Resultats comparatius dels adolescents sords i dels oients. 

 

 
Posició social: 

0 = no integrat 

1 = poc integrat 
2 = integrat 

3 = líder 

 Estatus: 

 

0 = oient (blau) 
1 = sord (verd) 
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Els adolescents sords (estatus = 1) i oients (estatus = 0), amb posició social més baixa, 

comparteixen menys temes de conversa amb els seus millors amics respecte dels 

adolescents que ocupen millors posicions socials. 

 

- Quant a la influència de la posició social sobre la quantitat de temes de conversa amb 

els companys de classe, s’observa una significació estadística en el grup d’adolescents 

sords, però no significativa en el grup d’adolescents oients (annex 3, pàg. 29). 

 

Grup d’adolescents sords. Prova estadística de regressió de Poisson (annex 3, pàg. 27). 

P = 0,016. 

 

 
Gràfic 8.5. Influència de la posició social, en els adolescents sords, sobre el nombre de temes de conversa amb els 

companys de classe. 

 

 
 

Posició social: 

0 = no integrat 
1 = poc integrat 

2 = integrat 

 

 

 

Els adolescents sords poc integrats (posició social = 1) i integrats (posició social = 2) 

aporten un major nombre de temes de conversa amb els companys de classe, amb 

significació estadística, respecte dels adolescents sords no integrats (posició social = 0). 

 

Entre els adolescents oients, la influència de la posició social sobre el nombre de temes 

de converses amb els companys no és estadísticament significativa. Independentment 

dels nivells de posició social poc integrat (nivell 1), integrat (nivell 2) o líder (nivell 3), 

els adolescents oients aporten un nombre similar de temes de conversa amb els 

companys de classe. 
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Es conclou sobre la hipòtesi dos i a partir de l’anàlisi estadística, que la posició social a 

classe és independent de l’estatus sord/oient, del sexe i també del grau de pèrdua 

auditiva. 

 

La posició social a classe influeix significativament i positivament en el nombre de 

temes de conversa amb els millors amics, tant entre els adolescents sords com entre els 

oients. Els nois i les noies amb una posició social inferior parlen menys temes de 

conversa amb els millors amics i les millors amigues respecte dels nois i les noies amb 

millors posicions socials. 

 

La posició social a classe influeix també significativament i positivament en el nombre 

de temes de conversa amb els companys de classe, entre els adolescents amb sordesa. 

Els joves amb sordesa que tenen una posició social no integrada parlen d’un nombre 

menor de temes de conversa amb els companys de classe, que no pas els adolescents 

sords amb millors posicions socials. 

 

En canvi, els adolescents oients mostren un nombre similar de temes de conversa amb 

els companys de classe, independenment de la posició social que ocupen; tot i que cal 

recordar que cap d’ells no ocupa una posició social no integrada. 

 

 

8.2.3. Resultats de la hipòtesi tres. 
 

Les variables analitzades que suposadament influeixen en l’amistat, valorada a través 

del nombre de millors amics, es classifiquen en variables sociodemogràfiques, 

lingüístiques, de personalitat i educatives. 

 

Variables sociodemogràfiques. 

 

- La major part de variables sociodemogràfiques analitzades, és a dir, el gènere, l’estatus 

sord/oient, el grau de pèrdua auditiva, la classe social i la presència de germans propers 

en edat no influeixen de manera estadísticament significativa en el nombre de millors 

amics (annex 3, pàg. 33, 37, 39, 40 i 42). 

 

- Només la interacció entre l’estatus sord/oient i l’etapa final de l’adolescència influeix 

significativament i negativament en el nombre de millors amics. 

 

Prova estadística de regressió de Poisson (annex 3, pàg. 34). P = 0,003. 
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Gràfic 8.6. Influència de l’etapa de l’adolescència i l’estatus sobre el nombre de millors amics. 

 

 
Etapa: 

0 = inici adolescència 

1 = adolescència mitjana 

2 = final adolescència 

 Estatus: 

0 = oient (blau) 

1 = sord (verd) 

 

 

Els adolescents amb sordesa (estatus = 1), al final de l’adolescència (etapa = 2), tenen 

un nombre significativament inferior de millors amics respecte dels adolescents oients 

(estatus = 0) de la mateixa etapa. Les diferències, quant al nombre de millors amics, 

entre els adolescents sords i els oients a l’inici de l’adolescència (etapa = 0) i a 

l’adolescència mitjana (etapa = 1) no són significatives. 

 

Variables lingüístiques. 

 

Aquestes afecten només els adolescents amb sordesa i s’observa el següent: 

 

- El nivell lingüístic no influeix de manera significativa en el nombre de millors amics 

dels adolescents sords, tot i que la interacció entre el nivell lingüístic i el gènere, sobre 

el nombre de millors amics, s’apropa a la significació estadística (P = 0,0563). 

 

Adolescents sords. Prova estadística de regressió de Poisson (annex 3, pàg. 43). 
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Gràfic 8.7. Influència del nivell lingüístic i el gènere sobre el nombre de millors amics dels adolescents sords. 

 

 
Nivell lingüístic: 
0 = baix 

1 = mitjà 

2 = alt 

 Estatus: 
0 = noi (blau) 

1 = noia (verd) 

 

 

Els nois amb un nivell lingüístic baix tendeixen a tenir un nombre inferior de millors 

amics, amb quasi significació estadística; mentre que les noies sordes tenen un nombre 

més similar de millors amics, independentment del nivell lingüístic. 

 

- El nivell comunicatiu, conjuntament amb el gènere, influeix de manera significativa en 

el nombre de millors amics dels adolescents amb sordesa (P = 0,049). 

 

Prova estadística de regressió de Poisson (annex 3, pàg. 45). P = 0,0490. 
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Gràfic 8.8. Influència del nivell comunicatiu i el gènere sobre el nombre de millors amics dels adolescents sords 

 

 
Nivell comunicatiu: 
0 = baix 

1 = mitjà 

2 = alt 

 Sexe: 
0 = noi (blau) 

1 = noia (verd) 

 

 

En conjunt, les noies sordes tenen un major nombre de millors amics i millors amigues 

respecte dels nois sords. Entre les noies sordes no hi ha diferències importants pel que 

fa al nombre de millors amics, segons el nivell comunicatiu. Entre els nois sords hi ha 

una relació significativa i positiva entre el major nivell comunicatiu i el major nombre 

de millors amics. 

 

Variables de personalitat. 

 

Cap de les variables de personalitat analitzades no influeixen de manera significativa en 

el nombre de millors amics (annex 3, pàg. 47, 49, 50 i 51), ni l’autoconcepte ni 

l’assertivitat ni la seva interacció amb l’estatus o el gènere. 

 

Variables educatives. 

 

Cap de les variables educatives analitzades no influeixen significativament en el nombre 

de millors amics (annex 3, pàg. 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65 i 67). 

Concretament: 

 

- Ni l’educació familiar. 

- Ni el rendiment acadèmic. 
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- Tampoc la percepció acadèmica actual del professor i les expectatives futures, 

acadèmiques i socials, que té el professor respecte dels alumnes de la mostra. 

- Ni la realització d’activitats extraescolars. 

- Ni la interacció social entre l’adolescent sord i altres adolescents sords, en el centre 

educatiu actual i en l’anterior. 

- Ni les característiques del centre educatiu, en el cas dels alumnes amb sordesa. 

 

 

Sobre la hipòtesi tres es conclou que la major part de variables sociodemogràfiques 

estudiades no mostren significació. Només destaca, en els adolescents amb sordesa, 

l’etapa final de l’adolescència com a variable negativament influent en el nombre de 

millors amics. 

 

Quant a les variables lingüístiques i comunicatives, s’observa que el nivell comunicatiu 

influeix significativament en el nombre de millors amics, en els nois sords. També entre 

els nois sords, la relació entre el nivell lingüístic i el nombre de millors amics s’apropa a 

la significació. 

 

Les variables de personalitat i educatives no influeixen, des de la significació 

estadística, en el nombre de millors amics. 

 

 

8.2.4. Resultats de les hipòtesis quatre i cinc 
 

L’estatus sord o oient influeix o no en les variables següents: 

 

Variables respecte de les experiències d’amistat. 

 

- L’estatus sord o oient no influeix, des de la significació estadística, ni en el gènere dels 

millors amics ni en el nombre de colles que tenen els adolescents (annex 3, pàg. 71). 

 

Variables sobre els conceptes i valors d’amistat. 

 

- Respecte dels valors que els adolescents aporten a l’amistat, no s’observen 

diferències d’estatus pel que fa als valors de suport, de comunicació, d’ajut acadèmic 

ni d’actuació lúdica. 

 

- En canvi, l’estatus sord/oient influeix significativament en els valors d’actuació 

incondicional que l’adolescent aporta a l’amistat. 

 

Prova estadística de X
2 
de Pearson (annex 3, pàg. 74). P = 0,003. 
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Gràfic 8.9. Influència de l’estatus sord/oient en els valors d’actuació incondicional que l’adolescent aporta a l’amistat. 

 

 
Aporto actuació incondicional: 

0 = no (blau) 

1 = sí (verd) 
 

 Estatus: 

0 = oient 

1 = sord 

 

 

Les respostes d’actuació incondicional envers l’amistat es representen en verd, quan 

apareixen (verd = sí) i es representen en blau, quan no apareixen (blau = no). S’observa 

que en el grup d’oients (estatus = 0) apareixen respostes d’actuació incondicional, 

mentre que en el grup de sords (estatus = 1) no es donen aquest tipus de respostes. 

 
- L’estatus i el gènere no influeixen significativament sobre què pensen sobre mi els 

meus millors amics ni sobre l’autoritat dels pares. 

 

- L’estatus no influeix tampoc en l’existència de conflictes comunicatius. 

 

- Sí que s’observa una influència significativa de l’estatus i el gènere envers la 

concepció de l’amistat amb sords o amb oients, com a igual o diferent. 

 

Prova estadística de X
2 

de Pearson (annex 3, pàg. 79). P = 0,044, en el cas dels nois, i P 

= 0.000, en el cas de les noies. 
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Gràfic 8.10. Influència de l’estatus sord/oient en la concepció de l’amistat amb sords o amb oients, com a igual o 

diferent, per part de les noies de la mostra. 

 

 
Sexe: 
1 = noia 

 Estatus: 
0 = oient (blau) 

1 = sord (verd) 

 Amistat sords–oients: 
1= igual 

2 = diferent 

 

 
Gràfic 8.11. Influència de l’estatus sord/oient en la concepció de l’amistat amb sords o amb oients, com a igual o 

diferent, per part dels nois de la mostra. 

 
 

Sexe: 
0 = noi 

 Estatus: 
0 = oient (blau) 

1 = sord (verd) 

 Amistat sords–oients: 
1= igual 

2 = diferent 
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Tant en el grup de les noies _gràfic 8.10_ com en el grup dels nois _gràfic 8.11_ 

s’observen diferències, segons l’estatus sord (columna blava) o oient (columna verda) 

pel que fa a la concepció de l’amistat amb sords i amb oients com a igual (valor 1) o 

com a diferent (valor 2). 

 

En el grup de les noies, gràfic 8.10, totes les noies oients exposen que l’amistat és igual 

mentre que la majoria de noies sordes exposen que l’amistat és diferent. 

 

En el grup dels nois, gràfic 8.11, tots els nois oients exposen que l’amistat és igual 

mentre que els nois sords es reparteixen entre els que pensen que és igual i els que 

pensen que és diferent. 

 

Variables respecte de la situació sociomètrica dintre del grup–classe. 
 

- L’estatus sord/oient i el gènere influeixen significativament en el nombre d’eleccions 

rebudes en el sociograma. 

 

Prova estadística de regressió de Poisson (annex 3, pàg. 83). 

Estatus, P = 0,0015. 

Sexe, P = 0,0010. 

La interacció entre estatus i sexe és pràcticament significativa, P = 0,05055. 

 

 
Gràfic 8.12. Influència de l’estatus sord/oient i el gènere en el nombre d’eleccions rebudes en el sociograma 

 

 
Sexe: 
0 = noi (blau) 

1 = noia (verd) 

 

 Estatus: 
0 = oient 

1 = sord 
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Les noies sordes i les oients i els nois sords reben un nombre similar d’eleccions. Els 

nois oients reben un nombre significativament superior d’eleccions respecte dels altres 

adolescents. 
 

- L’estatus i l’etapa de l’adolescència influeixen significativament sobre la reciprocitat 

positiva en les eleccions d’amistat del sociograma. 

 

Prova estadística Anova (annex 3, pàg. 86). 

Estatus, P = 0,048. 

Interacció entre estatus i etapa de l’adolescència, P = 0,035. 

 

 
Gràfic 8.13. Influència de l’estatus i l’etapa de l’adolescència sobre la reciprocitat en les eleccions del sociograma. 

 
Etapa: 
0 = inici adolescència 

1 = adolescència mitjana 

2 = final adolescència 

 Estatus: 
0 = oient (blau) 

1 = sord (verd) 

 

 

Entre els adolescents sords, el major percentatge de reciprocitat en les eleccions 

d’amistat es dóna a l’adolescència mitjana, mentre que a l’inici i especialment al final 

de l’adolescència aquest percentatge és baix. 

 

Entre els adolescents oients, a les tres etapes de l’adolescència, els percentatges de 

reciprocitat són iguals o superiors al 60%. 

 

Variables respecte de la conversa amb els millors amics i millors amigues. 
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- L’estatus i la seva interacció amb el gènere influeixen significativament sobre el 

nombre de temes de conversa amb els millors amics. 

 

Prova estadística de regressió de Poisson (annex 3, pàg. 89). 

Estatus, P = 0,020. 

Interacció estatus i sexe, P = 0,032. 

 

 
Gràfic 8.13. Influència de l’estatus sord/oient i el gènere sobre el nombre de temes de conversa amb els millors 

amics. 

 

 
Estatus: 

0 = oient 

1 = sord 
 

 Sexe: 

0 = noi (blau) 

1 = noia (verd) 
 

 

 

Les noies sordes i les oients tenen un nombre similar de temes de conversa amb els 

millors amics. Els nois oients parlen sobre un nombre significativament superior de 

temes de conversa amb els millors amics, mentre que els nois sords parlen un nombre 

significativament inferior de temes de conversa amb els millors amics. 

 

- Ni l’estatus sord/oient ni el gènere ni la seva interacció influeixen significativament 

sobre el nombre de temes de conversa referits als diferents àmbits analitzats; és a dir, 

l’àmbit acadèmic, l’àmbit socioafectiu, els àmbits físic i personal, l’àmbit de la 

sexualitat i l’àmbit de les afeccions i les activitats (annex 3, pàg. 91, 93, 94, 96 i 98). 
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Sobre les hipòtesis quatre i cinc es conclou que no s’observen diferències significatives, 

segons l’estatus sord/oient, pel que fa a les experiències d’amistat analitzades. 

 

Quant als conceptes i els valors d’amistat, l’estatus no influeix en la majoria de valors 

relacionats amb l’amistat; només s’observen diferències en els valors de suport 

incondicional al millor amic, els quals apareixen només entre els adolescents oients. 

 

Tampoc no hi ha diferències en l’existència de conflictes comunicatius ni en la 

percepció sobre què pensen els millors amics sobre mi, ni tampoc envers l’autoritat dels 

pares. 

 

Sí que s’observen diferències en la percepció de l’amistat amb sords i amb oients, com a 

igual o diferent. 

 

Pel que fa a la situació sociomètrica dintre del grup-classe, s’observen diferències 

significatives entre els adolescents sords i els oients, en els aspectes sociomètrics 

avaluats; és a dir, les eleccions rebudes i la reciprocitat en aquesta elecció. 

 

L’estatus conjuntament amb el gènere influeix també en el nombre de temes de 

conversa amb els millors amics i les millors amigues. 

 

 

8.2.5. Resultats sobre la qüestió u 
 

A través dels resultats estadístics, obtinguts a les hipòtesis u i tres, es conclou respecte 

de per què alguns adolescents sords perden millors amics, al final de l’adolescència, el 

següent:  

 

 

La qualitat de la interacció social amb iguals d’edat influeix en el nombre de millors 

amics dels adolescents sords i oients estudiats. 

 

L’etapa final de l’adolescència, en els nois i noies amb sordesa, i el nivell comunicatiu, 

en els nois sords, influeix també en el nombre de millors amics. 

 

 

8.2.6. Resultats sobre la qüestió dos 
 

Les variables que suposadament influeixen en la posició social dels adolescents sords i 

oients són: 

 

Variables sociodemogràfiques. 

 

- Ni l’estatus ni el sexe ni l’etapa adolescent ni la classe social ni la presència de 

germans influeixen significativament sobre la posició social (annex 3, pàg. 103, 104, 

105, 107 i 109). 
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- En canvi, s’observa una influència significativa en el grau de pèrdua auditiva 

conjuntament amb el gènere sobre la posició social a classe. 

 

Prova estadística de X
2 

de Pearson (annex 3, pàg. 110). P = 0,040, en el cas dels nois 

sords. 

 
Gràfic 8.13. Influència del grau de pèrdua auditiva, en els nois sords, sobre la posició social a classe. 

 
Sexe: 

0 = nois sords 

 Pèrdua auditiva: 

2 = DAP1 (blau) 

3 = DAP2 (verd) 

4 = DAP3 (marró) 

 Posició social: 

0 = no integrat 

1 = poc integrat 

2 = integrat 

 

 

En el grup de nois sords, la menor pèrdua auditiva implica una posició social millor 

dintre del grup classe. Entre les noies sordes no hi ha significació entre aquestes 

variables. 

 

Variables lingüístiques. 

 

- El nivell de llenguatge oral, conjuntament amb el gènere, no influeix en la posició 

social dels adolescents amb sordesa. 

 

- El nivell comunicatiu, conjuntament amb el gènere, influeix significativament en la 

posició social dels adolescents amb sordesa. 

 

Prova estadística de X
2 

de Pearson (annex 3, pàg. 115). P = 0,017, en el cas dels nois 

sords, i P = 0,007, en el cas de les noies sordes. 
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Gràfic 8.14. Influència del nivell comunicatiu, en els nois sords, sobre la posició social a classe. 

 
Sexe: 
0 = noi sord 

 Nivell comunicatiu: 
0 = baix (blau) 

1 = mitjà (verd) 

2 = alt (marró) 

 Posició social: 
0 = no integrat 

1 = poc integrat 

2 = integrat 

 

 
Gràfic 8.15. Influència del nivell comunicatiu, en les noies sordes, sobre la posició social a classe. 

 
Sexe: 

1 = noia sorda 

 Nivell comunicatiu: 

0 = baix (blau) 

1 = mitjà (verd) 
2 = alt (marró) 

 Posició social: 

1 = poc integrat 

2 = integrat 

 

 

Tots els nois sords amb nivell comunicatiu baix presenten una posició social de no 

integrats, mentre que tots els nois sords amb un nivell comunicatiu alt presenten una 
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posició social integrada. Un nivell comunicatiu mitjà implica una posició social 

integrada o poc integrada. 

 

Tanmateix, totes les noies sordes amb nivell comunicatiu baix presenten una posició 

social poc integrada mentre que totes les noies sordes amb nivell comunicatiu mitjà o alt 

presenten una posició social integrada. 

 

Variables de personalitat. 

 

- Ni l’autoconcepte ni l’assertivitat, conjuntament amb l’estatus i el gènere, influeixen 

en la posició social a classe (annex 3, pàg. 121, 122, 124 i 125). 

 

Variables educatives. 

 

- L’educació familiar conjuntament amb l’estatus sord/oient no influeix en la posició 

social. 

 

- El rendiment acadèmic conjuntament amb l’estatus no influeix en la posició social, 

tot i que el rendiment acadèmic conjuntament amb el gènere influeix en la posició 

social, en el cas dels nois. 

 

Prova estadística de X
2 
de Pearson (annex 3, pàg. 132). P = 0,025, en el cas dels nois. 

 

 
Gràfic 8.15. Influència del rendiment acadèmic, en els nois, sobre la posició social a classe. 

 
Sexe: 

0 = nois 

 Notes acadèmiques: 

0 = insuficient (blau) 
1 = suficient (verd) 

2 = bé (marró) 

3 = notable (granat) 

 Posició social: 

0 = no integrat 
1 = poc integrat 

2 = integrat 

3 = líder 
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En els nois sords i els oients, una nota acadèmica inferior implica posicions socials més 

baixes i una nota acadèmica superior implica posicions socials més altes. En les noies 

sordes i les oients no es dóna aquesta significació entre les variables estudiades. 

 

- Ni la percepció acadèmica actual del professor ni les seves expectatives acadèmiques 

i socials futures influeixen en la posició social a classe (annex 3, pàg. 134, 136, 138, 

140 i 142). 

 

- Pel que fa als adolescents sords, les característiques del centre educatiu, la interacció 

social amb altres alumnes sords en el centre educatiu actual o en el centre educatiu 

anterior no influeixen tampoc en la posició social a classe (annex 3, pàg. 143, 145, 

147 i 148). 

 

- Les activitats extraescolars conjuntament amb l’estatus no influeixen en la posició 

social a classe. Tanmateix, les activitats extraescolars conjuntament amb el gènere sí 

que influeixen significativament en la posició social. 

 

Prova estadística de X
2 
de Pearson (annex 3, pàg. 150). P = 0,031, en el cas dels nois. 

 

 
Gràfic 8.16. Influència de les activitats extraescolars, en els nois, sobre la posició social a classe. 

 
Sexe: 

0 = nois 

 Extraescolars: 

0 = no (blau) 

1 = sí (verd) 

 

 Posició social: 

0 = no integrat 

1 = poc integrat 

2 = integrat 
3 = líder 

 

 

Els nois sords i els oients que no realitzen activitats extraescolars ocupen posicions 

socials més baixes dintre del grup classe. 

Extraescolars 

posició_social 

C
o

u
n

t 
N

o
m

b
re

 d
e

 s
u

b
je

c
te

s
 



418 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

Tots els nois sords i oients amb posició social integrada o líder realitzen activitats 

extraescolars. 

 

A la mateixa prova estadística s’observa també que hi ha una significació estadística (P 

= 0,011) entre la no-realització d’activitats extraescolars, en els nois, i la posició social 

que ocupen, mentre que en les noies no es dóna aquesta influència. 

 

 
Gràfic 8.17. Influència de la no-realització d’activitats extraescolars, conjuntament amb el gènere, sobre la posició 

social a classe. 

 
Extraescolar: 
0 = no en realitza 

 Sexe: 
0 = noi (blau) 

1 = noia (verd) 

 

 Posició social: 
0 = no integrat 

1 = poc integrat 

2 = integrat 

 

 

Els nois sords i els oients que no realitzen activitats extraescolars ocupen posicions 

socials inferiors, mentre que les noies sordes i les oients que no realitzen activitats 

extraescolars no resulten perjudicades en la seva posició social i estan integrades en tots 

els casos. 

 

 

Respecte de la qüestió dos es conclou que cap de les variables de personalitat estudiades 

ni la majoria de variables sociodemogràfiques, lingüístiques i educatives influeixen 

significativament en la posició social a classe. 

 

Només el grau de pèrdua auditiva, entre els nois sords, i el nivell comunicatiu, entre els 

nois i les noies amb sordesa, influeixen en la posició social que ocupen a classe. 

 

Sexe 

posició_social 

C
o

u
n

t 
N

o
m

b
re

 d
e

 s
u

b
je

c
te

s
 



8. Anàlisi estadística dels resultats 419 

 

El rendiment acadèmic i la realització d’activitats extraescolars, entre els nois sords i els 

oients, també influeixen en aquesta posició social. 

 

 

8.3. CONCLUSIONS 
 

Els resultats de l’anàlisi estadística corroboren, en molts casos, les observacions i les 

reflexions fetes en l’anàlisi qualitativa, exposades en els capítols sis i set. En altres 

casos, però, l’anàlisi estadística matitza les observacions i les reflexions dels capítols 

anteriors, en no trobar significació estadística entre aspectes destacats de les variables 

estudiades. 

 

Partint de la taula 8.3 (pàg. 396), on es mostren les variables independents i dependents 

analitzades estadísticament, es conclou el següent: 

 

1. Experiències d’amistat: nombre de millors amics que tenen els adolescents. Es 

conclou que aquesta variable depèn significativament dels factors següents: 

 

- La qualitat de la interacció social amb iguals d’edat, en tots els adolescents 

estudiats. 

- L’etapa final de l’adolescència, en el cas dels adolescents amb sordesa. 

- El nivell comunicatiu, en el cas dels nois sords (el nivell lingüístic, en el cas dels 

nois sords, està a prop de la significació estadística). 

 

En canvi, les variables de personalitat, educatives i la major part de variables 

sociodemogràfiques i lingüístiques (especialment entre les noies sordes) no 

influeixen significativament en el nombre de millors amics i millors amigues. 

 

Aquests resultats són força coincidents amb les reflexions aportades en el capítol set.  

 

Destaca, pel que fa als adolescents amb sordesa, el fet que el nivell lingüístic 

(especialment entre les noies sordes), l’estatus sord/oient i el grau de pèrdua auditiva 

no influeixen significativament en el nombre de millors amics. Només hi influeix el 

nivell comunicatiu i només en els nois sords; és a dir, l’aspecte pragmàtic del 

llenguatge. 

 

2. Conceptes i valors d’amistat. L’estatus sord o oient influeix significativament en: 

 

- Els valors de suport incondicional al millor amic o la millor amiga, els quals 

només apareixen entre els adolescents oients. 

- La percepció de l’amistat amb sords i oients, com a diferent o igual, per part dels 

adolescents sords i oients de la mostra, respectivament. 

 

Tot i així, cal destacar que la major part de conceptes i valors aportats pels 

adolescents no són significativament diferents, en funció de l’estatus sord o oient ni 

en funció del gènere. 

 

Els resultats estadístics no confirmen les diferències entre els adolescents sords i els 

oients, exposades en el capítol set, pel que fa a la menor conflictivitat dels joves amb 
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sordesa en la seva relació amb els millors amics i les millors amigues i en 

l’acceptació de l’autoritat dels pares. 

 

3. Posició social a classe. Es conclou que aquesta variable depèn significativament de: 

 

- El grau de pèrdua auditiva conjuntament amb el gènere, en el cas dels nois sords. 

- El nivell comunicatiu, en el cas dels nois i les noies amb sordesa. 

- El rendiment acadèmic, en el cas dels nois sords i els oients. 

- La realització d’activitats extraescolars, en el cas dels nois sords i els oients. 

 

La resta de variables de personalitat, sociodemogràfiques, lingüístiques i educatives 

no influeixen en la posició social. 

 

4. Nombre i temes de conversa de l’adolescent. S’observa una significació estadística 

entre: 

 

- L’estatus sord/oient, conjuntament amb el gènere, i el nombre de temes de 

conversa amb els millors amics. És a dir, els nois sords conversen menys amb els 

seus millors amics respecte dels altres grups d’adolescents. 

- La posició social a classe i el nombre de temes de conversa amb els millors amics, 

en tots els adolescents. 

- La posició social a classe i el nombre de temes de conversa amb els companys, 

entre els adolescents sords. 

 

Pel que fa als diferents temes de conversa, no s’observen diferències significatives en 

funció del gènere o l’estatus. 

 

 

S’observa una convergència i una interrelació entre aquestes dades, les quals ens porten 

a les reflexions següents: 

 

Els adolescents, sords i oients, amb una interacció social més òptima i variada amb 

iguals d’edat tenen també un nombre superior de millors amics. 

 

Tant pel que fa al nombre de millors amics com a la posició social a classe és més 

rellevant el nivell comunicatiu dels adolescents amb sordesa respecte del seu nivell 

lingüístic. És a dir, la dimensió pragmàtica del llenguatge, més que la dimensió formal. 

 

La freqüència, quant al nombre i la varietat de temes de conversa, amb què els 

adolescents parlen amb els seus millors amics i companys de classe, està relacionada 

també amb la posició social. En tots els adolescents de la mostra, la major interacció 

comunicativa amb millors amics i millors amigues s’acompanya d’una millor posició 

social a classe. A més a més, entre els adolescents amb sordesa també hi ha una relació 

entre la posició social a classe i la conversa amb els companys i les companyes de 

classe. En definitiva, la pràctica de la conversa amb iguals d’edat, i especialment si són 

millors amics, té una repercussió positiva, en tots els adolescents, en la posició social a 

classe. 

 

En aquests resultats, s’aprecia que la condició de ser sord i les dificultats lingüístiques i 

comunicatives que poden estar associades té una influència diferent sobre el nombre de 
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millors amics i sobre la posició social a classe, segons el gènere. Als nois sords els 

influeix més negativament que no pas a les noies sordes. 

 

Pel que fa al nombre de millors amics, aquesta influència més negativa, en el cas dels 

nois sords, podria ser deguda al fet que tenen menys millors amics amb sordesa que les 

noies sordes i, per tant, les dificultats comunicatives els poden influir més en el nombre 

de millors amics; però aquesta circumstància diferenciadora no es dóna a les classes 

ordinàries i també aquí s’aprecia una influència més negativa, en els nois sords envers la 

posició social que ocupen a classe. 

 

Els conceptes i els valors d’amistat amb significació estadística ens ajuden a entendre 

per què els adolescents sords de major edat tenen un nombre inferior de millors amics. 

És a dir, el menor suport incondicional que donen al millor amic, per part dels 

adolescents sords, conjuntament amb una valoració diferent de l’amistat amb sords 

respecte de l’amistat amb oients, ens porta a sospitar, conjuntament amb altres aspectes 

destacats en el capítol set, que les relacions de millors amics entre els adolescents sords 

i els oients, en alguns casos, s’afebleixen durant els anys d’adolescència, possiblement 

per dificultats comunicatives. 

 

Recordem que els adolescents sords exposen, majoritàriament, que també és la 

comunicació la característica principal que diferencia l’amistat amb sords respecte de 

l’amistat amb oients (gràfic 7.31, pàg. 276). 

 

Aquesta relació més afeblida entre l’adolescent amb sordesa i el millor amic o la millor 

amiga oient possiblement es trenca, amb més freqüència, al final de l’adolescència, en 

què els millors amics ja no comparteixen un entorn educatiu comú i, per tant, han de 

crear, voluntàriament, un entorn social comú, han d’acordar un temps i un espai en 

comú per mantenir aquesta amistat. 

 

Els resultats estadístics matitzen també les diferències de gènere entre els adolescents, 

descrites en el capítol sis, per part de la intervenció educativa de la família i el 

professorat; ja que no s’ha trobat una significació estadística. 

 

També cal destacar, entre els nois sords i els oients, com el rendiment acadèmic i la 

pràctica d’activitats extraescolars repercuteixen significativament i positivament en una 

millor posició social a classe, la qual cosa no es manifesta entre les noies de la mostra. 

 

En el capítol dos, diferents estudis fets sobre els adolescents en l’entorn educatiu, com 

els aportats per Ollendick, Weist, Borden i Greene (1992) i Wentzel (1994) troben 

també una relació entre el nivell acadèmic i la posició social a classe. 

 

En el capítol tres se citen diferents estudis fets respecte dels adolescents amb sordesa, 

tal com els aportats per Stinson i Foster (2000), Antia i Stinson (1999), Antia, Stinson i 

Gonter (2002), Luckner i Muir (2002), els quals exposen la importància de la pràctica 

d’activitats extraescolars per a la inclusió social d’aquest alumnat.  

 

Els resultats estadístics del present estudi confirmen les reflexions d’aquests autors, tant 

pel que fa als nois sords com als nois oients de la mostra. 
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Finalment, crida l’atenció que la variable interacció social amb altres companys sords, 

en el marc escolar, no influeix significativament ni en el nombre de millors amics ni en 

la posició social a classe. Cal, però, recordar que ser del mateix gènere té una gran 

importància en la construcció dels millors amics i les millors amigues i en l’elecció 

d’amistats, a classe, per sobre de l’estatus sord o oient. 

 



 

 

9. CONCLUSIONS I IMPLICACIONS 

EDUCATIVES 

9.1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest darrer capítol es fa una síntesi dels principals resultats obtinguts, en funció 

dels objectius i les hipòtesis formulades, s’elaboren les conclusions obtingudes i se 

suggereixen implicacions educatives, amb vista al disseny i a la planificació 

d’actuacions i metodologies per prevenir situacions d’interacció social desafavorides i 

millorar la interacció social i l’amistat entre l’adolescent amb sordesa i els companys i 

les companyes de classe. 

 

Cal destacar que molts dels comentaris i de les reflexions que es fan al llarg del capítol, 

especialment en els apartats de síntesi i conclusions, no es poden afirmar amb 

contundència estadística, per diferents raons. D’una banda, la mostra estudiada no és 

àmplia i això dificulta el tractament estadístic de les dades. D’altra banda, la gran 

quantitat de variables analitzades i les dades obtingudes han comportat seleccionar, per 

a l’anàlisi estadística, només les dades que s’han considerat més rellevants. 

 

Per tant, algunes observacions exposades a continuació provenen exclusivament de 

l’anàlisi qualitativa dels resultats, feta en els capítols sis i set. Altres observacions 

parteixen d’aquesta anàlisi qualitativa conjuntament amb l’anàlisi estadística i, en 

aquests casos, s’explicita quan hi ha significació estadística. 

 

9.2. SÍNTESI DELS RESULTATS 
 

Els principals resultats obtinguts, en funció dels objectius generals i específics, i les 

hipòtesis formulades, són els següents: 

 

9.2.1. Objectiu general: conèixer les relacions d’amistat i 

d’interacció social de l’adolescent amb sordesa 
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9.2.1.1. Objectiu específic: descriure les experiències, els conceptes i els 

valors que té l’adolescent sord en les seves relacions d’amistat 

amb altres adolescents, oients i sords. 

 

Les experiències principals, els conceptes i els valors que es desprenen de l’entrevista 

individual amb els adolescents amb sordesa són les següents: 

 

- El grup-classe és a l’etapa secundària obligatòria, l’àmbit privilegiat per construir les 

millors amistats, tant en els adolescents sords com en els oients estudiats. A l’etapa 

secundària postobligatòria, els adolescents sords i els oients tendeixen a mantenir, 

fora de l’àmbit educatiu, les millors amistats fetes en l’etapa anterior i, a la classe, les 

relacions interpersonals es basen en relacions d’amistat més superficials o en 

relacions de companys. 

 

- Les noies sordes tenen una major tendència a fer millors amigues sordes que no pas 

els nois sords a fer millors amics sords. 

 

- Els millors amics o les millors amigues, en tots els adolescents sords i els oients, són 

majoritàriament del mateix sexe i el gènere té més importància que la condició de ser 

sord o oient. 

 

- Al final de l’adolescència, els nois i les noies amb sordesa perden millors amics i 

millors amigues, i un noi sord no té millors amics ni amics. Aquesta pèrdua de 

millors amics fa referència als millors amics oients, els quals representen un 

percentatge del 100% entre els adolescents sords d’etapes inicial i mitjana, i baixa a 

un 33% entre els adolescents sords d’etapa final de l’adolescència. En canvi, els 

millors amics sords, tot i que ocupen un percentatge inferior entre les amistats dels 

adolescents sords, es manté més regular durant les tres etapes de l’adolescència. 

 

- Al final de l’adolescència, les experiències de nuviatge són més escasses en els nois 

sords respecte de les noies sordes i els nois i noies oients. 

 

- Els adolescents amb sordesa mostren una percepció desajustada respecte de l’amistat 

amb els millors amics oients; els nois sords tendeixen a sobrevalorar-la i les noies 

sordes, a infravalorar-la. 

 

- Els adolescents amb sordesa pensen, potser amb un excessiu optimisme i una 

excessiva confiança, que són altament valorats pels seus millors amics i les millors 

amigues. En major percentatge atribueixen als altres valoracions només positives 

sobre ells mateixos; mentre que entre els adolescents oients augmenta el percentatge 

de valoracions positives i negatives. 

 

- Els valors relacionats amb l’amistat són similars en tots els adolescents, 

independentment del gènere i de la condició de ser sord o oient. Hi destaquen els 

valors de suport emocional i relacional i els valors comunicatius. 

 

- En general, els adolescents amb sordesa no es troben menys capaços o insegurs per 

comunicar-se amb els millors amics i les millors amigues sinó al contrari, pensen que 

aporten importants qualitats comunicatives a l’amistat. Tot i així, destaca un noi sord 
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del final de l’adolescència que no mostra aquesta confiança comunicativa en les 

seves relacions d’amistat. 

 

- Els conflictes en l’amistat i la resolució dels conflictes és semblant en tots els 

adolescents. 

 

- Segons el gènere, els adolescents amb sordesa valoren diferentment o igualment 

l’amistat amb els adolescents sords, comparant-la amb l’amistat amb els adolescents 

oients. La majoria de noies sordes exposen que l’amistat amb adolescents oients és 

diferent respecte de l’amistat amb adolescents sords, per raons bàsicament 

comunicatives. La meitat de nois sords exposen que l’amistat amb adolescents oients 

és diferent de l’amistat amb adolescents sords, per les mateixes raons que les 

exposades per les noies sordes; l’altra meitat pensa que l’amistat és igual. 

 

- El grup de nois sords del final de l’adolescència mostra una relació d’amistat més 

feble i constitueix un grup de risc de major exclusió social. Un noi sord no té millors 

amics ni amics oients ni sords i un altre noi només té una colla d’amics sords, fora de 

l’escola. Els altres nois sords i totes les noies sordes tenen millors amics o amics 

oients i alguns tenen també millors amics o millors amigues amb sordesa. 

 

 

Quant a la hipòtesi u, formulada respecte d’aquest objectiu específic, és a dir: “la 

qualitat de les interaccions socials (QIS) que l’adolescent amb sordesa desenvolupi amb 

altres adolescents sords i oients influirà en les experiències d’amistat i en els conceptes i 

valors sobre l’amistat”, s’observa, a partir dels resultats exposats, el següent: 

 

- Hi ha una significació estadística positiva entre la QIS amb iguals d’edat i el nombre 

de millors amics i millors amigues, en tots els adolescents de la mostra. 

- No hi ha significació estadística entre la QIS i els conceptes i valors respecte 

l’amistat. 

 

En general, les experiències i els conceptes i els valors exposats pels nois i les noies 

amb sordesa són força comunes als nois i les noies oients, atès que parteixen 

d’interaccions socials força normalitzades, ordinàries i pràcticament iguals a les dels 

adolescents oients. 

 

Per aquest motiu, entre els adolescents amb sordesa es troben diferències atribuïdes al 

gènere, tal com succeeix en la població general d’adolescents oients. 

 

En la mostra d’adolescents amb sordesa, les interaccions socials amb iguals d’edat es 

desenvolupen majoritàriament amb altres adolescents oients, ja que tots ells estan 

escolaritzats en centres ordinaris i és en aquest àmbit on neix, amb més freqüència, 

l’amistat. La possibilitat d’interacció social amb altres adolescents sords no es dóna en 

tots els casos; bé sigui perquè l’adolescent sord ha tingut sempre una escolarització amb 

inclusió individual o sense contacte amb altres alumnes sords de l’escola d’edats 

allunyades a la seva; bé sigui perquè no pertany a cap associació de joves amb sordesa, 

fora de l’àmbit escolar. Quan es dóna aquesta interacció no sempre té com a resultat una 

relació d’amistat entre els adolescents sords, tot i que possiblement té una repercussió 

positiva en la identitat i en l’autoestima del noi i la noia amb sordesa, tal com afirmen 

Cambra i Valero (2000) i Stinson i Foster (2000). 
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S’observa, tot i que el nombre reduït d’adolescents de la mostra no permet extreure’n 

una conclusió rotunda, que els valors d’amistat _com els valors lúdics, d’interacció i 

suport, de comunicació i de companyia_ són descrits amb major freqüència a 

l’adolescència mitjana, en tots els nois i noies, sords i oients (vegeu la taula 7.41, pàg. 

235). 

 

Segons les aportacions teòriques descrites per Lutte (1991), també és en aquesta etapa 

quan la relació d’amistat és més intensa i fructífera respecte de l’inici _en què moltes 

amistats s’estan creant_ i el final de l’adolescència, en què l’adolescent busca una major 

autonomia en la relació d’amistat i amplia els seus interessos socials. 

 

9.2.1.2. Objectiu específic: analitzar les relacions sociomètriques i 

àmbits de conversa que es donen entre els adolescents sords i 

altres adolescents i adults significatius, en els entorns socials 

ordinaris. 

 

Els principals resultats que es desprenen de l’anàlisi sociomètrica de l’adolescent sord 

dintre del grup–classe i l’anàlisi dels àmbits de conversa i interlocutors es mostren a 

continuació. 

 

Pel que fa a l’anàlisi sociomètrica o la posició social de l’adolescent sord en el grup–

classe s’observen els resultats següents: 

 

- Tots els adolescents, sords i oients, són escollits com a amics, majoritàriament, per 

companys de classe del mateix sexe. 

 

- Els nois sords reben menys eleccions d’amistat que els nois oients. Les noies sordes i 

oients reben un percentatge similar d’eleccions d’amistat. 

 

- Tots els adolescents sords i els oients reben un percentatge similar de rebutjos 

d’amistat. 

 

- Els adolescents sords consoliden les seves relacions d’amistat, a classe, a 

l’adolescència mitjana, mentre que els adolescents oients tenen amistats recíproques, 

al llarg de tota l’adolescència. 

 

- Els adolescents sords mostren relacions d’enemistat menys consolidades i no 

recíproques que no pas els adolescents oients i, consegüentment, la possibilitat de 

conflictes amb companys de classe serà menor. 

 

- Els adolescents sords mostren, en general, una posició social dintre del grup classe 

bona, tot i que no tan forta com els adolescents oients. El 90% d’adolescents sords 

ocupen una posició social d’integrat o poc integrat; no hi ha cap líder i hi ha un 10% 

d’alumnes no integrats, que es correspon amb dos nois sords del final de 

l’adolescència. El 100% d’adolescents oients estan integrats i un petit percentatge 

ocupa posicions de líder o poc integrat. 
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- Els alumnes sords amb companys sords a classe tendeixen a establir entre ells 

relacions d’amistat només si són del mateix sexe. 

 

- En l’elecció d’amistat, per part dels companys de classe, predominen els comentaris 

socioafectius i aquests són els mateixos envers l’alumnat sord i envers l’alumnat 

oient de la mostra. 

 

- En el rebuig d’amistat envers l’alumnat sord i oient de la mostra predominen també 

els comentaris socioafectius. Tot i que en un percentatge baix apareixen, envers 

l’alumnat sord, comentaris comunicatius de rebuig que fan referència a 

característiques associades a la sordesa. 

 

Pel que fa a l’anàlisi dels àmbits de conversa i interlocutors s’observen els resultats 

següents: 

 

- Els nois sords són els que menys conversen respecte dels cinc àmbits estudiats 

_àmbit acadèmic, socioafectiu, físic i personal, sexualitat, i afeccions i activitats_ i 

amb els diferents interlocutors comuns estudiats _millor amic, company, mare, pare, 

professor, amb mi mateix, amb altres_, en comparació amb les noies sordes i els nois 

i les noies oients. 

 

- Les converses dels adolescents sords i dels oients versen, majoritàriament, sobre 

l’àmbit acadèmic, tant en els nois com en les noies. 

 

- Els millors amics són els interlocutors amb els quals tots els adolescents sords i 

oients conversen en un percentatge més alt. 

 

- Al final de l’adolescència, els nois sords i les noies sordes i les oients conversen 

menys amb els millors amics i millors amigues, mentre que els nois oients 

incrementen el percentatge de conversa amb els millors amics, a mesura que 

augmenta l’edat de l’adolescència. 

 

- Els companys de classe són interlocutors poc rellevants per part dels nois i les noies 

amb sordesa i les noies oients, mentre que tenen una major rellevància per part dels 

nois oients. Els primers, possiblement, només interaccionen amb un petit grup 

d’amistat i s’obren menys a la resta de l’alumnat de la classe, amb la qual cosa la 

possibilitat d’augmentar el cercle d’amistats a classe, tot i que siguin menys 

superficials, disminueix. 

 

- El primer interlocutor, en tots els adolescents sords i els oients és generalment el 

millor amic o la millor amiga per a l’àmbit socioafectiu, l’àmbit de la sexualitat i 

l’àmbit de les afeccions i activitats, i és generalment la mare per a l’àmbit acadèmic i 

els àmbits físic i personal. 

 

- La mare és una interlocutora rellevant per a tots els nois i les noies, sords i oients. El 

pare també és rellevant per als nois sords i els oients. 

 

- El professorat és un interlocutor poc important respecte dels diferents àmbits de 

conversa i fins i tot en l’àmbit acadèmic, tant entre els adolescents sords com els 

oients. 
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- La logopeda és una interlocutora rellevant per a les noies sordes, però ho és menys 

per als nois sords. 

 

- Per a les noies sordes, amb major freqüència, i també per a les noies oients tenen una 

certa rellevància, com a interlocutores dels diferents àmbits, les germanes i les 

cosines. 

 

 

Quant a la hipòtesi dos formulada sobre aquest objectiu específic, és a dir: 

“Possiblement, l’adolescent sord mostri, dintre del grup d’amics oients, una posició 

social més feble, la qual pot repercutir en la quantitat i els temes de conversa que manté 

amb els seus iguals d’edat”, s’observa, a partir dels resultats estadístics, el següent: 

 

- La posició social a classe no depèn significativament de l’estatus sord o oient. 

Només entre els nois sords hi ha una significació estadística entre la pèrdua auditiva i 

la posició social que ocupen a classe. 

- Altres variables que influeixen en la posició social a classe són el nivell comunicatiu 

_en tots els adolescents amb sordesa_ i el rendiment acadèmic i la realització 

d’activitats extraescolars _en el cas dels nois sords i els oients. 

- La posició social influeix significativament i positivament en el nombre de temes de 

conversa amb els millors amics, en tots els adolescents. 

- La posició social influeix significativament i positivament en el nombre de temes de 

conversa amb els companys de classe, entre els adolescents amb sordesa. 

 

En el sociograma, en general, es posa de manifest una interacció social correcta entre 

l’alumnat sord i els companys de classe; especialment, en el cas de les noies sordes, al 

llarg de tota l’adolescència, i en el cas dels nois sords, a l’inici i a l’adolescència 

mitjana. Entre els nois sords hi ha un 10% d’alumnes no integrats socialment en el grup-

classe; el qual es correspon amb dos nois sords del final de l’adolescència. 

 

Tot i així, cal recordar que entre els adolescents sords el major percentatge de 

reciprocitat en l’amistat es dóna durant l’adolescència mitjana, amb significació 

estadística; mentre que entre els adolescents oients hi ha un alt percentatge de 

reciprocitat en totes les etapes de l’adolescència. 

 

Els companys de classe que escullen l’adolescent amb sordesa com a amic o amiga 

exposen comentaris socioafectius en l’argumentació d’aquesta elecció, iguals als 

comentaris envers l’elecció d’adolescents oients de classe. Tanmateix, s’observa una 

reciprocitat i una identificació entre el company oient que escull i el company sord de 

classe escollit, pel que fa a aspectes socioafectius de suport, afeccions comunes, 

caràcters semblants, etc. Els informants oients del sociograma valoren uns mateixos 

aspectes comunicatius en els adolescents sords i els oients escollits com a més amics. 

 

Més enllà del grup d’amics de classe, els adolescents sords mantenen amb la resta de 

companys una relació més neutra o d’indiferència que no pas els adolescents oients. Els 

nois i les noies amb sordesa són menys populars dintre del grup-classe, però alhora 

menys antipàtics i mostren relacions d’enemistat menys consolidades i menys 

recíproques que els adolescents oients; amb la qual cosa hi haurà menys possibilitats de 

conflicte entre el noi o la noia amb sordesa i algun company de classe, en comparació al 

noi o la noia oients. 
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En la interacció comunicativa amb diferents interlocutors i àmbits de conversa, crida 

l’atenció que els nois sords conversen menys amb els millors amics i els companys de 

classe, mentre que els nois oients són els que més conversen amb els millors amics i 

amb els companys de classe. Les noies sordes i les oients ocupen posicions semblants i 

intermèdies entre els anteriors. 

 

Possiblement, els nois oients mostren una major obertura al grup-classe, a través d’una 

major comunicació amb els companys i per això reben més eleccions d’amistat en el 

sociograma, ocupen, alguns, posicions de lideratge a classe i guanyen millors amics al 

llarg de l’adolescència. En canvi, els nois sords i les noies sordes i les oients tendeixen a 

comunicar-se, bàsicament, amb el grup més reduït d’amics o amigues de classe. 

 

Els nois sords, possiblement per una major dificultat comunicativa a conversar amb un 

grup gran de companys de classe o a conversar amb companys de classe amb els quals 

té una relació més superficial i una menor confiança, no segueixen el patró masculí dels 

nois oients sinó que es relacionen amb un grup més reduït d’amics o companys de 

classe, seguint el patró femení. 

 

Les dades aportades posen de manifest que els millors amics són interlocutors 

importants en les converses dels adolescents però són també altament importants la 

mare i el pare, a pesar de la conflictivitat que hi pugui haver entre l’adolescent i la seva 

família. 

 

La mare és una interlocutora important en els diferents àmbits de conversa per als nois 

sords i les noies sordes i les oients; i posteriorment ho és el pare. Per als nois oients, tant 

el pare com la mare són interlocutors importants. 

 

9.2.1.3. Objectiu específic: identificar les variables que influeixen en 

l’amistat en la població adolescent amb sordesa. 

 

Respecte d’aquest objectiu i la hipòtesi tres corresponent, és a dir: “les variables que se 

suposa que influiran en l’amistat, en la població adolescent amb sordesa seran les 

següents: 

 

- Variables sociodemogràfiques. 

- Variables sobre el desenvolupament psicolingüístic. 

- Variables educatives”. 

 

Tal com s’ha exposat en el capítol vuit, la major part de variables sociodemogràfiques 

estudiades no mostren significació estadística. Només entre els adolescents amb 

sordesa, l’etapa final de l’adolescència constitueix una variable influent en el nombre de 

millors amics. 

 

Quant a les variables lingüístiques, s’observa que el nivell comunicatiu influeix 

significativament en el nombre de millors amics, en els nois sords. També entre els nois 

sords la relació entre el nivell lingüístic i el nombre de millors amics s’apropa a la 

significació estadística. 
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Les variables de personalitat i educatives no influeixen significativament en el nombre 

de millors amics. 

 

Les dades aportades per l’anàlisi estadística són rellevants però no concloents respecte 

d’una qüestió bàsica, plantejada al llarg de l’estudi: per què els adolescents sords 

perden millors amics al final de l’adolescència? I més tenint en compte que una altra 

qüestió, apareguda també en els capítols anteriors: per què alguns adolescents sords 

tenen una posició social, a classe, no integrada? identifica uns mateixos adolescents 

sords, pertanyents tots ells a l’etapa final de l’adolescència. 

 

A partir de les dades i les reflexions fetes en els capítols anteriors es creu que aquesta 

situació social més pobra es deu a dues circumstàncies: 

 

- D’una banda, una circumstància general i comuna al final de l’adolescència, que 

afecta tots els adolescents sords i que explicaria aquesta pèrdua de millors amics. 

- I, a més a més, una circumstància particular en alguns nois sords del final de 

l’adolescència que explicaria aquesta situació social a classe no integrada, afegida a 

la pèrdua de millors amics. 

 

Pel que fa a la primera circumstància, general i comuna a tots els adolescents sords de 

l’etapa final de l’adolescència, s’ha comentat que, possiblement, en alguns casos, les 

relacions de millors amics entre adolescents sords i oients s’afebleixen durant els anys 

d’adolescència, per possibles dificultats comunicatives. Aquesta relació més afeblida 

tendeix a trencar-se, al final de l’adolescència, en què els millors amics ja no 

comparteixen un entorn educatiu comú i, per tant, han de crear, voluntàriament, un 

entorn social comú; han d’acordar un temps i un espai en comú, per mantenir aquesta 

amistat. 

 

En relació amb la segona circumstància, particular en alguns nois sords del final de 

l’adolescència, concretament els nois 15 i 20, els quals tenen una posició social a classe 

no integrada, s’observa, en l’anàlisi de les variables influents, descrita en el capítol sis, 

que tot i que la major part d’aquestes variables, com a tals, no influeixen en la posició 

social a classe, es dóna en els dos subjectes una addició dels nivells inferiors de la major 

part de variables. 

 

És a dir, els dos nois sords tenen un nivell lingüístic i un nivell comunicatiu baixos; el 

noi 15 obté la puntuació més baixa en l’escala d’autoconcepte; el noi 20 obté la 

puntuació més baixa en l’escala d’assertivitat; cap dels dos no ha tingut durant la seva 

escolarització, actual i anterior, interacció social amb altres adolescents sords, en el 

centre educatiu; cap dels dos no realitza activitats extraescolars amb adolescents oients. 

Possiblement, la suma d’aquestes variables en els dos nois sords influeix en la seva 

posició social no integrada. 

 

9.2.2. Objectiu general: verificar les semblances i diferències 

entre l’adolescent amb sordesa i l’adolescent oient, 

quant a l’amistat i les interaccions socials 
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9.2.2.1. Objectiu específic: determinar les semblances entre els joves 

sords i oients, en els àmbits experiencial i de conceptes i valors, 

quant a relacions sociomètriques i àmbits de conversa. 

 

Tal com s’ha exposat en els resultats sobre els objectius anteriors, en general s’observa 

una important semblança en el desenvolupament social dels adolescents sords i oients. 

Les característiques psicològiques pròpies del període adolescent, en els àmbits 

cognitiu, personal i social, determinen en tots ells aspectes comuns de la interacció 

social amb iguals d’edat. En força aspectes descrits els adolescents mostren diferències 

en funció del gènere, independentment de la condició de ser sord o oient. 

 

Les semblances principals observades entre els adolescents sords i oients, nois i noies, 

són les següents: 

 

- El grup-classe és a l’etapa secundària obligatòria l’àmbit privilegiat per fer millors 

amistats. 

- Els millors amics són majoritàriament del mateix sexe. 

- Les activitats que realitzen amb els millors amics i altres amics són similars. 

- Els valors relacionats amb l’amistat són similars en tots els adolescents. 

- Els conflictes i la resolució dels conflictes entre els amics i les amigues són similars. 

- En les eleccions sociomètriques d’amistat, per part dels companys de classe, 

predominen les argumentacions socioafectives i posteriorment les comunicatives, 

tant en l’elecció d’adolescents sords com oients. 

- En el sociograma, tots reben un percentatge similar de rebutjos d’amistat. 

- En el rebuig d’amistat envers alumnes sords i oients del grup-classe, predominen els 

arguments socioafectius. 

- Els adolescents conversen majoritàriament sobre l’àmbit acadèmic i, en segon lloc, 

sobre afeccions i activitats. 

- Conversen més amb els millors amics respecte d’altres interlocutors. 

- La mare és una interlocutora rellevant sobre diferents àmbits de conversa, per part de 

tots els adolescents. 

- El professorat és un interlocutor poc rellevant per als diferents àmbits de conversa, 

fins i tot l’àmbit acadèmic. 

- Comparteixen més l’àmbit de la sexualitat amb altres adolescents que amb els adults. 

 

S’observen semblances atribuïdes al gènere, i aquestes es donen principalment entre les 

noies sordes i les oients, tal com: 

 

- Les noies sordes i les oients fan més canvis de millors amics que els nois sords i els 

oients. 

- Les noies sordes i les oients pertanyen a un major nombre de colles d’amigues que 

els nois sords i els oients. 

- Dintre del grup-classe, les noies sordes i les oients reben un percentatge similar 

d’eleccions d’amistat. 

- Totes les noies sordes i les oients tenen posicions sociomètriques a classe 

d’integrades o poc integrades. 

- Conversen amb les amigues o les millors amigues de classe però tendeixen a 

conversar menys amb la resta de companys i companyes de classe. 

- També tenen com a interlocutores de diferents àmbits de conversa, tot i que en menor 

percentatge respecte d’altres interlocutors més rellevants, les germanes i les cosines. 
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Quant a la hipòtesi quatre formulada sobre aquest objectiu, és a dir: “hi haurà 

experiències, conceptes i valors, situacions sociomètriques d’amistat i àmbits de 

conversa en les quals no hi haurà diferències entre els joves sords i els oients, a causa de 

les característiques psicològiques pròpies de l’adolescència i comunes ambdós grups 

(objectiu 2.1), com per exemple: 

 

- Necessitat de pertinença a un grup d’amics. 

- L’autoritat del grup pot tenir, en ocasions, més força respecte l’autoritat dels pares 

o altres adults significatius. 

- Major lligam d’amistat amb el propi sexe”. 

 

Tal com s’ha exposat en el capítol vuit, no hi ha diferències estadísticament 

significatives entre els adolescents sords i els oients pel que fa a: 

 

- Les experiències d’amistat analitzades. 

- La majoria de conceptes i valors relacionats amb l’amistat. 

- L’existència de conflictes comunicatius. 

- L’autoritat dels pares envers l’autoritat dels millors amics. 

 

S’observa, en els resultats obtinguts, que en alguns aspectes es compleix aquesta 

hipòtesi i especialment entre les noies sordes, les quals mostren un desenvolupament 

social amb molts aspectes en comú amb les noies oients. 

 

Tots els adolescents que tenen unes relacions d’amistat normalitzades tenen, en algun 

moment, conflictes amb els millors amics i els amics. Algun adolescent que exposa que 

mai no té conflictes s’intueix, a partir de l’entrevista personal amb ell, que possiblement 

la seva relació amb els millors amics sigui menys íntima, amb menor confiança i per 

aquest motiu és una relació sense conflictes. En aquest cas només es troben dos nois 

sords de l’etapa final de l’adolescència. 

 

La tipologia del conflicte és, en tots els adolescents, similar. Els joves sords i els oients 

tenen bàsicament conflictes relacionals i comunicatius. Dintre dels conflictes 

comunicatius, hi ha entre els adolescents sords conflictes originats per dificultats 

lingüístiques provocades per la sordesa; tot i que són poc nombrosos en relació amb la 

totalitat dels conflictes que tenen i no són exclusius d’aquest grup, sinó que els 

adolescents oients exposen també, en ocasions, conflictes lingüístics provocats per 

situacions d’incomprensió. 

 

Pel que fa a l’autoritat dels altres, els pares i, en segon terme, l’opinió del mateix 

adolescent són determinants en la presa de decisions dels joves, per sobre de l’autoritat 

dels amics del grup. Autors com Coleman i Hendry (2003) i Kimmel i Weiner (1998) 

exposen també la importància dels pares en la presa de decisions de l’adolescent i 

matitzen la influència del grup. Per tant, en aquest aspecte no es compleix la hipòtesi 

inicial. 

 

9.2.2.2. Objectiu específic: determinar les diferències entre els joves 

sords i oients en els àmbits experiencial, i de conceptes i valors, 

quant a relacions sociomètriques i àmbits de conversa. 
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Les diferències principals observades entre els adolescents sords i els oients, nois i 

noies, són les següents: 

 

- Els nois i les noies amb sordesa perden, al final de l’adolescència, millors amics 

respecte dels nois oients, que incrementen els millors amics, i respecte de les noies 

oients, que en mantenen el mateix nombre. Aquesta disminució del nombre de 

millors amics és sobre els millors amics oients, mentre que els millors amics sords, 

tot i que en menor percentatge, es mantenen més regulars en les tres etapes de 

l’adolescència. 

- Els nois i les noies sords de l’inici de l’adolescència, possiblement per una major 

sobreprotecció familiar, es veuen amb menys freqüència, fora del centre educatiu, 

amb els seus millors amics o les millors amigues, que els adolescents oients de la 

mateixa edat. 

- Els nois i les noies amb sordesa atribueixen als millors amics valoracions altament 

positives sobre ells mateixos, mentre que entre els nois i les noies oients, i 

especialment les darreres, el percentatge de valoracions negatives és més alt. Aquesta 

autopercepció positiva pot donar confiança i seguretat als adolescents sords, però 

alhora, possiblement, els fa ser poc autocrítics sobre els aspectes febles de la relació 

d’amistat i els canvis que un mateix ha de fer per millorar-la. 

- Els adolescents sords mostren una menor conflictivitat amb els pares, en comparació 

amb els adolescents oients i especialment les noies oients. 

- Els adolescents sords consoliden les seves relacions d’amistat a classe, a 

l’adolescència mitjana; mentre que els adolescents oients tenen amistats recíproques, 

al llarg de tota l’adolescència. 

- Els adolescents sords mostren relacions d’enemistat menys consolidades i no 

recíproques respecte dels adolescents oients i, consegüentment, la possibilitat de 

conflictes amb companys de classe serà menor. 

- Els alumnes amb sordesa són considerats menys populars, però menys antipàtics que 

els oients de la mostra. 

- En els rebutjos d’amistat, analitzats en el sociograma, apareixen _tot i que en 

percentatge baix_ comentaris que fan referència a característiques comunicatives 

associades a la sordesa. 

 

S’observen diferències atribuïdes al gènere, i aquestes es donen principalment entre els 

nois sords i els oients, com per exemple: 

 

- Al final de l’adolescència, les experiències de nuviatge són més escasses en els nois 

sords que en els nois oients. Els primers pràcticament no han tingut cap experiència 

de nuviatge, excepte un noi sord amb una experiència atípica a través del xat 

informàtic però sense coneixer-se físicament amb la parella; els segons, tots han 

tingut alguna experiència de nuviatge a l’igual que les noies sordes i oients. 

- Les noies sordes, en un 90%, i els nois sords, en un 55,5%, exposen que l’amistat 

amb altres adolescents sords és diferent que l’amistat amb adolescents oients, per 

raons comunicatives diverses; mentre que el 100% dels nois i les noies oients que es 

relacionen amb els companys sords de classe exposen que l’amistat és igual. 

- Els nois sords del final de l’adolescència mostren una relació d’amistat més feble que 

les noies sordes i els nois i les noies oients. 

- En el sociograma, els nois sords reben menys eleccions d’amistat que els nois oients, 

tot i que amb un nombre similar a les noies sordes i les oients. 
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- Tot i que la majoria de nois sords ocupa en el sociograma una posició social 

d’integrat, un petit percentatge ocupa una posició de no integrat. Entre els nois 

oients, la majoria ocupa una posició d’integrat i un petit percentatge una posició de 

líder. Les noies sordes i les oients ocupen posicions similars. 

- Pel que fa als àmbits de conversa i els interlocutors analitzats, els nois sords són els 

que menys conversen mentre que els nois oients són els que més conversen; les noies 

sordes i les oients mostren un comportament similar i intermedi entre els dos extrems 

mostrats pels nois. 

- Al final de l’adolescència, els nois sords, a l’igual que les noies sordes i les oients, 

conversen menys amb els millors amics i les millors amigues, mentre que els nois 

oients incrementen les converses amb els millors amics. 

- Els nois sords, a l’igual que les noies sordes i les oients, no tenen com a interlocutors 

rellevants, en les converses informals a classe, els companys sinó que tendeix a 

conversar amb el petit grup d’amics de classe. En canvi, els nois oients sí que tenen 

com a interlocutors rellevants els companys de classe, a més a més del grup d’amics 

de la classe. 

 

Quant a la hipòtesi cinc formulada sobre aquest objectiu específic, és a dir: “Hi haurà 

determinades experiències, conceptes i valors, situacions sociomètriques d’amistat i 

àmbits de conversa significativament diferents entre els joves sords i oients, a causa del 

dèficit auditiu i les possibles repercussions en la interacció social de l’adolescent amb 

sordesa, com per exemple: 

 

- Conflictes amb els amics provocats per situacions comunicatives d’incomprensió. 

- Definició de l’amistat en relació amb conceptes i valors diferents, com: la 

necessitat d’ajut per part de l’amic; el respecte de l’amic envers les seves 

dificultats de llenguatge i comunicació, etc.” 

 

S’observa, pel que fa a la significació estadística, el següent: 

 

- Els adolescents estudiats perceben l’amistat amb altres adolescents sords i oients com 

a igual o diferent, en funció de l’estatus sord o oient d’aquests adolescents de la 

mostra. 

- Les eleccions rebudes i la reciprocitat en aquestes eleccions varia en funció de 

l’estatus. 

- L’estatus, conjuntament amb el gènere, influeix en el nombre de temes de conversa 

amb els millors amics. Els nois sords són els que parlen d’un nombre inferior de 

temes de conversa amb els millors amics. 

 

El tipus de conflictes que tenen els adolescents sords i els oients és similar i els 

percentatges d’aquests conflictes són també similars. Entre els nois sords del final de 

l’adolescència hi ha un petit percentatge que exposa que no té conflictes i es correspon 

amb els nois sords que mostren una situació d’amistat més feble. És, per tant, una dada 

normalitzadora la presència de conflictes en les relacions d’amistat dels adolescents 

sords i oients. 

 

La major part de conflictes que tenen els adolescents sords i oients són per causes 

relacionals i comunicatives. Analitzant els conflictes comunicatius dels adolescents, 

s’observa que molts d’ells són intencionats i similars (discutir, criticar, no guardar els 

secrets, etc.), mentre que altres conflictes comunicatius són no intencionats. Els 
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exemples exposats pels adolescents sords sobre els conflictes no intencionats són, en 

alguns casos, inherents a la sordesa i provocats per dificultats pragmàtiques o de parla 

(parlar tots alhora, cridar molt, parlar molt, preguntar massa, etc.). Els exemples 

exposats pels adolescents oients respecte d’aquests conflictes no intencionats són 

provocats per dificultats semàntiques o pragmàtiques (no entendre bé, malentesos, 

opinar diferent, etc.). Per tant, tot i que hi pugui haver situacions d’incomprensió en la 

comunicació entre els adolescents sords i els millors amics i les millors amigues, 

aquestes situacions es resolen i no sempre provoquen un conflicte. Tot i que els 

adolescents sords exposen una major varietat de conflictes lingüístics no intencionats 

relacionats amb la sordesa, aquests no són exclusius d’aquests nois i noies, sinó que els 

adolescents oients també n’exposen. 

 

Els adolescents sords i els oients no defineixen l’amistat a partir d’uns conceptes i una 

valors diferents sinó que exposen definicions i argumentacions similars. D’altra banda, 

els nois i les noies oients que tenen millors amics o millors amigues amb sordesa o que 

tenen una simple amistat amb el company o la companya amb sordesa de classe valoren 

aquesta amistat en termes de reciprocitat, pel que fa a la interrelació i al suport mutu i 

pel que fa a la comunicació mútua. S’aporten, al llarg de l’estudi, múltiples exemples 

exposats pels diferents adolescents sords i oients respecte d’aquesta relació recíproca i 

igualitària, tant a través de l’entrevista personal com a través del sociograma. 

 

9.3. CONCLUSIONS 
 

Al llarg de l’estudi s’ha posat de manifest una important normalització en les relacions 

socials i d’amistat entre els adolescents sords i els seus iguals d’edat, oients i sords. 

En el context de la classe, aquesta normalització és òptima a l’adolescència mitjana, en 

què les relacions d’amistat esdevenen més recíproques i es consoliden. 

 

Els adolescents sords i els oients que estableixen entre ells relacions de millors amics o 

d’amics basen aquesta relació en la reciprocitat i la igualtat, de la mateixa manera 

que les relacions d’amistat entre adolescents oients. Aquests resultats contradiuen 

l’estudi fet per Nunes i Pretzlik (2001). Segons les autores, els infants oients del seu 

estudi, que comparteixen l’escolaritat ordinària amb companys oients i sords en una 

mateixa classe, conceptualitzen l’amistat amb els seus amics sords en termes de 

prosocialitat i ajut a l’altre, mentre que conceptualitzen l’amistat amb els seus amics 

oients en termes de reciprocitat i igualtat en la relació. 

 

Tanmateix, aquesta normalització en la interacció social i l’amistat és major entre les 

noies sordes, les quals mostren unes característiques i un comportament molt similar a 

les noies oients, en canvi, els nois sords, especialment al final de l’adolescència, 

mostren una major pobresa en la seva interacció social, en les experiències de 

nuviatge i d’amistat, i s’allunyen més del grup referencial dels nois oients. 

 

Tal com s’ha exposat en el capítol setè, possiblement, en alguns casos, la relació de 

millors amics entre l’adolescent sord i l’oient s’afebleix al final de l’adolescència 

mitjana i acaba trencant-se a l’adolescència final, en què els itineraris educatius 

d’estudis postobligatoris se separen i els millors amics ja no comparteixen una 

escolarització comuna. 
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En el cas dels adolescents sords, quan el millor amic o la millor amiga és un altre 

adolescent sord _tot i que aquesta situació és menys freqüent_ el percentatge d’aquesta 

amistat es manté més fix al llarg de les diferents etapes de l’adolescència, per la qual 

cosa, entre aquells adolescents sords que mostren ja des de l’inici o a l’adolescència 

mitjana una situació social a classe menys integrada o una major dificultat en l’amistat, 

la presència d’altres adolescents sords en el centre educatiu, del mateix gènere i edat, 

pot facilitar l’amistat entre ells i el manteniment d’aquesta relació en l’etapa final de 

l’adolescència. El fet de conèixer i establir relacions d’amistat amb altres 

adolescents sords pot ser especialment important per als adolescents sords que 

mostren una situació social més feble i que poden tenir un major risc d’exclusió 

social. 

 

Aquesta normalització en la vida social de la majoria d’adolescents sords de la mostra, 

escolaritzats en centres educatius ordinaris, no coincideix amb molts dels estudis 

presentats en el capítol tres, els quals exposen una major dificultat en la interacció social 

de l’alumnat sord en els entorns educatius oients. Estudis com els d’Antia, Kreimeyer i 

Eldregge (1994), Antia i Kreimeyer (1998), Nunes i Pretzlik (2001), Foster (1988), 

Mertens (1989), Stinson i Whitmire (1996 i 2000), Kluwin, Stinson i Mason (2002), 

Israelite, Ower i Goldstein (2002) subratllen que la interacció social entre estudiants 

sords i oients de primària i secundària, en un context educatiu comú, no sempre genera 

amistat entre ells sinó que l’infant i el jove amb sordesa tendeix a establir relacions 

d’amistat amb els seus companys sords i valora aquesta amistat com a més satisfactòria 

respecte de la relació amb els companys oients. 

 

Altres estudis, com els de Ladd, Munson i Miller (1984), Musselman, Mootilal i 

MacKay (1996), Cambra (1994 i 1997), Leigh (1999) aporten resultats més satisfactoris 

sobre la interacció social i l’amistat entre adolescents sords i oients, en contextos 

educatius ordinaris. Aquests autors constaten que els adolescents sords integrats amb 

companys oients mantenen relacions d’amistat amb companys oients i sords i aquesta 

òptima interacció social els aporta maduresa personal i social i un bon ajustament social 

en la societat oient majoritària. 

 

Els resultats aportats per aquest estudi es troben en la línia dels segons autors. Les 

característiques d’inclusió educativa, comunes a tot l’alumnat sord de la mostra, i 

consistent en una escolarització ordinària a temps complet, des de l’inici de 

l’escolaritat, el suport logopèdic i psicopedagògic del CREDA i la utilització de la 

llengua oral com a llengua de comunicació comuna, entre l’alumnat sord i els 

companys oients de classe, faciliten aquesta interacció social i d’amistat més 

òptima entre l’alumnat sord i oient. En canvi, estudis amb resultats d’interacció social 

menys òptims sovint parteixen de models d’inclusió educativa a temps parcial, en el 

centre ordinari, i una modalitat comunicativa bilingüe, basada en la llengua de signes 

conjuntament amb la llengua oral. 

 

Entre els adolescents sords, les variables que influeixen significativament en el 

nombre de millors amics i en la posició social a classe són el nivell comunicatiu i el 

nombre de temes de conversa amb els iguals d’edat, les quals són més rellevants 

respecte del nivell lingüístic i respecte de les altres variables estudiades. És a dir, la 

dimensió pragmàtica del llenguatge_la capacitat de conversar amb els altres, la 

participació en diversitat de temes de conversa, etc._ té més importància que no pas la 

dimensió formal del llenguatge. 
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L’estudi aportat per Silvestre, Ramspott i Pareto (2007) mostra també una correlació 

positiva entre la competència pragmàtica i l’autoconcepte global i social en els infants i 

els adolescents amb sordesa. 

 

Els nois sords del final de l’adolescència que coincideixen quant a una relació d’amistat 

més feble i una posició social a classe més dèbil, coincideixen també en nivells inferiors 

respecte de moltes de les variables estudiades: nivell comunicatiu, nivell lingüístic, 

autoconcepte, assertivitat, absència d’interacció social amb altres adolescents sords en el 

centre educatiu anterior i actual, no realitzen activitats extraescolars, etc. Tot i que les 

diferents variables, per si soles, no influeixen significativament, en el nombre de 

millors amics ni en la posició social a classe, la suma de nivells inferiors en cada 

una d’elles possiblement desencadeni aquesta interacció social més pobra, amb 

altres adolescents. 

 

L’estudi analitza també la intervenció educativa de l’entorn escolar i familiar envers 

l’adolescent sord i l’oient i revela certes diferències, en aquesta intervenció, en 

funció del gènere, tot i que no són estadísticament significatives. 

 

Les famílies analitzades mostren una menor qualitat en l’educació filial i una menor 

ajuda pedagògica extraescolar envers les noies, en general, que no pas els nois, la qual 

cosa s’aguditza envers les noies sordes respecte dels nois sords. Les noies sordes són les 

que reben menys ajuda extraescolar pedagògica, tot i que treuen notes més baixes; 

mentre que els nois sords són els que reben més ajuda extraescolar pedagògica, tot i que 

treuen notes més altes que les noies sordes. 

 

Tanmateix, les expectatives presents i futures del professorat, pel que fa a aspectes 

acadèmics dels seus alumnes, són majors envers els nois oients enfront de les noies 

oients i són majors envers els nois sords enfront de les noies sordes; tot i que aquestes 

expectatives no sempre guarden relació amb les notes acadèmiques reals d’aquests nois 

i noies. 

 

Possiblement ja des de l’etapa infantil o primària i d’una forma clara a l’adolescència, 

l’entorn social adult _és a dir els pares i les mares, els professors i les professores, etc._ 

reforcen, valoren, orienten els nens i les nenes, els nois i les noies amb èmfasi diferent i 

amb perspectives i objectius de futur diferents i, consegüentment, l’autoconcepte i 

l’assertivitat d’aquests adolescents també és diferent. 

 

En l’estudi, els nois oients mostren nivells més alts en l’autoconcepte global positiu i 

l’assertivitat que els altres grups d’adolescents. 

 

Altres estudis, com els de Funes, Casa, Berga, Comas, Climent i Vilar (2004) 

remarquen també divergències entre l’adolescència masculina i la femenina, a causa de 

modelatges i pressions externes diferents, formes diferents de construir la pròpia 

identitat i, sobretot, capacitats d’expressió diferents. 

 

Es posa de manifest en l’estudi, coincidint amb els plantejaments teòrics exposats per 

diferents investigadors, com Kimmel i Weiner (1998), Coleman i Hendry (2003), Lutte 

(1991), Funes, Casa, Berga, Comas, Climent i Vilar (2004), etc., que els millors amics 

són importants en el món dels adolescents però també són altament importants la 

mare i el pare, a pesar de la conflictivitat que hi pugui haver entre l’adolescent i la seva 
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família. Es descarta, a través de l’estudi de la mostra, la creença d’un trencament 

generacional entre pares i fills i la creença que els pares deleguin totalment la 

comunicació i l’educació dels fills adolescents en les mares. 

 

Tot i que no hi ha significació estadística, s’observa en l’anàlisi qualitativa que els nois i 

les noies amb sordesa mostren una menor conflictivitat en la relació amb els pares, en 

comparació amb els nois oients i, especialment, les noies oients. Els adolescents sords 

de la mostra tendeixen a mostrar més confiança amb els pares i fan més cas de 

l’autoritat dels pares. Tot i que la família visqui l’adolescència del fill o la filla amb 

sordesa amb més tranquil·litat que altres famílies que tenen adolescents oients, el fet 

que aquest fill o filla sigui excessivament submis i obedient davant l’autoritat dels 

pares, pot tenir també repercussions negatives en l’autonomia, en la presa de 

decisions, en l’elaboració d’opinions i criteris propis, etc., en definitiva, en la 

independència de l’adolescent. 

 

L’estudi mostra també que el professorat és un interlocutor feble en tots els grups 

d’adolescents i en tots els àmbits de conversa i fins i tot en l’àmbit acadèmic. La 

poca confiança comunicativa que mostren els adolescents estudiats envers el 

professorat, com a interlocutor de la vida acadèmica i social de l’adolescent, entra en 

contradicció amb les dues funcions bàsiques del professorat a l’ensenyament secundari: 

 

- Funció docent o ensenyant, encaminada a fomentar l’aprenentatge curricular de 

l’alumne. 

- Funció tutorial o educant, encaminada a fomentar el desenvolupament personal i 

social dels joves. 

 

En l’àmbit docent només destaca la figura de la logopeda, que constitueix un adult 

significatiu i referèncial per a les noies sordes, segons la definició aportada per 

Rodríguez-Tomé (1975), i amb la qual comparteixen temes de conversa diversos i més 

enllà dels objectius de treball estrictament logopèdics. 

 

Aconseguir que el professorat sigui un adult més significatiu en la vida acadèmica i 

social de l’adolescent implica canvis en la pràctica docent, molts dels quals es 

plantejaran a continuació. 

 

9.4. IMPLICACIONS EDUCATIVES 
 

Tot i que, tal com s’ha anat comentant al llarg de l’estudi, les relacions d’amistat entre 

adolescents sords i adolescents oients es desenvolupen, fonamentalment, en espais 

informals de dintre i fora del recinte escolar, el context educatiu, format per les 

característiques del centre educatiu, l’actuació del professorat i de la família, esdevé 

important en la millora de la interacció social dels adolescents i en la potenciació de les 

seves relacions d’amistat. 

 

La major part d’estudis i d’autors citats en el capítol tres coincideixen en la idea que el 

simple emplaçament educatiu comú, entre estudiants sords i estudiants oients, no genera 

per si sol interacció social i amistat entre ells, sinó que cal una planificació educativa 

orientada envers aquest objectiu. 
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A partir del marc teòric presentat i dels resultats que aporta el propi estudi, la implicació 

de l’entorn educatiu en la potenciació de la interacció social i l’amistat entre adolescents 

sords i oients hauria de recollir els plantejaments i actuacions següents: 

 

1. La inclusió educativa a temps complet i amb la presència d’altres estudiants sords 

propers d’edat facilita l’adaptació i la interacció social entre ells, conjuntament amb 

la interacció amb companys oients. L’agrupament d’alumnat amb sordesa en un 

mateix cicle o etapa educativa té una doble funció: 

 

- Té repercussions en la interacció social dels adolescents i en la formació de la 

pròpia identitat. 

- Promou la major formació i reflexió del professorat i una major organització del 

centre, per donar una resposta educativa més òptima a les necessitats d’aquest 

alumnat. 

 

Els estudis fets per Ladd, Munson i Miller (1984), Musselman, Mootilal i MacKay 

(1996), Cambra (1994 i 1997), Leigh (1999) aporten també aquest plantejament 

 

2. Conèixer i establir relacions d’interacció social i d’amistat amb altres adolescents 

sords i amb adults sords, en l’entorn escolar o en àmbits extraescolars, com per 

exemple associacions de joves i adults amb sordesa, pot ser especialment important 

per als adolescents sords que mostren una situació social més feble i poden tenir un 

major risc d’exclusió social, en un entorn exclusivament oient. Compartir 

experiències de vida similars i experiències adultes exitoses contribueix en 

l’adolescent sord a formar-se una imatge de competència social i professional, de 

les persones amb sordesa. Els estudis fets per Israelite, Ower i Goldstein (2002); 

Leigh (1999); Antia i Stinson (1999); Antia, Stinson i Gonter (2002); Valmaseda 

(2004) recullen també aquest plantejament. 

 

3. L’actitud del professorat quant a reforçar, estimular, valorar la participació de 

l’estudiant amb sordesa, a classe, i mantenir expectatives positives envers aquest 

alumnat actua com a mirall per a la resta de companys de classe i facilita 

l’autoconcepte positiu i l’autoestima en l’estudiant sord, tal com mostren els estudis 

de Foster, Long i Snell, 1999; Hyde i Power, 1996; Most, Weisel i Lew-Matezky, 

1998; Antia i Stinson, 1999; Antia, Stinson i Gonter, 2002; Luckner i Muir, 2002. 

 

4. La metodologia de classe. L’ús de metodologies basades en: 

 

- L’ensenyament comprensiu. 

- L’aprenentatge cooperatiu, per parelles o en petit grup. 

- Intercanviar els rols d’aportar i rebre coneixements entre els membres del petit 

grup o parelles. 

- La gestió adequada, per part del professorat i els alumnes, de les converses o 

discussions grupals, quant a l’ús dels torns de parla, mantenir el contacte visual 

amb l’altre, reparar les situacions d’incomprensió, etc. 

 

Les diferents metodologies exposades faciliten la participació activa de l’adolescent 

sord en el grup i la interacció amb els companys; amb la qual cosa, milloren els 

resultats acadèmics, l’autonomia, l’assumpció de responsabilitats i la presa de 

decisions, per part dels alumnes sords i oients (estudis aportats per Stinson i Liu, 
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1999; Kluwin, Stinson i Mason, 2002; Foster, Long i Snell, 1999; Miller, 1995; 

Gonter, 1999). L’estudi aportat per Díaz-Aguado (1996) respecte de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials, en general, arriba també a la mateixa conclusió. 

Per contra, les classes basades en un alt percentatge d’exposició oral, per part del 

professorat, i durant les quals l’alumnat té una actitud passiva i d’escolta no 

faciliten la interacció social entre alumnes. 

 

5. Llenguatge oral. La major competència lingüística i comunicativa en l’adolescent 

sord facilita la interacció social entre aquest adolescent i els seus iguals d’edat. 

Aquesta major competència lingüística i comunicativa implica, entre altres 

habilitats lingüístiques: 

 

- El coneixement d’un vocabulari adolescent comú i compartit: frases en doble 

sentit d’ús habitual, sobrenoms d’alguns companys i professors, renecs, etc. 

- Participació i gestió de la conversa, en petit grup, inicialment, i en el grup–

classe. 

- Expressar emocions, sentiments i negociar conflictes, a través del llenguatge. 

 

Els estudis fets per Stinson i Liu (1999) i Valmaseda (2004) mostren també aquest 

plantejament. 

 

6. L’acció tutorial del professor tutor, prioritàriament, i la resta del professorat envers 

el grup classe, amb una doble funció: 

 

- Tenir un major coneixement i comunicació amb cada alumne i el seu entorn 

familiar per esdevenir un adult més significatiu en l’entorn d’aquest adolescent, 

que l’ajudi en el seu progrés educatiu i formatiu. 

 

- Aconseguir una bona cohesió i dinàmica grupal: 

- Establint objectius i fites comunes a tot el grup. 

- Prenent decisions grupals a partir del consens i la participació de tots els 

membres. 

- Resolent negociadament els conflictes a partir de la discussió grupal. 

- Fomentant una bona comunicació grupal, a través d’actituds d’escolta, 

valoració i respecte per les diferents intervencions dels estudiants. 

- Fomentant la reflexió grupal respecte de la sordesa del company de classe i 

les repercussions que té en el seu aprenentatge, en el seu llenguatge i la seva 

comunicació. 

 

Aquestes diferents propostes faciliten l’adaptació social, el sentiment de pertinença 

al grup i l’empatia entre els alumnes i envers el professorat, tal com aporten els 

estudis de Rodríguez i Morera (2001), Segura, Expósito i Arcas (1999), Díaz-

Aguado (1996), Goldstein, Sprafkin, Gershaw i Klein (1989), Moraleda (1978) i 

Stinson i Liu (1999). 

 

7. L’ús de programes per millorar les habilitats socials dels membres del grup classe.  

 

Entre els diferents programes existents hi ha el dissenyat per Luetke-Stahlman 

(1995), per a l’alumnat sord escolaritzat en centres educatius ordinaris, i anomenat 

IEP “individual education plan”, el qual consta de quatre parts: 
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- Una avaluació inicial de la interacció social de l’alumne amb sordesa, a classe. 

- Un programa d’intervenció, amb diferents activitats per millorar la interacció 

social entre l’alumnat sord i els companys oients. 

- Una avaluació continuada i final, per adaptar les diferents activitats als objectius 

del programa. 

- Un programa per a les famílies, el IFSP “individual family service plan”, perquè 

els pares i les mares col·laborin en la maduració de les competències socials del 

fill o la filla amb sordesa. 

 

També hi ha el programa PATHS “providing alternative thinking strategies” 

desenvolupat per Kam, Greenberg i Kusche (2004), per a alumnat amb necessitats 

educatives especials. El programa ha estat àmpliament utilitzat amb alumnat amb 

sordesa i alumnat oient, escolaritzats en centres ordinaris. Promou el 

desenvolupament emocional, la comprensió i l’expressió afectiva, l’autoregulació, 

l’autoestima i les habilitats per resoldre problemes socials. Ha estat utilitzat a 

diferents països d’Amèrica del Nord i d’Europa. 

 

Al nostre país existeix el programa de competència social per a adolescents, 

desenvolupat per Segura, Expósito i Arcas (1999), el qual ha estat àmpliament 

utilitzat pels centres d’ensenyament secundari de Catalunya. Els autors exposen que 

el mateix programa ha estat adaptat a l’ensenyament primari i aplicat a alumnes 

sords i oients, escolaritzats en centres ordinaris de les illes Canàries, amb una 

millora significativa de les seves habilitats socials. 

 

Els diferents programes tenen en comú els objectius de desenvolupar major 

consciència i autocontrol emocional, empatia i respecte envers les diferències 

individuals, ajustar les atribucions de causa i efecte a la pròpia conducta i a la dels 

altres, desenvolupar un pensament reflexiu, desenvolupar habilitats per tolerar la 

frustració; objectius, tots ells importants en la millora de la competència social 

entre el jove sord i l’oient. 

 

8. La implicació de la família, en afavorir l’autonomia de l’adolescent sord i l’ús d’un 

llenguatge emocional i amb complexitat cognitiva repercuteix també en la qualitat 

comunicativa de la interacció social entre l’adolescent i els seus companys d’edat 

(Luetke-Stahlman, 1995; Luckner i Muir, 2002; Valmaseda, 2004). 

 

 

Durant aquestes últimes dècades, Ainscow (2001) ha desenvolupat un treball teòric i 

pràctic sobre l’ensenyament inclusiu, emfatitzant el desenvolupament de pràctiques 

docents que beneficiïn tots els alumnes, en comptes de centrar l’atenció en el dèficit i en 

una proposta educativa separada per a alguns alumnes. Segons l’autor, les estratègies 

d’ensenyament han de personalitzar l’aprenentatge en comptes d’individualitzar-lo per a 

determinats alumnes, considerats diferents, i els professors de suport han de col·laborar 

amb els equips docents per tal que aquests assumeixin i es responsabilitzin de l’accés al 

currículum general de tot l’alumnat. 

 

Ainscow (2001) defineix la inclusió com un procés d’increment de la participació dels 

alumnes en les cultures, els currículums i les comunitats de les seves respectives escoles 

i alhora un procés de reducció de l’exclusió als mateixos. 
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L’autor proposa la revisió de la pràctica docent a través de l’índex per a la inclusió 

escolar. L’índex permet l’autoavaluació dels centres educatius amb vista a establir i 

dissenyar objectius i actuacions de millora; orienta les escoles sobre el moment en què 

se situen en relació amb el seu procés d’inclusió i exclusió, amb l’objectiu de fer 

avançar la reflexió i la pràctica dels docents, d’un centre educatiu concret. 

 

Al nostre país, s’han desenvolupat diferents experiències de formació i reflexió respecte 

de les idees d’Ainscow (2001) i la utilització de l’índex, especialment en centres 

d’ensenyament primari. L’extensió progressiva d’aquestes idees i eines a l’ensenyament 

secundari obligatori i postobligatori pot contribuir decisivament en la millora de la 

inclusió acadèmica i social dels adolescents sords i dels adolescents amb necessitats 

educatives especials, en general. 

 

9.5. CONSIDERACIONS FINALS 
 

Aquest estudi pretén apropar-se a l’alumnat adolescent amb sordesa, escolaritzat a 

Catalunya en centres ordinaris i en modalitat comunicativa oral, per obtenir un 

coneixement més ampli de la seva interacció social i d’amistat. 

 

Durant els darrers anys, en els quals s’ha anat consolidant el model d’inclusió educativa 

dels infants i dels adolescents amb sordesa, s’han desenvolupat diferents investigacions 

sobre el desenvolupament lingüístic i comunicatiu, sobre l’ensenyament i l’aprenentatge 

escolar, sobre les implicacions educatives de les diferents modalitats de comunicació, 

sobre l’autoconcepte d’aquest alumnat. En aquesta línia, l’estudi que es presenta aporta 

una reflexió sobre la interacció social d’aquests adolescents i l’amistat amb iguals 

d’edat. 

 

Permet als educadors –logopedes, professorat, pares i mares- fer una reflexió sobre 

aspectes socials de l’adolescent sord, des d’un enfocament global i normalitzador de 

l’individu i anant més enllà de la dificultat auditiva i lingüística que presenta.  

 

Alhora, aporta als professionals de l’entorn escolar observacions, idees i suggeriments 

per planificar i dissenyar una intervenció educativa que optimitzi la interacció entre el 

professorat i l’adolescent amb sordesa, la interacció entre l’adolescent amb sordesa i els 

companys i les companyes de classe i la millora de la cohesió grupal. 

 

Tot i que l’amistat entre els adolescents es desenvolupa en espais no formals de dintre o 

fora del recinte educatiu, tal com s’ha exposat al llarg de l’estudi, el professorat té una 

funció educadora fonamental en diferents aspectes personals i socials de l’adolescent, 

com són l’autoestima, el concepte que els companys de classe construeixen sobre 

l’alumnat amb sordesa, la creació d’activitats i metodologies que facilitin la interacció 

social entre els membres de la classe, etc. El clima social òptim en un grup-classe, 

potenciat inicialment pel professorat, més fàcilment podrà ser generalitzat, per part dels 

alumnes, en àmbits no formals, com el pati, el menjador escolar, el parc, etc. Aleshores, 

aquests alumnes seran més capaços d’establir i mantenir relacions d’amistat. 

 

En termes generals, el treball aporta uns resultats positius i força normalitzadors 

respecte de la interacció social i l’amistat dels adolescents amb sordesa amb altres 

adolescents oients i sords. Destaca, però, un nombre reduït d’adolescents amb sordesa 
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amb una major dificultat d’interacció social i d’amistat. La identificació i l’anàlisi de les 

variables que influeixen en aquesta situació social desafavorida permet iniciar 

actuacions preventives, des de l’entorn educatiu, per evitar aquestes situacions socials. 

 

Revisant les mancances d’aquesta tesi i de cara a futures investigacions, crec que caldria 

completar els resultats presentats, en recerques futures, a partir de mostres de població 

més àmplies i limitant l’aspecte social a analitzar i l’instrument que calgui utilitzar. 

 

En els propers anys, quan la majoria de nens i nenes amb sordesa, que porten implants 

coclears des d’edats primerenques, arribin a l’adolescència serà important comparar els 

resultats d’aquest estudi amb nous estudis sobre la interacció social d’aquests 

adolescents amb sordesa però amb un desenvolupament lingüístic i comunicatiu molt 

més proper i paral·lel al de l’infant i l’adolescent oient. 

 





 

 

10. BIBLIOGRAFIA 

Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas (edic. cast.). Madrid: Narcea. 

 

Almar, C.; Gil, V. (1993). Socgrama. Elaboración de sociogramas con soporte 

informático. Madrid: TEA. 

 

Andreu, Ll. (2005). “La importància dels germans dins de la família: els germans 

oients i la seva relació amb els germans sords”. Comunicar-nos, 27. 20-24. 

 

Anguera, M. T. (1998). “Metodología cualitativa” A: Anguera, M.T.; Arnau, J.; Ato, 

M.; Martínez, R.; Pascual, J.; Vallejo, G. Métodos de investigación en psicología. 

Madrid: Editorial Síntesis. 

 

Antia, S. (2006). “Factors influencing the academic and social integration of deaf and 

hard of hearing students in inclusive settings: implications for research and practice”. 

Congrés internacional. Sordeses: comunicació i aprenentatge. Gistal – Universitat 

Autònoma de Barcelona. Llibre de resums: 39-43. 

 

Antia, S.; Kreimeyer, K. (1998). “Social interaction and acceptance of deaf or hard of 

hearing children and their peers: a comparison of social skills and familiarity based 

interventions”. The volta review, 4. 157-180. 

 

Antia, S.; Kreimeyer, K.; Eldredge, N. (1994). “Promoting social interaction between 

young children with hearing impairments and their peers”. Exceptional Children, 60: 3, 

262-275. 

 

Antia, S.; Stinson, M. S. (1999). “Some conclusions on the education of deaf and hard-

of-hearing students in inclusive settings”. Journal of deaf studies and deaf education, 

4: 3, 246-248. 
 

Antia, S.; Stinson, M.S.; Gonter, M.; (2002). “Developing membership in the education 

of deaf and hard-of-hearing students in inclusive settings”. Journal of deaf studies and 

deaf education, 7, 3. 214-229. 

 

Bakeman, R.; Gottman, J.M. (1989). Observación de la interacción: introducción al 

análisis secuencial (edic. Cast.). Madrid: Morata. 

 

Berndt, T.J.; Hawkins, J.A.; Hoyle, S.G. (1986). “Changes in friendship during a 

school year: effects on children´s and adolescents impressions of friendship and sharing 



446 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

with friends”. Child development, 57. 1284-1297. 

 

Berndt, T.J.; Miller, K.E.; Perry, T.B. (1988). “Friends and classmates interactions on 

academic tasks”. Journal of educational psychology, 80: 4, 506-513. 

 

BIAP (1997). Recomanació 2/1 de classificació audiomètrica de les deficiències 

auditives. Lisboa. A: http://www.biap.org/biapespagnol/esprecom021.htm. 

 

Bombi, A.S.; Pinto, G. (1998). Los colores de la amistad (edic. cast.). Madrid: Visor. 

 

Botella, J.; León, O.G.; San Martín, R. (1996). Análisis de datos en psicología I. 

Madrid: Pirámide. 

 

Calsamiglia, H.; Tusón, A.; (2004). Las cosas del decir. Barcelona: Editorial Ariel. 

 

Cambra, C. (1994). Implicacions de la sordesa en l’autoconcepte a l’etapa de 

l’adolescència. Tesi doctoral. Departament de Psicologia de l’Educació. Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

Cambra, C. (1997). “The attitude of hearing students towards the integration of deaf 

students in the classroom”. Deafness and education, 21:2. 21-25. 

 

Cambra, C.; Silvestre, N. (1998). “La evolución social y afectiva”. A: Silvestre i altres. 

La sordera. Comunicación y aprendizaje. Barcelona: Masson. 59-70. 

 

Cambra, C.; Valero, J. (2000). “Desenvolupament afectiu i socialització de l’alumnat 

sord durant l’escolarització obligatòria”. Suports. Revista Catalana d’Educació 

Especial i Atenció a la Diversitat, 4, 2. 166-171. 

 

Canadian Hearing Society. http://www.chs.ca/ 

 

Clarós, P. (2005). Cirugía de la implantación coclear. Comunicar-nos. Revista 

d’ACAPPS. Volum 28: 19 – 20. 

 

Coleman, J.C.; Hendry, L.B. (2003). Psicología de la adolescencia (edic. cast.). 

Madrid: Morata. 

 

Consell Escolar de Catalunya de la Generalitat de Catalunya (2001). 23 Serveis 

Educatius. Dossiers informatius. Edició: Consell Escolar de Catalunya. 

 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1985). L’escolarització 

del nen sord en centres ordinaris. Barcelona: Documents d’Educació Especial 6. 

 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1992). Serveis educatius 

del Departament d’Ensenyament. Barcelona: Edició: Servei de Difusió i Edicions. 

 

Díaz-Aguado, M.J. (1996). Escuela y tolerancia. Madrid: Ediciones Pirámide. 
 

Espinàs, J.M. (1984). Aprendre a conviure. Barcelona: Caixa d’Estalvis de Sabadell. 

 

http://www.biap.org/biapespagnol/esprecom021.htm
http://www.chs.ca/


10. Bibliografia 447 

 

Fernández - Ballesteros, R. (2002). Introducción a la evaluación psicológica I y II. 

Madrid: Ediciones Pirámide. 
 

Fernández–Ballesteros, R. (2004). Evaluación psicológica. Madrid: Ediciones 

Pirámide. 
 

Flammer, A.; Pauling, M.; Sahli, K.; Zumbühl, N.; Schwyter, R.; Schmid, D. (2001). 

Children´s and adolescents reasoning about critical events in friendship. Paper 

presented to the Xth European conference on developmental psychology. Uppsala 

University, Suècia. Agost 22-26. 1-13. 

 

Foster, S. (1988). “Life in the mainstream: reflections of deaf college freshmen on their 

experiences in the mainstreamed high school”. Journal of rehabilitation of the deaf, 22. 

37-56. 

 

Foster, S.; Long, G.; Snell, K. (1999). Inclusive instruction and learning for deaf 

students in postsecondary education. Journal of deaf studies and deaf education, 4: 3, 

225-235. 

 

Fuentes, M.J. (2003). “Los grupos, las interacciones entre compañeros y las relaciones 

de amistad en la infancia y adolescencia”. A: López, F. i altres. Desarrollo afectivo y 

social. Madrid: Ediciones Pirámide. 

 

Funes, J.; Casa, N.; Berga, A.; Comas, M.; Climent, T.; Vilar, J. (2004). Arguments 

adolescents. El món dels adolescents explicat per ells mateixos. Document intern. 

Fundació Jaume Bofill, Departament de la Presidència i Departament de Benestar i 

Família de la Generalitat de Catalunya. 

 

Garaigordobil, M. (2000). Intervención psicológica con adolescentes. Madrid: 

Psicología Pirámide. 

 

Garrison, W.; Long, G.; Stinson, M. (1994). The classroom communication ease scale. 

American annals of the deaf, 134: 2. 132-140. 

 

Goldstein, A. P.; Sprafkin, R. P.; Gershaw, N. J.; Klein, P. (1989). Habilidades sociales 

y autocontrol en la adolescencia. Barcelona: Martínez Roca. 

 

Gonter, M. (1999). “Including the kids across the hall: collaborative instruction of 

hearing, deaf and hard of hearing students”. Journal of deaf studies and deaf education, 

4:3. 176-190. 

 

González, M.C.; Tourón, J. (1994). Autoconcepto y rendimiento escolar. Sus 

implicaciones en la motivación y en la autorregulación del aprendizaje. Pamplona: 

Ediciones Universidad de Navarra. 

 

Gordillo, V. (1996). Desarrollo del altruismo en la infancia y la adolescencia. Madrid: 

Centro de publicaciones. Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

Gou, J.; Valero, J. (2005). Tecnología, educación e investigación en modalidad oral. 

Comunicar-nos. Revista d’ACAPPS. Volum 28: 23 – 25. 

 



448 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

Hartup, W. (1985). “Las amistades infantiles” (edic. cast.). A: Palacios, J.; Marchesi, 

A.; Carretero, M. Psicología evolutiva 2. Desarrollo cognitivo y social del niño. 

Madrid: Alianza Editorial. 389-421. 

 

Hartup, W. (1992). Having friends, making friends and keeping friends: relationships 

as educational contexts. A: http://ericeece.org/pubs/digests/1992/hartup92.html 

 

Hollingshead, A. B. (1975). Four factor index of social status. New Haven: Yale 

University. 

 

http://childes.psy.cmu.edu/ 

 

http://www.xtec.es/creda/index.htm 

 

Hurlock, E.B. (1997). Psicología de la adolescencia (edic. cast.). Mèxic: Paidos. 

 

Hyde, M.; Power, D. (1996). “Teachers ratings of the communication abilities of their 

deaf students”. American Annals of the Deaf, 141:1. 5-10. 

 

Israelite, N.; Ower, J.; Goldstein, G. (2002). Hard-of-hearing adolescents and identity 

construction: influences of school experiences, peers and teachers. Journal of deaf 

studies and deaf education, 7:2. 134-148. 

 

Jackson, S. (1993). “Social Behaviour in adolescence: the analysis of social interaction 

sequences” en Adolescence and its social worlds. Regne Unit: LEA. 

 

Juncos, O. (1998). Lenguaje y envejecimiento. Bases para la intervención. Barcelona: 

Masson. 

 

Jung, V.; Short, R. H. (2002). “Integrated perspective of evolving intrapsychic and 

person-environment functions: implications for deaf and hard of hearing individuals”. 

American annals of the deaf, 147: 3. 26-34. 

 

Kam, Ch.; Greenberg, M.; Kusche, C. (2004). “Sustained effects of the PATHS 

curriculum on the social and psychological adjustment of children in special 

education”. Journal of emotional and behavioral disorders, 12. 

 

Kent, B.A. (2003). “Identity issues for hard of hearing adolescents aged 11, 13 and 15 

in mainstream settings”. Journal of deaf studies and deaf education, 8:3. 315-324. 

 

Kimmel, D.C.; Weiner, I.B. (1998). La adolescencia: una transición del desarrollo 

(edic. cast.). Barcelona: Ariel Psicología. 

 

Kirchler, E.; Palmonari, A.; Pombeni, M.L. (1993). “Developmental tasks and 

adolescents relationships with their peers and their family” en Adolescence and its 

social worlds. U. K.: LEA. 

 

Kluwin, T. N.; Stinson, M. S.; Mason, G. (2002). “Social Processes and outcomes of 

in-school contact between deaf and hearing peers”. Journal of deaf stuies and deaf 

education, 7, 3. 200-213. 

http://ericeece.org/pubs/digests/1992/hartup92.html
http://www.xtec.es/creda/index.htm


10. Bibliografia 449 

 

 

Kohlberg, L. (1989). “Estadios morales y moralización” (edic. cast.). A Turiel, E. i 

altres. El mundo social en la mente infantil. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Ladd, G. W.; Munson H. L.; Miller J. K. (1984). Social integration of deaf adolescents 

in secundary-level mainstreamed programs. Exceptional Children, 50: 5, 420-429. 

 

Leigh, I.W. (1999). Inclusive education and personal development. Journal of deaf 

studies and deaf education, 4: 3, 236-243. 

 

López, F.; Fuentes, M. J. (1994). Revisión, análisis y clasificación de los estudios sobre 

desarrollo social. Infancia y Aprendizaje, 67-68. 163-184. 

 

Losilla, J.M.; Vives, J. (2006). Gestió de bases de dades amb MS-Access. Bellaterra: 

Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Luckner, J. L.; Muir, S. (2002). “Suggestions for helping students who are deaf succeed 

in general education settings”. Communication disorders quarterly, 24, 1. 23-30. 

 

Luetke-Stahlman, B. (1995). Social interaction. Assessment and intervention with 

regard to students who are deaf. American annals of the deaf, 140: 3, 295-303. 

 

Lukomski, J. (2007). “Deaf college students perceptions of their social-emotional 

adjustment”. Journal of deaf studies and deaf education, 12:4. 486-494. 

 

Lutte, G. (1991). Liberar la adolescencia (edic. cast.). Barcelona: Herder. 

 

Marchesi, A. (1987). El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Madrid: 

Alianza Editorial. 

 

Martí, E. (1997). Construir una mente. Barcelona: Paidós. 

 

Mauri, T.; Valls, E.; Gómez, I. (1992). Els continguts escolars. El tractament en el 

currículum. Barcelona: Graó. 

 

Meerum, M. (2002). “Emotional states in self and others as motives for helping in 10-

year-old children”. British journal of developmental psychology, 20. 131-147. 

 

Mertens, D. M. (1989). Social experiences of hearing-impaired high school youth. 

American Annals of the Deaf, 134, 15-19. 

 

Michelson, L.; Sugai, D. P.; Wood, R. P.; Kazdin, A. E. (1987). Las habilidades 

sociales en la infancia (edic. cast.). Barcelona: Martínez Roca. 

 

Mies (2002). “L’alumnat sord a l’etapa primària: l’prenentatge de la llengua escrita. 

L’adquisició del lèxic”. A: Silvestre, N. i altres. L’alumnat sord a les etapes infantil i 

primària. Criteris i exemples d’intervenció educativa. Bellaterra: Universitat 

Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. P. 93-109. 

 

Miller, K. J. (1995). Cooperative conversations. The effect of cooperative learning on 



450 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

conversational interaction. American Annals of the Deaf, 140: 1, 28-37. 

 

Molinero, L.M. (2001). Medidas de concordancia para variables cualitativas. 

bioestadistica@alceingenieria.net 

 

Moraleda, M. (1978). Sociodiagnóstico del aula. Madrid: Marova. 

 

Most, T.; Weisel, A.; Lew-Matezky, A. (1998). “Speech intelligibility and the 

evaluation of personal qualities by experienced and inexperienced listeners”. The Volta 

Review, 98:4. 181-190. 

 

Musselman, C.; Akamatsu, C.T. (1999). Interpersonal communication skills of deaf 

adolescents and their relationship to communication history. Journal of deaf studies 

and deaf education, 4: 4, 305-320. 

 

Musselman, C.; Mootilal, A.; MacKay, S. (1996). “The social adjustment of deaf 

adolescents in segregated, partially integrated and mainstreamed settings”. Journal of 

deaf studies and deaf education, 1. 52-63. 

 

Nunes, T.; Pretzlik, U. (2001). Deaf children’s social relationships in mainstream 

schools. Deafness and Education International, 3: 3, 123-136. 

 

Ollendick, T.; Weist, M.; Borden, M.; Greene, R. (1992). “Sociometric status and 

academic, behavioral and psychological adjustment: a five-year longitudinal study. 

Journal of consulting and clinical Psychology, 60:1. 80-87. 

 

Pardo, A.; San Martín, R. (1994). Análisis de datos en psicología II. Madrid: Ediciones 

Pirámide. 

 

Pérez, M.; Jodar, M. (1996). “La vejez”. A: Silvestre, N.; Solé, M.R.; Pérez, M.; Jodar, 

M. Psicología evolutiva. Adolescencia, edad adulta y vejez. Barcelona: CEAC. P. 145-

198. 

 

Piaget, J. (1974). El criterio moral en el niño (edic. cast.). Barcelona: Fontanella. 

 

Polat, F. (2003). “Factors affecting psychosocial adjustment of deaf students”. Journal 

of deaf studies and deaf education, 8:3. 325-339. 

 

Portell, M. (2008). Fonaments metodològics. Bellaterra: Publicacions de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

Puig, I. (1997). L’educació especial en els sistemes educatius comprensius a Europa: 

tendències i practiques. 4es Jornades tècniques d’educació especial. L’educació 

especial: un model obert i diversificat. Barcelona: APPS. 10-41. 

 

Puig, I. (2003). L’educació especial en els sistemes educatius comprensius: tendències 

de futur. Àmbits de Psicopedagogia, 7. 29-33. 

 

Ramspott (2002). “L’alumnat sord a l’etapa primària: el comportament textual”. A: 

Silvestre, N. i altres. L’alumnat sord a les etapes infantil i primària. . Criteris i 

mailto:bioestadistica@alceingenieria.net


10. Bibliografia 451 

 

exemples d’intervenció educativa. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Servei de Publicacions. P. 69-77. 

 

Requena, F. (1994). Amigos y redes sociales. Elementos para una sociología de la 

amistad. Madrid: Siglo XXI de España editores. S. A. 

 

Roche, R. (1995). Psicología y educación para la prosocialidad. Universitat Autònoma 

de Barcelona. Servei de Publicacions. 

 

Rodríguez-Tomé, H. J. (1975). “El rol de los adultos significativos privilegiados en la 

adolescencia”. A: Arseno, M.E. i altres. Problemas de psicología educacional. Buenos 

Aires: Axis. P. 57-76. 

 

Rodríguez, A.; Morera, D. (2001). El sociograma. Estudio de las relaciones informales 

en las organizaciones. Madrid: Ediciones Pirámide. 

 

Rodríguez, M.C.; Suárez, M. (2006). “Implantes cocleares. Revisión y propuestas 

desde la acción educativa”. La sordera desde la diversidad cultural y lingüística. 

Barcelona: Masson. 

 

Rom, M. (1998). Anàlisi de l’adquisició del llenguatge oral en l’alumnat sord. Un 

estudi empíric [treball de recerca]. Departament de Psicologia de l’Educació. UAB. 

 

Rosich, N.; Serrano, C. (1998). “Adquisiciones escolares: aprendizaje de las 

matemáticas”. A: Silvestre, N. i altres. Sordera. Comunicación y aprendizaje. 

Barcelona: Masson. P. 133-141. 

 

Rosich, N.; Serrano, C. (2002). “L’alumnat sord a l’etapa primària: les matemàtiques”. 

A: Silvestre, N. i altres. L’alumnat sord a les etapes infantil i primària. Criteris i 

exemples d’intervenció educativa. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Servei de Publicacions. P. 93-109. 

 

Rubin, Z. (1980). Children’s friendships. Londres: Open books publishing. Ed. cast. 

Amistades infantiles. Madrid: Morata. 1985 

 

Schorn, M. (1997). El niño y el adolescente sordo. Reflexiones psicoanalíticas. Buenos 

Aires: Lugar Editorial. 

 

Segura, M.; Expósito, J.R.; Arcas, M. (1999). Educació secundària obligatoria. 1r i 2n 

cicle. Programa de competència social. Habilitats cognitives. Valors morals. Habilitats 

socials. Barcelona: Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Materials 

de formació. 

 

Selman, R.L. (1989). “El desarrollo sociocognitivo” (edic. cast.). A: Turiel, E. i altres. 

El mundo social en la mente infantil. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Silvestre, N. (1996). “La adolescencia”. A: Silvestre, N.; Solé, M.R.; Pérez, M.; Jodar, 

M. Psicología evolutiva. Adolescencia, edad adulta y vejez. Barcelona: CEAC. 13-72. 

 

Silvestre, N. i Laborda, C. (1998). “Adquisición del lenguaje oral en el alumnado con 



452 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

sordera prelocutiva”. A: Silvestre, N. i altres. Sordera. Comunicación y aprendizaje. 

Barcelona: Masson. P. 27-41. 

 

Silvestre, N. i Laborda, C. (2006). “Los inicios de la comunicación y la adquisición del 

lenguaje oral en el alumnado con sordera”. A: Acosta, V. La sordera desde la 

diversidad cultural y lingüística. Barcelona: Masson. P. 83-114. 

 

Silvestre, N. I Valero, J. (2006). “Dificultades de lenguaje relacionadas con la pérdida 

de audición”. A: Gallego, J. L. Enciclopedia temática de logopedia. Málaga: Aljibe. 

Volumen II. P. 303-330 

 

Silvestre, N. ; Ramspott, A. ; Pareto, I. D. (2007). Conversational Skills in a 

Semistructured Interview and Self-Concept in Deaf Students. The Journal of Deaf 

Studies and Deaf Education, 12 (1), 38-54. 

 

Silvestre, N.; Cambra, C.; Laborda C.; Mies, A.; Ramspott A.; Rosich N.; Serrano, C.; 

Valero, J. (1999). Elements optimitzadors de la integració de l’alumnat sord a l’aula: 

comunicació i aprenentatge. Bellaterra: Document inèdit. 

 

Silvestre, N.; Cambra, C.; Laborda C.; Mies, A.; Ramspott A.; Rosich N.; Serrano, C.; 

Valero, J. (2002). L’alumnat sord a les etapes infantil i primària. Criteris i exemples 

d’intervenció educativa. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de 

Publicacions. 

 

Silvestre, N.; Cambra, C.; Laborda, C.; Mies, A.; Ramspott, A.; Rosich, N.; Serrano, 

C.; Valero, J. (1998). Sordera. Comunicación y aprendizaje. Barcelona: Masson. 

 

Silvestre, N.; Ramspott, A. (2001). Avaluació de l’alumnat amb deficiència auditiva a 

Catalunya. Estudi encarregat per la Direcció General d’Ordenació i Innovació 

Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

Silvestre, N.; Ramspott, A. ; Pareto I. D. (2005). Proves de llenguatge per a l’alumnat 

sord: Producció i comprensió oral i producció escrita. Departament d’Ensenyament. 

Generalitat de Catalunya. Materials de Formació. 

 

Silvestre, N.; Solé, M.R. (1993). Psicología evolutiva. Infancia, preadolescencia. 

Barcelona: CEAC. 

 

Solé, M.R. (1996). “La edad adulta”. A: Silvestre, N.; Solé, M.R.; Pérez, M.; Jodar, M. 

Psicología evolutiva. Adolescencia, edad adulta y vejez. Barcelona: CEAC. P. 73-143. 

 

Stinson, M. S.; Foster, S. (2000). “Socialization of Deaf Children and Youths in 

School”. A: Spencer, P.E.; Erting, C.J.; Marschark, H. The deaf child in the family and 

at school. New Jersey: LEA. 

 

Stinson, M.; Liu, Y. (1999). Participation of deaf and hard-of-hearing students in 

classes with hearing students. Journal of deaf studies and deaf education, 4: 3, 191-

202. 

 



10. Bibliografia 453 

 

Stinson, M.; Liu, Y.; Saur, R.; Long, G. (1996). “Deaf college students perceptions of 

communication in mainstream classes”. Journal of deaf studies and deaf education, 

1:1. 40-51. 

 

Stinson, M.; Whitmire, K. (2000). “Adolescents who are deaf or hard of hearing: a 

communication perspective on educational placement”. Topics in language disorders, 

20:2. 58-78. 

 

Stinson, M.; Whitmire, K.; Kluwin, T. (1996). Self-perceptions of social relationships 

in hearing impaired adolescents. Journal of educational psychology, 88, 132-143. 

 

Torras, E. (1991). Entrevista y diagnóstico. Barcelona: Paidós. 

 

Torres, S.; Rodríguez, J.M.; Santana, R.; González, A.M. (1995). Deficiencia auditiva. 

Aspectos sicoevolutivos y educativos. Málaga: Ediciones Aljibe. 

 

Turiel, E.; Enesco, I.; Linaza, J. (1989). El mundo social en la mente infantil. Madrid: 

Alianza Editorial. 

 

Ulloa, C. (2002). La comprensió del discurs oral en l’alumnat sord adolescent: 

comprensió i record d’una notícia [treball de recerca]. Departament de Psicologia de 

l’Educació. UAB. 

 

Valmaseda, M. (2004). “El desarrollo socioemocional de los niños sordos. Intervención 

desde la escuela”. A: Domínguez, A.B.; Alonso, P. La educación de los alumnos 

sordos hoy. Perspectivas y respuestas educativas. Málaga: Aljibe. 121-142. 

 

Van Gurp, S. (2001). “Self-concept of deaf secondary school students in different 

educational settings”. Journal of deaf studies and deaf education, 6:1. 54-69. 

 

Villa, A. i Auzmendi, E. (1992). Medición del autoconcepto en la edad infantil (5-6 

años). Departamento de Investigación y Evaluación Educativa. ICE de la Universidad 

de Deusto. Bilbao: Mensajero. 

 

Visauta, B. (2002). Análisis estadístico con SPSS para windows. Madrid: McGraw 

Hill. 

 

Wentzel, K. (1994). Relations of social goal pursuit to social acceptance, classroom 

behavior, and perceived social support. Journal of educational psychology, 86:2, 173-

182. 

 

Zani, B. (1993). “Dating and interpersonal relationships in adolescence” en 

Adolescence and its social worlds. Regne Unit: LEA. 

 

Zwiebel, A. (1991). “Intellectual Structure of Hearing-Impaired Children and 

Adolescents”. A: Martin, D. Advances In Cognition, Education and Deafness. 

Washington: Gallaudet University Press. 



 

 

 



 

 

ÍNDEX D’AUTORS 

A 
Ainscow, 441, 442 

Almar, 90, 102, 300 

Andreu, 45, 371 

Anguera, 95 

Antia, 4, 54, 61, 66, 80, 83, 

84, 421, 436, 439 

Akamatsu, 53 

Arcas, 90, 97, 137, 440, 441 

Auzmendi, 30, 97, 136, 137 

 

B 
Bakeman, 147 

Berga, 29, 30, 437 

Berndt, 17, 21, 33, 35 

Bombi, 19, 26, 28, 32, 36 

Borden, 42, 421 

Botella, 397 

 

C 
Calsamiglia, 132 

Cambra, 8, 10, 56, 69, 70, 

83, 89, 97, 99, 137, 144, 

145, 216, 319, 425, 436, 

439 

Casa, 29, 30, 437 

Clarós, 8 

Climent, 29, 30, 437 

Coleman, 28, 30, 31, 33, 35, 

45, 89, 183, 202, 213, 254, 

257, 263, 264, 294, 297, 

366, 386, 432, 437 

Comas, 29, 30, 437 

 

D 
Díaz-Aguado, 17, 23, 25, 

32, 35, 38, 101, 287, 299, 

309, 310, 329, 385, 440 

 

E 
Eldredge, 61, 83, 436 

Enesco, 17, 21 

Espinàs, 1 

Expósito, 90, 97, 137, 440, 

441 

 

F 
Fernández-Ballesteros, 98 

Flammer, 34 

Foster, 53, 58, 64, 66, 67, 

71, 83, 84, 145, 167, 339, 

421, 425, 436, 439, 440 

Fuentes, 15, 35, 204, 213 

Funes, 29, 30, 33, 45, 172, 

234, 254, 259, 264, 287, 

293, 294, 297, 386, 437 

 

G 
Garaigordobil, 32, 37, 90, 

101, 102, 228, 300 

Garrison, 67 

Gershaw, 43, 137, 385, 440 

Gil, 90, 102, 300 

Goldstein, A.P., 43, 137, 

385, 440 

Goldstein, G., 55, 72, 83, 

84, 436, 439 

 

Gonter, 80, 83, 84, 421, 

439, 440 

González, A.M., 6 

González, M.C., 140, 159 

Gómez, 185 

Gordillo, 17, 20, 236, 237, 

242, 294 

Gottman, 147 

Gou, 7, 117 

Greene, 42, 421 

Greenberg, 441 

 

H 
Hawkins, 21, 33, 35 

Hartup, 17, 21, 22, 24, 26, 

27, 264 

Hendry, 28, 30, 31, 33, 35, 

45, 89, 183, 202, 213, 254, 

257, 263, 264, 294, 297, 

366, 386, 432, 437 

Hollingshead, 105, 107 

Hoyle, 21, 33, 35 

Hurlock, 17, 36, 89, 199, 

204 

Hyde, 77, 83, 439 

 

I 
Israelite, 55, 72, 83, 84, 

436, 439 

 

J 
Jackson, 28, 36, 45, 183, 

359 

Jodar, 50 

Juncos, 49 

Jung, 60 



456 Les relacions socials entre iguals i l’amistat en l’adolescent sord 

 

 

 

K 
Kam, 441 

Kazdin, 16, 25, 97, 98 

Kent, 74 

Kimmel, 17, 37, 44, 89, 90, 

101, 102, 215, 236, 241, 

250, 251, 254, 257, 293, 

331, 361, 364, 366, 372, 

386, 432, 437 

Kirchler, 31 

Klein, 43, 137, 385, 440 

Kluwin, 63, 83, 84, 436, 

440 

Kohlberg, 20, 21 

Kreimeyer, 61, 66, 83, 436 

Kusche, 441 

 

L 
Laborda, 8, 9, 10, 99 

Ladd, 63, 83, 84, 305, 436, 

439 

Leigh, 74, 83, 84, 436, 439 

Leon, 397 

Lew-Matezky, 78, 83, 129, 

439 

Linaza, 17, 21 

Liu, 54, 76, 79, 84, 136, 

439, 440 

Long, 54, 67, 76, 83, 136, 

167, 339, 439, 440 

López, 15 

Losilla, 397 

Luckner, 81, 83, 84, 421, 

439, 441 

Luetke-Stahlman, 60, 82, 

83, 440, 441 

Lukomski, 69 

Lutte, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 

183, 213, 226, 236, 243, 

244, 264, 266, 269, 270, 

294, 386, 426, 437 

 

M 
MacKay, 65, 77, 83, 84, 

436, 439 

Marchesi, 6, 10 

Martí, 17 

Mason, 63, 83, 84, 436, 440 

Mauri, 185 

Meerum, 22, 23 

Mertens, 66, 83, 436 

Michelson, 16, 25, 97, 98 

Mies, 8, 9, 10, 99 

Miller, 21, 63, 76, 83, 84, 

305, 436, 439, 440 

Molinero, 147 

Mootilal, 65, 77, 83, 84, 

436, 439 

Moraleda, 299, 385, 440 

Morera, 44, 299, 385, 440 

Most, 78, 83, 129, 439 

Muir, 81, 83, 84, 421, 439, 

441 

Munson, 63, 83, 84, 305, 

436, 439 

Musselman, 53, 65, 77, 83, 

84, 436, 439 

 

N 

Nunes, 62, 83, 279, 312, 

435, 436 

 

O 

Ollendick, 42, 421 

Ower, 55, 72, 83, 84, 436, 

439 

 

P 

Palmonari, 31 

Pardo, 397 

Pareto, 99, 119, 437 

Pauling, 34 

Pérez, 50 

Perry, 21 

Piaget, 20, 28 

Pinto, 19, 26, 28, 32, 36 

Polat, 64 

Pombeni, 31 

Portell, 94 

Power, 77, 83, 439 

Pretzlik, 62, 83, 279, 312, 

435, 436 

Puig, 3 

R 

Ramspott, 8, 9, 10, 89, 97, 

99, 100, 119, 437 

Requena, 48, 49 

Roche, 241, 242 

Rodríguez-Tomé, 46, 47, 

368, 369, 371, 377, 438 

Rodríguez, A., 44, 299, 385, 

440 

Rodríguez, J.M., 6 

Rodríguez, M.C., 8 

Rom, 11 

Rosich, 8, 10, 99 

Rubin, 17, 19, 23, 26, 27 

 

S 

Sahli, 34 

San Martín, 397 

Santana, 6 

Saur, 54, 76, 136 

Schmid, 34 

Schorn, 58 

Schwyter, 34 

Segura, 17, 90, 97, 137, 

147, 385, 440, 441 

Selman, 17, 20, 21 

Serrano, 8, 10, 99 

Short, 60 

Silvestre, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 

35, 89, 97, 99, 100, 115, 

116, 119, 437 

Snell, 67, 83, 167, 339, 439, 

440 

Solé, 25, 49 

Sprafkin, 43, 137, 385, 440 

Stinson, 53, 54, 58, 62, 63, 

66, 67, 71, 75, 76, 79, 80, 

83, 84, 136, 145, 207, 277, 

421, 425, 436, 439, 440 

Suárez, 8 

Sugai, 16, 25, 97, 98 

 

 



Índex d’autors 457 

 

T 

Torras, 101 

Torres, 6 

Tourón, 140, 159 

Turiel, 17, 21 

Tusón, 132 
 

U 

Ulloa, 9 

 

V 

Valero, 6, 7, 8, 10, 56, 99, 

115, 116, 117, 216, 425 

Valls, 185 

Valmesada, 57, 84, 216, 

439, 440, 441 

Van Gurp, 71 

Villa, 30, 97, 136, 137 

Vilar, 29, 30, 437 

Visauta, 390 

Vives, 397 

 

W 

Weiner, 17, 37, 44, 89, 90, 

101, 102, 215, 236, 241, 

250, 251, 254, 257, 293, 

331, 361, 364, 366, 372, 

386, 432, 437 

Weisel, 78, 83, 129, 439 

Weist, 42, 421 

Wentzel, 43, 421 

Whitmire, 53, 62, 66, 75, 

83, 84, 136, 207, 277, 436 

Wood, 16, 25, 97, 98 

 

Z 

Zani, 33, 36, 50 

Zumbühl, 34 

Zwiebel, 10 

  

 



 

 

Mireia ROM SEDÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES RELACIONS SOCIALS ENTRE 

IGUALS I L’AMISTAT, EN 

L’ADOLESCENT AMB SORDESA 

ESCOLARITZAT EN CENTRES 

ORDINARIS, EN MODALITAT 

COMUNICATIVA ORAL 

 

ANNEX 1:  INSTRUMENTS 

 

  

 

Tesi doctoral dirigida per la Dra. Núria Silvestre i Benach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva 

i de l’Educació  

Facultat de Psicologia 

Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.  INSTRUMENTS UTILITZATS 



 



 

 

 

ÍNDEX 
 

 

 Pàg. 

 

1. Qüestionari sobre la família ................................................................... 

 

Model respecte els nois i noies oients ...................................................... 

 Model respecte els nois i noies sords ....................................................... 

 

2. Fitxa estatutària ...................................................................................... 

 

Model respecte els nois i noies oients ...................................................... 

 Model respecte els nois i noies sords ....................................................... 

 

3. Escala d’autoconcepte ............................................................................ 
 

 Model en català per als nois oients .......................................................... 

 Model en català per a les noies oients ..................................................... 

 Model en català per als nois sords ........................................................... 

 Model en català per a les noies sordes ..................................................... 

 Model en castellà per als nois oients ....................................................... 

 Model en castellà per a les noies oients ................................................... 

 Model en castellà per als nois sords ........................................................ 

 Model en castellà per a les noies sordes .................................................. 

 

4. Escala d’habilitats socials ....................................................................... 

 

 Model en català (joves sords i oients d’ambdós sexes) ........................... 

 Model en castellà (joves sords i oients d’ambdós sexes) ........................ 

 

5. Qüestionari sobre comunicació ............................................................. 

 

 Model en català (un/a adolescent oient respon el qüestionari respecte el seu 

amic o amiga amb sordesa) ............................................................... 

 Model en castellà (un/a adolescent oient respon el qüestionari respecte el 

seu amic o amiga amb sordesa) ........................................................... 

 

6. Qüestionari sobre dades acadèmiques i escolars ................................. 

 

Model respecte les dades acadèmiques (joves sords i oients d’ambdós 

sexes) ....................................................................................................... 

 Model respecte el centre educatiu (noi i noia oients) ............................. 

 Model respecte el centre educatiu (noi i noia sords) ............................... 

 

7. Qüestionari respecte la xarxa social dels adolescents en l’àmbit 

extraescolar ............................................................................................. 
 

1 

 

3 

4 

 

5 

 

7 

9 

 

13 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

23 

 

25 

27 

 

29 

 

 

31 

 

33 

 

35 

 

 

37 

39 

40 

 

 

45 

 



 

Model en català (joves sords i oients d’ambdós sexes) ......................... 

  Model en castellà (joves sords i oients d’ambdós sexes) ...................... 

 

8. Guió de l’entrevista respecte l’amistat ................................................. 

 

 Guió en català per a nois sords i oients .................................................... 

 Guió en català per a noies sordes i oients ................................................ 

 Guió en castellà per a nois sords i oients ................................................. 

 Guió en castellà per a noies sordes i oients ............................................. 

 

9. Sociograma .............................................................................................. 

 

10. Qüestionari sobre els temes de conversa en els diferents àmbits 

socials de l’adolescent ............................................................................. 

 

Model en català per a joves oients d’ambdós sexes .............................. 

Model en català per a joves sords d’ambdós sexes ............................... 

Model en castellà per a joves oients d’ambdós sexes ............................ 

Model en castellà per a joves sords d’ambdós sexes ............................. 

 

 

 

47 

49 

 

51 

 

53 

54 

55 

56 

 

57 

 

 

61 

 

63 

64 

65 

66 

 



 





Annex 1. Instruments  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qüestionari sobre la família 
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Qüestionari sobre la família 
 

 

 

 

Nom i Cognoms de l’alumne/a: 

IES: 

Nom del tutor/a que omple el qüestionari: 

 
Noi/a O 

 

 

1. Com consideres, en termes generals, l’ambient familiar: 

 

1. Clarament estimulat i equilibrat  

2. Dins dels paràmetres de la normalitat  

3. Poc estimulant i equilibrat  

4. Clarament patològic  

 

 

2. Implicació de la família en l’educació de l’adolescent : 

 

1. Desvalorització  

2. Sobreprotecció  

3. Poc o gens col·laboradors amb el Centre Educatiu  

4. Intenten col·laborar però amb limitacions  

5. Col·laboren amb el professorat i proporcionen al fill/a ajuts 

educatius adequats 
 

 

 

3. Diferents aspectes de la vida familiar: 

 

 Bo Regular Deficitari Es 

desconeix 

1. Hàbits de puntualitat i assistència regular a l’IES     

2. Hàbits d’higiene personal i vestit     

3. Hàbits de treball escolar a casa (deures, treballs, 

estudi...) 
    

4. Compliment de normes de conducta i obediència     

5. Hàbits alimentaris      

6. Comunicació, diàleg, conversa, etc. en el si de la 

família 
    

7. Col·laboració en feines de casa     

8. Altres     
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Qüestionari sobre la família 

 

 

Nom i Cognoms de l’alumne/a: 

IES: 

Nom del tutor/a que omple el qüestionari: 

 

Noi/a S 

 

 

1. Com consideres, en termes generals, l’ambient familiar: 

 

1. Clarament estimulat i equilibrat  

2. Dins dels paràmetres de la normalitat  

3. Poc estimulant i equilibrat  

4. Clarament patològic  

 

 

2. Implicació de la família en l’educació de l’adolescent: 

 

1. Desvalorització  

2. Sobreprotecció  

3. Poc o gens col·laboradors amb el Centre Educatiu  

4. Intenten col·laborar però amb limitacions  

5. Col·laboren amb el professorat i proporcionen al fill/a ajuts educatius 

adequats 
 

 

 

3. Com consideres l’ambient familiar vers la persona sorda: 

 

1. No es reconeix l’especificitat del sord; se’l tracte com si fos oient  

2. Valoració objectiva de les competències i limitacions que té i estimulació 

ajustada 
 

3.Col·laboradors i implicats en el món de l’educació del sord 

 
 

 

 

4. Diferents aspectes de la vida familiar: 

 

 Bo Regular Deficitari Es desconeix 

1. Hàbits de puntualitat i assistència regular a l’IES     

2. Hàbits d’higiene personal i vestit     

3. Hàbits de treball escolar a casa (deures, treballs, estudi...)     

4. Compliment de normes de conducta i obediència     

5. Hàbits alimentaris      

6. Comunicació, diàleg, conversa, etc. en el si de la família     

7. Col·laboració en feines de casa     

8. Altres 
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2. Fitxa estatutària 
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Fitxa estatutària 

 

Nom i cognoms alumne/a:                                                          IES:  

 

Noi/a O  

 

 

1. Dades referides a les característiques dels subjectes 

 

Sexe (M/F):........ Data de naixement:............................ 

 

Població/País de naixement:.......................Població de residència actual 

............................ 

 

 

2. Variables referents a la família 

 

ESTUDIS DELS PARES 
Pare Mare 

Sense escolaritat/ escolaritat elemental incompleta   

Escolaritat elemental   

Estudis d’especialització professional de grau mig (MP, Batxillerat...)   

Estudis universitaris de grau mig (diplomatures)   

Estudis universitaris de grau superior (llicenciatures)   

Altres:   

 

 

PROFESSIONS ACTUALS DELS PARES  

Pare 
 

 

Mare 
 

 

 

 

Familiars 

que conviuen 

amb el noi/a 

Pare Mare Germà/ana Avi/a Altres 

Nombre  

 

    

Edats/data  

Naixement 

   

 

 

 

  

 



8  Annex 1. Instruments 

 

 

 

Llengua familiar d’ús habitual: 

     

     Parella  Jove/a  D’ altres membres 

Català    

Castellà    

Altres 

 

   

 

 

3. Condicions de contacte lingüístic oral dels subjectes 

 

Llengua dels companys     Llengua dels aprenentatges  

d’IES:       escolars: 

 

Català 
 

  Català 
 

Castellà 
 

    Castellà 
 

Altres 
 

Altres 
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                                                 Fitxa estatutària 

 

Nom i cognoms alumne/a:                                                          IES:  

Nom del logopeda que omple el qüestionari: 

 

Noi/a S  

 

 

1. Dades referides a les característiques dels subjectes 

 

 

Sexe (M/F):........ Data de naixement:............................ 

 

Població/País de naixement:...........................Pobl.residència 

actual:...................................... 

 

 

Grau de pèrdua auditiva: 

(adjuntar fotocòpia de l’última audiometria) 

 

    DAL       DAM     DAS      DAP1 

 

    DAP2 

 

    DAP3 

    

     DAP4 

 

 

 

      

 

 

  Tipus de pèrdua:   Etiologia: 

 

Transmissiva                                                    Hereditària (pares oients)  

    Perceptiva        Hereditària (pares sords)  

           Mixta           Embriopatia rubeòlica  

     Hemorràgies de l’embaràs  

   Síndrome polimalformativa  

                           Prematuritat  

                    Anòxia neonatal  

                   Icterícia neonatal  

                            Meningitis  

                                 Galteres  

                         Desconeguda  

  Altres:......................................  
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Handicap/s associats a la sordesa:        Sistema/s de comunicació: 

 

             Any d’inici  

                                      Cap                    Comunicació oral   

               Deficiència visual           Paraula complementada   

              Deficiència motriu                                   Bimodal   

             Retard Intel·lectual               Llenguatge de signes   

   Trastorn greu personalitat     

Altres:...................................     

 

 

                                          Audiòfon  

 Moment  

sordesa 

Sospita i 

Detecció 

Diagnosi 

mèdica 

Educació       

inicial 

Primera  

aplicació 

Plena  

adaptació 

     No 

 Adaptat 

Dates 

 

       

 

 

2. Variables referents a la família 

 

 

ESTUDIS DELS PARES 
Pare Mare 

Sense escolaritat/ escolaritat elemental incompleta   

Escolaritat elemental   

Estudis d’especialització professional de grau mig (MP, Batxillerat...)   

Estudis universitaris de grau mig (diplomatures)   

Estudis universitaris de grau superior (llicenciatures)   

Altres:   

 

 

PROFESSIONS ACTUALS DELS PARES  

Pare 
 

 

Mare 
 

 

 

 

 Pare Mare Germà/ana Avi Àvia 

 sord Oient sord Oient sord oient sord oient sord Oient 

Familiars de la 

persona sorda 

          

Edat o data  

De naixement 

          

Exemple      X      X     1     1       1      2  

 12/1/

56        

 23/2/

60    

 24/1/

92 

2/6/9

5 
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     Pare    Mare        Altres Germans  Avi  Àvia 

    Familiars que  

Conviuen amb la 

    persona sorda 

      

       Exemple 

 

       X    Tiet/a 

Company/a 

    Actual 

       x   

 

 

Llengua familiar d’ús habitual: 

 

     

     Parella  Jove/a sorda D’ altres membres 

Català 

 

   

Castellà 

 

   

Llengua de signes 

 

   

Paraula complementada 

 

   

Altres 
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3. Condicions de contacte lingüístic oral dels subjectes 

 

 

Llengua familiar:    Edat d’inici de la segona llengua: 

 

                                Català 
 0-2 anys  

                             Castellà 
                                                    3-5 anys  

                                   LSC 
                                                    6-8 anys  

Altres:…………………                                                     9-12 

anys 
 

 

                                                    13-17 

anys 
 

 

 
   

 

 

 

Llengua dels companys     Llengua dels aprenentatges  

d’IES:       escolars: 

 

                       Català 
 

                                                                Català 
 

                    Castellà 
 

                                                             Castellà 
 

LSC    
 

LSC   
 

Altres                          
 

Altres                                                                    
 

 

 

4. Contacte amb altres companys sords durant l’escolarització anterior 

(a contestar pel logopeda o pel mateix adolescent sord) 

 

1. A les escoles anteriors hi havia algun altre nen o nena amb sordesa? 

2. Quants en total?; de quines edats? Quants n’hi havia a la teva classe o al teu curs? 

3. Us coneixíeu?; fèieu alguna activitat conjunta? 

4. Quan temps vàreu estar junts?. En quina escola? 
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3. Escala d’autoconcepte
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Noi O. Català 

ESCALA D’AUTOCONCEPTE 

 

Nom i Cognoms: 

Edat: 

Curs: 

IES i població:  
  

Veritat 

 

Mentida 

 

 

1. És fàcil estudiar  

 
  

2. M’agrada el meu cos (cara, mans, etc.)  

 
  

3. Quan tinc un problema, a classe, pregunto  

 
  

4. El meu professor pensa que jo no sóc simpàtic  

 
  

5. M’agrada més estar sol que amb els meus amics  

 
  

6. Sóc lleig  

 
  

7. Crec que agrado a les noies de la meva classe  

 
  

8. Quasi sempre sóc antipàtic (no sóc simpàtic) amb els demés  

 
  

9. Estudio poc  

 
  

10. És difícil tenir amics  

 
  

11. Faig moltes coses malament  

 
  

12. Al pati, els nois i noies volen estar amb mi  

 
  

13. Els professors em tracten bé  

 
  

14. M’enfado molt amb els meus companys de classe  

 
  

15. M’agrada portar roba bonica  

 
  

16. Quan em barallo amb algú, després parlo amb ell per fer les paus  

 
  

17. Tinc males notes  

 
  

18. Els nois i noies de la classe volen treballar amb mi  

 
  

19. Hi ha coses del meu cos que no m’agraden  

 
  

20. M’agrada com sóc  

 
  

21. Els nois i noies de la meva classe són els meus amics  

 
  

22. Em relaciono poc amb els meus companys i companyes  

 
  

23. M’agradaria tenir més amics fora de l’IES  
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Noia O. Català 

ESCALA D’AUTOCONCEPTE 

 

Nom i Cognoms: 

Edat: 

Curs: 

IES i població:  
  

Veritat 

 

Mentida 

 

 

1. És fàcil estudiar  

 
  

2. M’agrada el meu cos (cara, mans, etc.)  

 
  

3. Quan tinc un problema, a classe, pregunto  

 
  

4. El meu professor pensa que jo no sóc simpàtica  

 
  

5. M’agrada més estar sola que amb els meus amics  

 
  

6. Sóc lletja  

 
  

7. Crec que agrado als nois de la meva classe  

 
  

8. Quasi sempre sóc antipàtica (no sóc simpàtica) amb els altres  

 
  

9. Estudio poc  

 
  

10. És difícil tenir amigues o amics  

 
  

11. Faig moltes coses malament  

 
  

12. Al pati, els nois i noies volen estar amb mi  

 
  

13. Els professors em tracten bé  

 
  

14. M’enfado molt amb els meus companys de classe  

 
  

15. M’agrada portar roba bonica  

 
  

16. Quan em barallo amb algú, després parlo amb ell per fer les paus  

 
  

17. Tinc males notes  

 
  

18. Els nois i noies de la classe volen treballar amb mi  

 
  

19. Hi ha coses del meu cos que no m’agraden  

 
  

20. M’agrada com sóc  

 
  

21. Els nois i noies de la meva classe són els meus amics  

 
  

22. Em relaciono poc amb els meus companys i companyes  

 
  

23. M’agradaria tenir més amigues o amics fora de l’IES  
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Noi S català 

ESCALA D’AUTOCONCEPTE 

 

Nom i Cognoms: 

Edat: 

Curs: 

IES i població:  
  

Veritat 

 

Mentida 

 

 

1. És fàcil estudiar  

 
  

2. M’agrada el meu cos (cara, mans, etc.)  

 
  

3. Quan tinc un problema, a classe, pregunto  

 
  

4. El meu professor pensa que jo no sóc simpàtic  

 
  

5. M’agrada més estar sol que amb els meus amics  

 
  

6. Sóc lleig  

 
  

7. Crec que agrado a les noies de la meva classe  

 
  

8. Quasi sempre sóc antipàtic (no sóc simpàtic) amb els demés  

 
  

9. Estudio poc  

 
  

10. És difícil tenir amics  

 
  

11. Faig moltes coses malament  

 
  

12. Al pati, els nois i noies volen estar amb mi  

 
  

13. Els professors em tracten bé  

 
  

14. M’enfado molt amb els meus companys de classe  

 
  

15. M’agrada portar roba bonica  

 
  

16. Quan em barallo amb algú, després parlo amb ell per fer les paus  

 
  

17. Tinc males notes  

 
  

18. Els nois i noies de la classe volen treballar amb mi  

 
  

19. Hi ha coses del meu cos que no m’agraden  

 
  

20. M’agrada com sóc  

 
  

21. Els nois i noies de la meva classe són els meus amics  

 
  

22. Em relaciono poc amb els meus companys i companyes  

 
  

23. M’agradaria tenir més amics sords fora de l’IES  

 
  

 



18  Annex 1. Instruments 

 

 

 

 
 

Noia S català 

ESCALA D’AUTOCONCEPTE 

 

Nom i Cognoms: 

Edat: 

Curs: 

IES i població:  
  

Veritat 

 

Mentida 

 

 

1. És fàcil estudiar  

 
  

2. M’agrada el meu cos (cara, mans, etc.)  

 
  

3. Quan tinc un problema, a classe, pregunto  

 
  

4. El meu professor pensa que jo no sóc simpàtica  

 
  

5. M’agrada més estar sola que amb les meves amigues o amics  

 
  

6. Sóc lletja  

 
  

7. Crec que agrado als nois de la meva classe  

 
  

8. Quasi sempre sóc antipàtica (no sóc simpàtica) amb els altres  

 
  

9. Estudio poc  

 
  

10. És difícil tenir amigues o amics  

 
  

11. Faig moltes coses malament  

 
  

12. Al pati, els nois i noies volen estar amb mi  

 
  

13. Els professors em tracten bé  

 
  

14. M’enfado molt amb els meus companys de classe  

 
  

15. M’agrada portar roba bonica  

 
  

16. Quan em barallo amb algú, després parlo amb ell per fer les paus  

 
  

17. Tinc males notes  

 
  

18. Els nois i noies de la classe volen treballar amb mi  

 
  

19. Hi ha coses del meu cos que no m’agraden  

 
  

20. M’agrada com sóc  

 
  

21. Els nois i noies de la meva classe són els meus amics  

 
  

22. Em relaciono poc amb els meus companys i companyes  

 
  

23. M’agradaria tenir més amigues o amics sords fora de l’IES  
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Chico O castellano 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO 

 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Curso: 

IES y población:  
  

Verdad 

 

Mentira 

 

 

1. Es fácil estudiar  

 
  

2. Me gusta mi cuerpo (cara, manos, etc.)  

 
  

3. Cuando tengo un problema en clase, pregunto  

 
  

4. Mi profesor piensa que yo no soy simpático  

 
  

5. Me gusta más estar solo que con mis amigos  

 
  

6. Soy feo  

 
  

7. Creo que gusto a los chicos y chicas de mi clase  

 
  

8. Casi siempre soy antipático (no soy simpático) con los demás  

 
  

9. Estudio poco  

 
  

10. Es difícil tener amigos  

 
  

11. Hago muchas cosas mal  

 
  

12. En el patio, los chicos y chicas quieren estar conmigo  

 
  

13. Los profesores me tratan bien  

 
  

14. Me enfado mucho con mis compañeros de clase  

 
  

15. Me gusta llevar ropa bonita  

 
  

16. Cuando me peleo con alguien, después hablo con él para hacer las paces  

 
  

17. Tengo malas notas  

 
  

18. Los chicos y chicas de la clase quieren trabajar conmigo  

 
  

19. Hay cosas de mi cuerpo que no me gustan  

 
  

20. Me gusta como soy  

 
  

21. Los chicos y chicas de mi clase son mis amigos  

 
  

22. Me relaciono poco con mis compañeros y compañeras  

 
  

23. Me gustaría tener más amigos fuera del IES  
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Chica O castellano 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO 

 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Curso: 

IES y población:  
  

Verdad 

 

Mentira 

 

 

1. Es fácil estudiar  

 
  

2. Me gusta mi cuerpo (cara, manos, etc.)  

 
  

3. Cuando tengo un problema en clase, pregunto  

 
  

4. Mi profesor piensa que yo no soy simpática  

 
  

5. Me gusta más estar sola que con mis amigas  

 
  

6. Soy fea  

 
  

7. Creo que gusto a los chicos de mi clase  

 
  

8. Casi siempre soy antipática (no soy simpática) con los demás  

 
  

9. Estudio poco  

 
  

10. Es difícil tener amigas o amigos  

 
  

11. Hago muchas cosas mal  

 
  

12. En el patio, los chicos y chicas quieren estar conmigo  

 
  

13. Los profesores me tratan bien  

 
  

14. Me enfado mucho con mis compañeros de clase  

 
  

15. Me gusta llevar ropa bonita  

 
  

16. Cuando me peleo con alguien, después hablo con él para hacer las paces  

 
  

17. Tengo malas notas  

 
  

18. Los chicos y chicas de la clase quieren trabajar conmigo  

 
  

19. Hay cosas de mi cuerpo que no me gustan  

 
  

20. Me gusta como soy  

 
  

21. Los chicos y chicas de mi clase son mis amigos  

 
  

22. Me relaciono poco con mis compañeros y compañeras  

 
  

23. Me gustaría tener más amigas o amigos fuera del IES  
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Chico S castellano 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO 

 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Curso: 

IES y población:  
  

Verdad 

 

Mentira 

 

 

1. Es fácil estudiar  

 
  

2. Me gusta mi cuerpo (cara, manos, etc.)  

 
  

3. Cuando tengo un problema en clase, pregunto  

 
  

4. Mi profesor piensa que yo no soy simpático  

 
  

5. Me gusta más estar solo que con mis amigos  

 
  

6. Soy feo  

 
  

7. Creo que gusto a los chicos y chicas de mi clase  

 
  

8. Casi siempre soy antipático (no soy simpático) con los demás  

 
  

9. Estudio poco  

 
  

10. Es difícil tener amigos  

 
  

11. Hago muchas cosas mal  

 
  

12. En el patio, los chicos y chicas quieren estar conmigo  

 
  

13. Los profesores me tratan bien  

 
  

14. Me enfado mucho con mis compañeros de clase  

 
  

15. Me gusta llevar ropa bonita  

 
  

16. Cuando me peleo con alguien, después hablo con él para hacer las paces  

 
  

17. Tengo malas notas  

 
  

18. Los chicos y chicas de la clase quieren trabajar conmigo  

 
  

19. Hay cosas de mi cuerpo que no me gustan  

 
  

20. Me gusta como soy  

 
  

21. Los chicos y chicas de mi clase son mis amigos  

 
  

22. Me relaciono poco con mis compañeros y compañeras  

 
  

23. Me gustaría tener más amigos sordos fuera del IES  
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Chica S castellano 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO 

 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Curso: 

IES y población:  
  

Verdad 

 

Mentira 

 

 

1. Es fácil estudiar  

 
  

2. Me gusta mi cuerpo (cara, manos, etc.)  

 
  

3. Cuando tengo un problema en clase, pregunto  

 
  

4. Mi profesor piensa que yo no soy simpática  

 
  

5. Me gusta más estar sola que con mis amigas  

 
  

6. Soy fea  

 
  

7. Creo que gusto a los chicos de mi clase  

 
  

8. Casi siempre soy antipática (no soy simpática) con los demás  

 
  

9. Estudio poco  

 
  

10. Es difícil tener amigas o amigos  

 
  

11. Hago muchas cosas mal  

 
  

12. En el patio, los chicos y chicas quieren estar conmigo  

 
  

13. Los profesores me tratan bien  

 
  

14. Me enfado mucho con mis compañeros de clase  

 
  

15. Me gusta llevar ropa bonita  

 
  

16. Cuando me peleo con alguien, después hablo con él para hacer las paces  

 
  

17. Tengo malas notas  

 
  

18. Los chicos y chicas de la clase quieren trabajar conmigo  

 
  

19. Hay cosas de mi cuerpo que no me gustan  

 
  

20. Me gusta como soy  

 
  

21. Los chicos y chicas de mi clase son mis amigos  

 
  

22. Me relaciono poco con mis compañeros y compañeras  

 
  

23. Me gustaría tener más amigas o amigos sordos fuera del IES  
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4. Escala d’habilitats socials 
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ESCALA D’HABILITATS SOCIALS 

 
Noi/a  S/O català 

 

Nom i Cognoms:  .........................................................  IES:  ............................................... 

 

Contesta amb sinceritat què és el que tu realment fas en aquestes situacions. No contestis el que els adults 

volen que facis. 

 
SITUACIÓ RESPOSTA 

 

1. Un company em diu que sóc molt simpàtic/a a) Gràcies 

b) Em poso vermell i no dic res 

c) Gràcies sempre sóc molt simpàtic 

2. Una companya de classe ha fet una cosa molt 

ben feta 

a) No està malament 

b) Està bé, però el que ha fet l’altre company està millor 

c) Que bé que t’ha sortit 

3. Estic fent un dibuix i crec que està molt bé; 

un company em diu que no li agrada 

a) Sento que no t’agradi, a mi sí que m’agrada 

b) I què passa si no t’agrada? No és per a tu. 

c) No sabria què dir-li 

4. M’he oblidat de portar una cosa i algú em 

diu: ets un desastre! Tot ho fas malament! 

a) Mira qui parla! Tu ets pitjor que jo 

b) No dic res 

c) No sóc un desastre; una equivocació la pot fer 

qualsevol persona 

5. Quedo amb un amic per anar al cinema. 

Arriba mitja hora tard i no em dóna cap 

explicació 

a) No està bé que m’hagis fet esperar tant  

b) No li dic res, no m’hi atreveixo 

c) Entro al cine enfadat i passo d’ell 

6. Necessito que alguna persona em faci un 

favor 

 

 

 

 

7. Sé que un company o companya està 

preocupat 

 

 

 

 

8. Tinc un problema i algú em diu: sembles 

preocupat/da? 

 

 

 

 

9. Un amic o amiga m’acusa d’haver-li robat un 

rellotge i no és cert 

 

 

 

 

10. Algú em demana que m’escapi de classe 

amb ell/a 

 

 

 

 

11. Una persona em felicita per una cosa que he 

fet molt ben feta 

 

 

 

 

12. Una persona ha estat molt amable amb mi  

 

 

 

13. Vaig en autobús i porto la ràdio amb el 

volum molt elevat i un noi em diu: Perdona, 

podries abaixar el volum? 
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14. Estic fent cua i una persona em passa davant  

 

 

 

15. Algú em posa un malnom que em molesta 

bastant 

 

 

 

 

16. Algú té una cosa que jo vull utilitzar  

 

 

 

17. Algú em demana que li deixi alguna cosa 

meva, però és nova i no la hi vull deixar 

 

 

 

 

18. Uns estudiants estan parlant d’una pel·lícula 

que m’agrada i també vull donar la meva opinió 

 

 

 

 

19. Estic fent un dibuix i algú em pregunta: què 

fas? 

 

 

 

 

20. Veig com algú ensopega i cau a terra  

 

 

 

21. Algú m’interromp constantment mentre 

estic parlant 

 

 

 

22. Trenco un vidre jugant a pilota i li donen la 

culpa a una altra persona 

 

 

 

23. Algú m’ha insultat, què faig o dic?  

 

 

24. Em trobo a la platja amb la noia (el noi) que 

m’agrada i vull acostar-m’hi i parlar-li 

 

 

 

 

25. Algú em demana que faci una cosa però jo 

estic ocupat/da 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 
Chico/a  S/O castellano 

 

Nombre y Apellidos: ......................................................... 

IES:  ............................................... 

 

Contesta con sinceridad què es lo que tú realmente haces en estas situaciones. No contestes lo que los adultos 

quieren que hagas. 

 
SITUACIÓN RESPUESTA 

 

1. Un compañero/a me dice que soy muy 

simpático/a 
a) Gracias 

b) Me pongo rojo y no digo nada 

c) Gracias, siempre soy muy simpático 

2. Una compañera de clase ha hecho una cosa 

muy bien hecha 
a) No está mal 

b) Está bien, pero el que ha hecho el otro chico está 

mejor 

c) Que bien que te ha salido 

3. Estoy haciendo un dibujo y creo que está muy 

bien; un compañero me dice que no le gusta 
a) Siento que no te guste, a mí sí que me gusta 

b) ¿Y qué si no te gusta? No es para ti. 

c) No sabría qué decirle 

4. Me he olvidado de traer una cosa y alguien 

me dice: ¡eres un desastre! ¡Todo lo haces mal! 
a) ¡Mira quien habla! Tú eres peor que yo 

b) No dices nada 

c) No soy un desastre; una equivocación la puede 

hacer cualquier persona 

5. Quedo con un amigo/a para ir al cine. Llega 

media hora tarde y no me da ninguna 

explicación 

a) No está bien que me hagas hecho esperar tanto  

b) No le digo nada, no me atrevo 

c) Entro al cine enfadado y paso de él 

6. Necesito que una persona me haga un favor  

 

 

 

7. Sé que un compañero/a está preocupado/a  

 

 

 

8. Tengo un problema y alguien me dice: 

¿pareces preocupado/a? 

 

 

 

 

9. Un amigo/a me acusa de haberle robado un 

reloj y no es cierto 

 

 

 

 

10. Alguien me pide que me escape de clase con 

él/ella 

 

 

 

 

11. Una persona me felicita por una cosa que he 

hecho muy bien hecha 

 

 

 

12. Una persona ha estado muy amable conmigo  
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13. Voy en autobús y llevo la radio con el 

volumen muy elevado y un chico me dice: 

¿Perdona, podrías bajar el volumen? 

 

 

 

 

14. Estoy haciendo cola y una persona me pasa 

delante 

 

 

 

 

15. Alguien me pone un mote y me molesta 

bastante 

 

 

 

 

16. Alguien tiene una cosa que yo quiero utilizar  

 

 

 

17. Alguien me pide que le deje una cosa mía, 

pero es nueva y no la quiero dejar 

 

 

 

 

18. Unos chicos están hablando de una película 

que me gusta y también quiero dar mi opinión 

 

 

 

 

19. Estoy haciendo un dibujo y alguien me 

pregunta: ¿qué haces? 

 

 

 

 

20. Veo como alguien tropieza y cae al suelo  

 

 

 

21. Alguien me interrumpe constantemente 

mientras hablo 

 

 

 

 

22. Rompo un cristal jugando a pelota y le dan 

la culpa a un compañero/a 

 

 

 

 

23. Alguien me ha insultado ¿qué hago o digo?  

 

 

 

24. Me encuentro en la playa con la chica o el 

chico que me gusta y quiero acercarme y 

hablarle 

 

 

 

 

25. Alguien me pide que haga una cosa pero yo 

estoy ocupado/a 
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5. Qüestionari sobre comunicació 
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QÜESTIONARI SOBRE DESTRESES COMUNICATIVES DE 

L’ADOLESCENT AMB SORDESA 
 

 

Nom i Cognoms de l’alumne/a amb sordesa: .................................................................. 

 

Nom i Cognoms del company/a entrevistat/da:  ............................................................. 

 

IES: ................................................................................................................................. 
 

 
Noi/a S català 

 

Freqüència 
(1) Mai  

(2) Algunes vegades 

(3) Sovint 

(4) Sempre 

 

ASPECTES COMUNICATIUS 

 

        

1. Entén una conversa col·loquial amb un amic o amiga oient  1    2  3  4 

2. Entén una conversa col·loquial amb un grup d'amics o amigues oients  1  2  3  4 

3. Inicia temes de conversa  1  2  3  4 

4. Es manté atén al llarg de la conversa amb un grup d'amics o amigues oients  1  2  3  4 

5. Quan participa en una conversa amb un grup d'amics o amigues oients, presta atenció 
alternativa als diferents participants 

 1  2  3  4 

6. Quan es troba amb nois i noies desconeguts intenta comunicar-se espontàniament  1  2  3  4 

7. Els amics i amigues comprenen el noi o noia amb sordesa  1  2  3  4 

8. Els nois i noies oients escolten l'amic o amiga amb sordesa quan parla  1  2  3  4 

9. Manté converses llargues  1  2  3  4 

10. Les seves intervencions són interessants  1  2  3  4 

11. Les seves intervencions són ordenades  1  2  3  4 

         

ORGANITZACIÓ DE LA INTERACCIÓ         

12. En la conversa, pren el torn de paraula en el moment adequat   1  2  3  4 

13. Intervé sense interrompre a qui parla  1  2  3  4 

14. Intervé aportant una informació relacionada amb el que s'està dient  1  2  3  4 

15. Les seves intervencions estan fetes amb un llenguatge acceptable  1  2  3  4 

          

FINALITAT DE LA INTERVENCIÓ          

16. Intervé en la conversa per obtenir informació         

 Pregunta  1  2  3  4 

 Demana clarificació   1  2  3  4 

17. Per què els altres actuïn          

 Sol·licita (objectes, accions...)   1  2  3  4 

 Suggereix (activitats...)   1  2  3  4 

 Proposa   1  2  3  4 

 Avisa   1  2  3  4 

 Aconsella   1  2  3  4 

 Ordena   1  2  3  4 

18. Per facilitar la interacció (formes de cortesia)         

 Saluda  1  2  3  4 

 Es disculpa (perdó, ho sento...)   1  2  3  4 

 Agraeix (gràcies, molt amable...)   1  2  3  4 

 Mitigadors (per favor, si no t'importa, podria...)  1  2  3  4 

19. Per expressar estats emocionals          

 Plaer   1  2  3  4 

 Disgust   1  2  3  4 

 Temor   1  2  3  4 

 Enuig   1  2  3  4 

20. Per expressar la pròpia opinió          

 Mostra acord o desacord   1  2  3  4 
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  Argumenta una idea o situació   1  2  3  4 

 Expressa dubtes   1  2  3  4 

21. Per donar informació          

 Identifica, localitza   1  2  3  4 

 Denomina   1  2  3  4 

 Descriu   1  2  3  4 

 Narra   1  2  3  4 

22. Per interactuar de forma lúdica          

 Fa bromes   1  2  3  4 

 Explica acudits  1  2  3  4 

 Ironitza   1  2  3  4 

 Ridiculitza   1  2  3  4 

          

TIPUS D'INTERVENCIÓ I RELACIÓ AMB ELS ALTRES         

23. Intervé en converses al pati amb companys o companyes   1  2  3  4 

24. Intervé en converses a la classe, quan el professor li ho demana  1  2  3  4 

25. Intervé en converses a la classe, voluntàriament  1  2  3  4 

26. Es comunica més fàcilment amb companys d’edat que amb adults  1  2  3  4 

27. El/la noi/a amb sordesa s'integra fàcilment al grup-classe, en les diferents activitats escolars  1  2  3  4 

28. El/la noi/a amb sordesa s'integra fàcilment al pati, en les diferents activitats o grups de 
conversa 

 1  2  3  4 

 

 

Preguntar oralment i anotar les respostes: 

 

 Quines dificultats sorgeixen en una conversa entre tu i el teu amic o amiga amb 
sordesa? 

 Quines dificultats sorgeixen en una conversa entre varis amics o amigues, entre 
els/les quals hi ha l’amic o amiga amb sordesa? 

 



Annex 1. Instruments  33 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE DESTREZAS COMUNICATIVAS DEL/LA 

ADOLESCENTE CON SORDERA 
 

Nombre y Apellidos del alumno/a con sordera: ................................................................... 

 

Nombre y Apellidos del compañero/a entrevistado/a:  ......................................................... 

 

IES: ....................................................................................................................................... 

 

 
Chico/a S castellano 

 

Frecuencia 
1. Nunca  

2. Algunas veces 

3. Con frecuencia 

4. Siempre 

 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 

        

1. Entiende una conversación coloquial con un amigo o amiga oyente  1    2  3  4 

2. Entiende una conversación coloquial con un grupo de amigos o amigas oyentes  1  2  3  4 

3. Inicia temas de conversación  1  2  3  4 

4. Se mantiene atento/a a lo largo de la conversación con un grupo de amigos o amigas oyentes  1  2  3  4 

5. Cuando participa en una conversación con un grupo de amigos o amigas oyentes, presta 

atención alternativa a los distintos participantes 

 1  2  3  4 

6. Cuando se encuentra con chicos y chicas desconocidos intenta comunicarse espontáneamente  1  2  3  4 

7. Los amigos y amigas comprenden al chico o chica con sordera  1  2  3  4 

8. Los chicos y chicas oyentes escuchan al amigo o amiga con sordera, cuando habla  1  2  3  4 

9. Mantiene conversaciones largas  1  2  3  4 

10. Sus intervenciones son interesantes  1  2  3  4 

11. Sus intervenciones son ordenadas  1  2  3  4 

         

ORGANITZACIÓN DE LA INTERACCIÓN         

12. En la conversación, toma el turno de palabra en el momento adecuado  1  2  3  4 

13. Interviene sin interrumpir a quien habla  1  2  3  4 

14. Interviene aportando una información relacionada con lo que se estaba diciendo  1  2  3  4 

15. Sus intervenciones están hechas con un lenguaje aceptable  1  2  3  4 

          

FINALIDAD DE LA INTERVENCIÓN         
16. Interviene en la conversación para obtener información         

 Pregunta  1  2  3  4 

 Pide clarificación   1  2  3  4 

17. Para que los otros actúen          

 Solicita (objetos, acciones...)   1  2  3  4 

 Sugiere (actividades...)   1  2  3  4 

 Propone   1  2  3  4 

 Avisa   1  2  3  4 

 Aconseja   1  2  3  4 

 Ordena   1  2  3  4 

18. Para facilitar la interacción (formas de cortesía)         

 Saluda  1  2  3  4 

 Se disculpa (perdón, lo siento...)   1  2  3  4 

 Agradece (gracias, muy amable...)   1  2  3  4 

 Mitigadores (por favor, si no te importa, podría...)  1  2  3  4 

19. Para expresar estados emocionales          

 Placer   1  2  3  4 

 Disgusto   1  2  3  4 

 Temor   1  2  3  4 

 Enojo   1  2  3  4 

20. Para expresar la propia opinión          

 Muestra acuerdo o desacuerdo   1  2  3  4 

  Argumenta una idea o situación   1  2  3  4 
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 Expresa dudas   1  2  3  4 

21. Para dar información          

 Identifica, localiza   1  2  3  4 

 Denomina   1  2  3  4 

 Describe   1  2  3  4 

 Narra   1  2  3  4 

22. Para interactuar de forma lúdica          

 Hace bromas   1  2  3  4 

 Explica chistes  1  2  3  4 

 Ironiza   1  2  3  4 

 Ridiculiza   1  2  3  4 

          

TIPO DE INTERVENCIÓN Y RELACIÓN CON LOS OTROS         

23. Interviene en conversaciones en el patio con compañeros o compañeras  1  2  3  4 

24. Interviene en conversaciones en la clase, cuando el profesor se lo pide  1  2  3  4 

25. Interviene en conversaciones en la clase, voluntariamente  1  2  3  4 

26. Se comunica más fácilmente con compañeros de edad que con adultos  1  2  3  4 

27. El chico o chica con sordera se integra fácilmente en el grupo – clase, durante las distintas 

actividades escolares 

 1  2  3  4 

28. El chico o chica con sordera se integra fácilmente en el patio, en las distintas actividades o 

grupos de conversación 

 1  2  3  4 

 

 (Preguntar oralmente y anotar las respuestas): 

 

 ¿Qué dificultades surgen en la conversación entre tú y tu amigo o amiga con 
sordera? 

 ¿Qué dificultades surgen en una conversación entre varios amigos/gas, entre los/las 

cuales hay el/la amigo/a sordo/a? 

 



Annex 1. Instruments  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Qüestionari sobre dades acadèmiques i escolars 
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Noi/a S/O 

Qüestionari sobre dades acadèmiques i escolars 
 

Nom i Cognoms de l’alumne/a: 

Curs:                                  IES i Població: 

Tutor/a que omple el qüestionari: 

 
 

 

NOTES ACADÈMIQUES DE L’ALUMNE DURANT L’ÚLTIMA AVALUACIÓ REALITZADA 

A L’IES 

 

Instruccions:  Si cal, especifica si l’alumne segueix una adaptació curricular (AC) en algun crèdit; si no 

s’especifica s’entén que segueix el currículum ordinari (CO) 

 

 

CRÈDITS NOTES 

Insuficient Suficient Bé Notable Excel·lent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

IMPRESSIONS ACTUALS DEL PROFESSORAT 

 

 

En general, el nivell acadèmic global de l’alumne 

se situa actualment en la nota següent: 

 

NOTES 

Insuficient Suficient Bé Notable Excel·lent 

 

 

    

 

 

 

EXPECTATIVES FUTURES DEL PROFESSORAT 

 

1. Respecte el progrés acadèmic de l’alumne Excel·lent/ molt bo   

   

Bo/ acceptable   

    

Insuficient/ amb dificultats   

   

2. Respecte la relació social de l’alumne amb els 

companys 

Excel·lent/ molt bo   

   

Bo/ acceptable   

   

Insuficient/ amb dificultats   
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3. Respecte la relació social de l’alumne amb el 

professorat 

 

Excel·lent/ molt bo   

   

Bo/ acceptable   

    

Insuficient/ amb dificultats   
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CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE EDUCATIU 

 
Noi/a O 

 

Rural  Urbà  Cinturó industrial  CERE  CERO  

          

Públic  Privat  Concertat/Subv  CAEP    

 

 

CERE: Centre experimental règim especial.     CERO: Centre experimental règim ordinari 

CAEP: Centre d’atenció educativa preferent 

 

 

1. Nombre d’unitats de secundària: 

 
ESO  

BATXILLERAT  

MPII GRAU MIG  

MPIII GRAU SUPERIOR  

 
 

2. L’alumne necessita alguna d’aquestes actuacions específiques? 

 
  Sí, 

es fa  

Seria 

necessari 

però no hi 

ha 

condicions 

No és 

necessari  

en aquest 

alumne 

1. Preservar en el grup – classe els seus amics anteriors     

2. Fomentar que s’assegui al costat de nois/es que el puguin ajudar     

3. Vetllar, quan els alumnes han de formar petits grups espontanis per 

elaborar un treball, fer una activitat, etc. que no es quedi aïllat i sense 

grup 

    

4. Seleccionar, el professor, els membres dels petits grups quan a 

compatibles entre ells i facilitadors de la participació de tots els 

membres 

    

5. En activitats de petit grup, donar possibilitats a l’alumne poc integrat 

de ser líder o portaveu del grup per tal d’enfortir la seva imatge 

personal i social  

    

6. Dissenyar activitats o situacions en les quals l’alumne poc integrat 

hagi d’ensenyar o ajudar alguns companys 

    

7. Assignar a l’alumne tasques específiques de responsabilitat davant 

del grup – classe, per tal de millorar la seva imatge personal i social. 

    

8. Reforçar-lo públicament, en relació a activitats acadèmiques per tal 

d’augmentar el prestigi d’aquest alumne a l’aula i en relació als 

companys 

    

9. Vetllar, durant el pati, sortides escolars, etc. que cap alumne  no es 

quedi aïllat  

    

10. Comentar en una tutoria grupal el cas dels alumnes poc integrats al 

grup i la forma d’ajudar-los 

    

11. Vetllar perquè determinats alumnes no es mofin d’altres     

12. Dur a terme un programa d’habilitats socials a l’aula amb l’objectiu 

d’integrar i cohesionar l’alumnat del grup – classe 

    

- Altres (especifiqueu): 
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CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE EDUCATIU 
 

Noi/a S 

 

 

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CENTRE 

 

 

Rural  Urbà  Cinturó industrial  CERE  CERO  

          

Públic  Privat  Concertat/Subv  CAEP    

 
 

CERE: Centre experimental règim especial.     CERO: Centre experimental règim ordinari 

CAEP: Centre d’atenció educativa preferent 

 

 

1.1. Nombre d’unitats de secundària:   

 

 

ESO  

BATXILLERAT  

MPII GRAU MIG  

MPIII GRAU SUPERIOR  

 

 

2. MODALITAT D’INTEGRACIÓ  

 

 

2.1. Integració d’alumnat amb sordesa 

 

 

 Nre. Total d’alumnes a l’IES Nre. màxim d’alumnes amb 

sordesa integrats en una aula 

Agrupament oralista  

 

 

Agrupament bilingüe  

 

 

Integració individual  

 

 

 

 

2.2. Integració d’altre alumnat amb nee greus i permanents (amb dictamen de l’EAP o informe 

equivalent) 

 

 

Les NEE són derivades de: Nre. d’alumnes a 

l’IES 

Dificultat motriu  

Dificultat cognitiva  

Dificultat sensorial-visual  

Altres: 
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2.3. Integració d’altres alumnes amb NEE derivades d’una incorporació tardana al sistema 

educatiu (alumnes estrangers, alumnes d’ètnies minoritàries, etc.) i que tinguin l’informe 

psicopedagògic pertinent, elaborat per l’EAP. 

 

 

Nombre total d’alumnes a l’IES  

 

 

 

 

3. EXPERIÈNCIA PRÈVIA DEL CENTRE EN INTEGRACIÓ 

 

A part dels alumnes recollits a la pregunta anterior, durant els últims 6 anys el Centre ha tingut altres 

alumnes amb nee, tot i que actualment ja no estiguin a l’IES? 

 

 

Altres alumnes integrats durant els últims 6 anys 

Alumnes sords Altres alumnes amb NEE 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECURSOS PER INTEGRAR L’ALUMNAT SORD 

 

 

4.1. Recursos materials amb què es compta: (per exem. Ús d’un aparell de freqüència modulada FM...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Recursos humans amb què es compta: 

 

INTERNS AL CENTRE  

 

 

 

EXTERNS AL CENTRE 

(exem. logopeda CREDA) 

 

 

 

 

. 
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5. ADAPTACIONS I MODIFICACIONS CURRICULARS QUE S’HAN FET AL CENTRE PER 

ACOLLIR L’ALUMNAT SORD 

 

 

5.1. Organitzatius de centre i/o de nivell. Mesures d’atenció a la diversitat que s’utilitzen per a 

l’alumne amb sordesa (Ex. Grup amb ràtio més reduïda, UAC, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Organitzatius d’aula  (Ex. Bona sonoritat, alumne assegut a primera fila, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Metodològics 

 

- Anticipació de temes   En la majoria 

d’assignatures 

En algunes 

assignatures 

No 

es fa 

No és 

necessari 

- Guió/esquema a la pissarra, en relació al tema      

- Presentació, per escrit, del nou vocabulari del tema       

- Adaptació de textos       

- Traducció de textos      

- Exemplificació dels conceptes      

- Experimentació      

- Ajut en els dictats      

- Altres (especifiqueu):      

-      

-      

-      
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5.4. L’alumne necessita alguna d’aquestes actuacions específiques? 

 
  Sí, 

es fa 

Seria 

necessari 

però no hi 

ha 

condicions 

No és 

necessari 

per 

aquest 

alumne 

1. Preservar en el grup – classe els seus amics anteriors     

2. Fomentar que s’assegui al costat de nois/es que el puguin ajudar     

3. Vetllar, quan els alumnes han de formar petits grups espontanis per 

elaborar un treball, fer una activitat, etc. que no es quedi aïllat i sense 

grup 

    

4. Seleccionar, el professor, els membres dels petits grups quan a 

compatibles entre ells i facilitadors de la participació del jove sord. 

    

5. En activitats de petit grup, donar-li la possibilitat de ser líder o 

portaveu del grup per tal d’enfortir la imatge personal i social de 

l’alumne 

    

6. Dissenyar activitats o situacions en les quals l’alumne sord hagi 

d’ensenyar o ajudar alguns companys 

    

7. Assignar a l’alumne tasques específiques de responsabilitat davant 

del grup – classe, per tal de millorar la seva imatge personal i social. 

    

8. Reforçar-lo públicament, en relació a activitats acadèmiques per tal 

d’augmentar el prestigi d’aquest alumne a l’aula i en relació als 

companys 

    

9. Vetllar, durant el pati, sortides escolars, etc. que no es quedi aïllat      

10. Comentar en una tutoria grupal l’handicap de l’alumne, les 

dificultats que li ocasiones i la forma d’ajudar-lo 

    

11. Vetllar perquè determinats alumnes no es mofin d’ell, degut a les 

dificultats de comunicació que pugui tenir 

    

12. En les converses col·lectives a classe, demanar als alumnes la 

utilització d’estratègies comunicatives del tipus: respectar els torns de 

paraula, aixecar el braç per demanar intervenir, dirigir la mirada als 

companys (especialment al company sord) quan un exposa quelcom, 

fer pauses entre preguntes i respostes, etc. Per tal que l’alumne sord 

pugui seguir la conversa amb més facilitat i intervenir si ho desitja  

    

13. Dur a terme un programa d’habilitats socials a l’aula amb l’objectiu 

d’integrar més fàcilment l’alumne sord en el grup – classe 

    

- Altres (especifiqueu): 
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7. Qüestionari sobre la xarxa social en l’àmbit 

extraescolar
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QÜESTIONARI RESPECTE LA XARXA SOCIAL EN L’ÀMBIT EXTRAESCOLAR 
 
Nom i Cognoms:  .........................................................  IES i Població:................................................................................... 

 
                    Noi/a S/O Català 

1
. 

Q
u

in
es

 a
ct

iv
it

a
ts

 e
x
tr

a
es

co
la

rs
 f

a
s 

h
a

b
it

u
a
lm

en
t,

 d
e 

d
il

lu
n

s 
a

 d
iv

en
d

re
s?

 

 

                                                               Freqüència 

(1) Mai 

(2) 1 vegada a la setmana, cada 15 dies o una vegada al mes 

(3) 2 o 3 vegades a la setmana 

(4) 4 o més dies a la setmana 

 

1. Esport associatiu Quin esport? .....................................................  1  2  3  4 

2. Escola de música   1  2  3  4 

3. Escola de dansa  1  2  3  4 

4. Grup de teatre   1  2  3  4 

5. Grup d’esplai  1  2  3  4 

6. Grup excursionista   1  2  3  4 

7. Grup associatiu (penya, etc.) Quin?...................................................................  1  2  3  4 

8. Classes (idiomes, reforç escolar, etc.) Quines classes? ................................................  1  2  3  4 

9. Trobar-se amb els amics Què acostumeu a fer? ..........................................  1  2  3  4 

10. Trobar-se només amb la parella   1  2  3  4 

11. Treballar Quin treball? .....................................................  1  2  3  4 

12. Estar a casa (estudio, miro la TV, etc. )  1  2  3  4 

13. Altres Quines? ................................................................  1  2  3  4 

 

2
. 
D

e 
m

és
 p

et
it

, 
q

u
in

es
 a

ct
iv

it
a

ts
 

ex
tr

a
es

co
la

rs
 f

ei
es

, 
h

a
b

it
u

a
lm

en
t?

 

  

1. Esport associatiu Quin esport? .....................................................  1  2  3  4 

2. Escola de música   1  2  3  4 

3. Escola de dansa  1  2  3  4 

4. Grup de teatre   1  2  3  4 

5. Grup d’esplai  1  2  3  4 

6. Grup excursionista   1  2  3  4 

7. Grup associatiu (penya, etc.) Quin?...................................................................  1  2  3  4 

8. Classes (idiomes, reforç escolar, etc.) Quines classes? ................................................  1  2  3  4 

9. Trobar-se amb els amics  1  2  3  4 

10. Trobar-se només amb la parella   1  2  3  4 

11. Treballar Quin treball? .....................................................  1  2  3  4 

12. Estar a casa (estudiar, mirar la TV...)   1  2  3  4 

13. Altres Quines? ................................................................  1  2  3  4 
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                                                               Freqüència 

(1) mai  

(2) 1 cop al trimestre 

(3) 1 o 2 cops al mes 

(4) sempre o quasi cada cap de setmana 

 

1. Surto el cap de setmana sencer fora amb els pares (2ª residència, càmping...)  1  2  3  4 

2. Faig alguna activitat conjunta amb els     Quina? ................................................................. 

pares (cinema, compres, excursió...) 

 1  2  3  4 

3. Esport associatiu Quin esport? .....................................................  1  2  3  4 

4. Escola de música   1  2  3  4 

5. Escola de dansa  1  2  3  4 

6. Grup de teatre   1  2  3  4 

7. Grup d’esplai  1  2  3  4 

8. Grup excursionista   1  2  3  4 

9. Grup associatiu (penya, etc.) Quin?...................................................................  1  2  3  4 

10. Surto amb els amics durant el dia o 

la tarda 

On aneu? .............................................................  1  2  3  4 

11. Surto amb els amics durant la nit On aneu? .............................................................  1  2  3  4 

12. Surto només amb la meva parella   1  2  3  4 

13. Treballar Quin treball? .....................................................  1  2  3  4 

14. Estar a casa (estudiar, mirar la TV...)   1  2  3  4 

15. Altres Quines? ................................................................  1  2  3  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
 A

n
n
ex

 1
. 
In

st
ru

m
en

ts
 



 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA VIDA SOCIAL DEL ADOLESCENTE 
 

Nombre y Apellidos: ....................................................................................................  IES y Población: ...................................................................... 

            
                         Chico/a S/O Castellano 

1
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¿
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Frecuencia 

(2) Nunca 

(2) 1 vez a la semana, cada 15 días o una vez al mes 

(3) 2 o 3 veces a la semana 

(4) 4 o más días a la semana 

 

1. Deporte asociativo ¿Qué deporte? .....................................................  1  2  3  4 

2. Escuela de música   1  2  3  4 

3. Escuela de danza  1  2  3  4 

4. Grupo de teatro   1  2  3  4 

5. Grupo de “esplai”  1  2  3  4 

6. Grupo excursionista   1  2  3  4 

7. Grupo asociativo (peña, etc.) ¿Cuál?...................................................................  1  2  3  4 

8. Clases (idiomas, refuerzo escolar, etc.) ¿Cuáles? ................................................  1  2  3  4 

9. Encontrarse con los amigos/as ¿Qué acostumbráis a hacer? .................................  1  2  3  4 

10. Encontrarse a solas con la pareja    1  2  3  4 

11. Trabajar ¿Qué trabajo? .....................................................  1  2  3  4 

12. Estoy en casa (estudio, miro la TV...)   1  2  3  4 

13. Otras ¿Cuáles? ...............................................................  1  2  3  4 
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1. Deporte asociativo ¿Qué deporte? .....................................................  1  2  3  4 

2. Escuela de música   1  2  3  4 

3. Escuela de danza  1  2  3  4 

4. Grupo de teatro   1  2  3  4 

5. Grupo de “esplai”  1  2  3  4 

6. Grupo excursionista   1  2  3  4 

7. Grupo asociativo (peña, etc.) ¿Cuál?...................................................................  1  2  3  4 

8. Clases (idiomas, refuerzo escolar, etc.) ¿Cuáles? ................................................  1  2  3  4 

9. Encontrarse con los amigos/as  1  2  3  4 

10. Encontrarse a solas con la pareja   1  2  3  4 

11. Trabajar ¿Qué trabajo? .....................................................  1  2  3  4 

12. Estoy en casa (estudio, miro la TV...)   1  2  3  4 

13. Otras ¿Cuáles? ...............................................................  1  2  3  4 
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Frecuencia 

(2) nunca 

(3) 1 vez al trimestre 

(4) 1 o 2 veces al mes 

(5) siempre o casi cada fin de semana 

 

1. Salgo todo el fin de semana fuera con mis padre (2ª residencia, cámping...)  1  2  3  4 

2. Hago alguna actividad conjunta con        ¿Qué actividad? 

Mis padres (cine, compras, excursión...) 

 1  2  3  4 

3. Deporte asociativo ¿Qué deporte? .....................................................  1  2  3  4 

4. Escuela de música   1  2  3  4 

5. Escuela de danza  1  2  3  4 

6. Grupo de teatro   1  2  3  4 

7. Grupo de “esplai”  1  2  3  4 

8. Grupo excursionista   1  2  3  4 

9. Grupo asociativo (peña, etc.) ¿Cuál?...................................................................  1  2  3  4 

10. Salgo con los amigos/as durante el 

día o la tarde 

¿Dónde vais? ........................................................  1  2  3  4 

11. Salgo con los amigos/as por la noche ¿Dónde vais? ........................................................  1  2  3  4 

12. Salgo a solas con mi pareja   1  2  3  4 

13. Trabajar ¿Qué trabajo? .....................................................  1  2  3  4 

14. Estoy en casa (estudio, miro la TV...)   1  2  3  4 

15. Otras actividades ¿Cuáles? ...............................................................  1  2  3  4 
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8. Guió de l’entrevista respecte l’amistat 
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Guió de l’entrevista respecte l’amistat 

 

 

noi  s/o català 

 1. Qui són els teus millors amics o amigues?  Són nois o noies?  Són sords o oients?  

 2.On us vàreu conèixer? Des de quan us coneixeu? Des de quan sou amics? 

2.1. Itinerari conjunt amb els millors amics fins a l’actualitat 

 3. Si tens diferents grups d’amics o amigues, enumera’ls en funció del major (n. 1) o menor grau 

d’amistat (n. 2, 3…) 

 4. On tens més amics o amigues, a la classe, a l’IES o en altres àmbits? 

 5. Dels amics que has anomenat, quins formeu un grup? Tens diferents grups d’amics? Qui és el 

teu millor amic o millor amiga de la classe? 

 6. Quan et veus amb els teus amics? 

 7. Quines activitats feu? 

 8. Quin és el nombre ideal d’amics d’un grup? 

 9. Quina diferència hi ha entre “millor amic”, “amic” i “company”? 

 10. Quants “millors amics” tens i qui són? Quants amics tens? Quants companys tens? 

 11. Quant temps fa que tens amistat amb el teu “millor” amic 

 12. És important tenir amics? Per què? 

 13. On es fan els amic? 

 14. Com es fan els amics? 

 15. De què parles amb els teus amics? 

 16 L’amistat amb els nois i noies sords és diferent respecte l’amistat amb els oients? Per què? 

 17. L’amistat amb els nois és diferent respecte l’amistat amb les noies? 

 18. L’amistat amb els teus “millors amics” és diferent respecte l’amistat amb la teva parella, la 

teva núvia, en el cas que en tinguessis? 

 19. Com t’agradaria que fos el teu “amic ideal”? 

 20. Creus que podries ser amic d’algú molt diferent a tu,  

20.1. Creus que podries ser amic d’un noi o una noia d’una altra raça? Per exemple, tu ets un noi 

de raça blanca, creus que podries ser amic d’un noi o una noia de raça negra, o el color de la pell, 

la raça, seria un impediment de cara a l’amistat? 

20.2. I creus que podries ser amic d’un noi o una noia d’un altre país amb una altra cultura o una 

religió molt diferent? 

20.3. I creus que podries ser amic d’un noi o una noia amb una disminució sensorial o motriu, per 

exemple que fos cec o que anés en cadira de rodes? 

 21. Què fas tu per al teu “millor amic”?.  

 22. Què fa el teu millor amic per a tu? 

 23. Què creus que pensen els teus millors amics sobre tu? 

 24. Què és important perquè l’amistat funcioni? 

 25. Quins problemes o conflictes sorgeixen en la relació amb els teus millors amics? 

 26. Com resols els problemes o conflictes amb els teus millors amics? 

 27. En general, per què els amics s’enfaden? 

 28. Amb qui tens més confiança amb els amics o amb els pares? 

 29. De vegades els amics et pressionen perquè fassis coses que tu no vols fer? 

 30. Si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no et deixen, tu què escolliràs? 

 31. Què teniu en comú tu i els teus millors amics? 
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Guió de l’entrevista respecte l’amistat 

 

 

noia  s/o català 

 1. Qui són les teves millors amigues o amics?  Són noies o nois? Són sords o oients? 

 2. On us vàreu conèixer? Des de quan us coneixeu? Des de quan sou amigues? 

2.1. Itinerari conjunt amb les millors amigues o amics fins a l’actualitat 

 3. Si tens diferents grups d’amigues o amics, enumera’ls en funció del major (n. 1) o menor grau 

d’amistat (n. 2, 3…) 

 4. On tens més amigues o amics, a la classe, a l’IES o en altres àmbits? 

 5. De les amigues o amics que has anomenat, quines formeu un grup? Tens diferents grups 

d’amigues o amics? Qui és la teva millor amiga o millor amic de la classe? 

 6. Quan et veus amb les teves amigues o amics? 

 7. Quines activitats feu? 

 8. Quin és el nombre ideal d’amigues o amics d’un grup? 

 9. Quina diferència hi ha entre “millor amiga o millor amic”, “amiga o amic” i “companya o 

company”? 

 10. Quantes “millors amigues” tens i qui són? Quantes amigues tens? Quantes companyes o 

companys tens? 

 11. Quant temps fa que tens amistat amb la teva “millor” amiga o millor amic? 

 12. És important tenir amigues o amics? Per què? 

 13. On es fan les amigues o els amics? 

 14. Com es fan les amigues o els amics? 

 15. De què parles amb les teves amigues? 

 16 L’amistat amb les noies i nois sords és diferent respecte l’amistat amb els oients? Per què? 

 17. L’amistat amb els nois és diferent respecte l’amistat amb les noies? 

 18. L’amistat amb les teves “millors amigues” és diferent respecte l’amistat amb la teva parella, 

el teu nuvi, en el cas que en tinguessis? 

 19. Com t’agradaria que fos la teva “amiga ideal”? 

 20. Creus que podries ser amiga d’algú molt diferent a tu, 

20.1. Creus que podries ser amiga d’una noia o un noi d’una altra raça? Per exemple, tu ets una 

noia de raça blanca, creus que podries ser amiga d’una noia o un noi de raça negra, o el color de 

la pell, la raça, seria un impediment de cara a l’amistat? 

20.2. I creus que podries ser amiga d’una noia o un noi d’un altre país amb una altra cultura o una 

religió molt diferent? 

20.3. I creus que podries ser amiga d’una noia o un noi amb una disminució sensorial o motriu, 

per exemple que fos cec o que anés en cadira de rodes? 

 21. Què fas tu per la teva “millor amiga”?.  

 22. Què fa la teva millor amiga per a tu? 

 23. Què creus que pensen les teves millors amigues sobre tu? 

 24. Què és important perquè l’amistat funcioni? 

 25. Quins problemes o conflictes sorgeixen en la relació amb les teves millors amigues? 

 26. Com resols els problemes o conflictes amb les teves millors amigues? 

 27. En general, per què les amigues s’enfaden? 

 28. Amb qui tens més confiança amb les amigues o amb els pares? 

 29. De vegades les amigues et pressionen perquè fassis coses que tu no vols fer? 

 30. Si les teves amigues volen que fassis una cosa però els teus pares no et deixen, tu què 

escolliràs? 

 31. Què teniu en comú tu i les teves millors amigues? 
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Guió de l’entrevista respecte l’amistat 

 

 

noi  s/o castellà 

 1. ¿Quiénes son tus mejores amigos o amigas? ¿Son chicos o chicas? ¿Son sordos o oyentes? 

 2. ¿Dónde os conocisteis? ¿Desde cuándo sois amigos? 

2.1. Itinerario conjunto con los mejores amigos y hasta la actualidad 

 3. Si tienes diferentes grupos de amigos o amigas, numéralos en función del mayor (nº 1) o 

menor grado de amistad (nº 2, 3…) 

 4. ¿Dónde tienes más amigos o amigas, en la clase, en el Instituto o en otros ámbitos? 

 5.  De los amigos que has nombrado, ¿cuáles formais un grupo? ¿Tienes diferentes grupos de 

amigos? ¿Quién es tu “mejor amigo” o “mejor amiga” de la classe? 

 6. ¿Cuándo te ves con tus amigos? 

 7. ¿Qué actividades hacéis? 

 8. ¿Cuál es el número ideal de amigos de un grupo? 

 9. ¿Qué diferencia hay entre “mejor amigo”, “amigo” y “compañero”? 

 10. ¿Cuántos “mejor amigos” tienes y quienes son? ¿Cuántos “amigos” tienes? ¿Cuántos 

compañeros tienes? 

 11. ¿Cuánto tiempo hace que tienes amistad con tu “mejor amigo”? 

 12. ¿Es importante tener amigos? ¿Por qué? 

 13. ¿Dónde se hacen los amigos? 

 14. ¿Cómo se hacen los amigos? 

 15. ¿Qué temas hablas con tus amigos? 

 16. ¿La amistad con los chicos y chicas sordos es diferente respecto la amistad con los oyentes? 

¿Por qué? 

 17. ¿La amistad con los chicos es diferente respecto la amistad con las chicas? 

 18. ¿La amistad con tus “mejores amigos” es diferente respecto la amistad con tu pareja,  tu 

novia, en el caso que tengas? 

 19. ¿Cómo te gustaría que fuese tu “amigo ideal”? 

 20. ¿Crees que podrías ser amigo de alguien muy diferente a ti,  

20.1. Crees que podrías ser amigo de un chico o una chica de otra raza? Por ejemplo, tú eres un 

chico de raza blanca, crees que podrías ser amigo de un chico o una chica de raza negra, o el 

color de la piel, la raza, sería un impedimento de cara a la amistad? 

20.2. Y crees que podrías ser amigo de un chico o una chica de otro país con otra cultura u otra 

religión muy distinta? 

20.3. Y crees que podrías ser amigo de un chico o una chica con una disminución sensorial o 

motriz, por exemplo que fuese ciego o que fuera en silla de ruedas? 

 21. ¿Qué haces tú por tu “mejor amigo”?  

 22. ¿Qué hace tu “mejor amigo” por ti? 

 23. ¿Qué crees que piensan tus “mejores amigos” sobre ti? 

 24. ¿Qué es importante para que la amistad funcione? 

 25. ¿Qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus mejores amigos? 

 26. ¿Cómo resuelves los problemas o conflictos con tus mejores amigos? 

 27. ¿En general, por qué los amigos se enfadan? 

 28. ¿Con quién tienes más confianza con los amigos o con los padres? 

 29. ¿A veces los amigos te presionan para que hagas cosas que tu no quieres hacer? 

 30. Si tus amigos quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan, ¿tú qué escogerás? 

 31. ¿Qué tenéis en común tú y tus mejores amigos? 
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Guió de l’entrevista respecte l’amistat 

 

 

noia  s/o castellà 

 1. ¿Quiénes son tus mejores amigas o amigos? ¿Son chicas o chicos? ¿Son sordos o oyentes? 

 2. ¿Dónde os conocisteis? ¿Desde cuándo os conoceis? ¿Desde cuando sois amigas o amigos? 

2.1. Itinerario conjunto con las mejores amigas o mejores amigos hasta la actualidad. 

 3. Si tienes diferentes grupos de amigas o amigos, numéralos en función del mayor (n. 1) o menor 

grado de amistad (n. 2, 3…) 

 4. ¿Dónde tienes más amigas o amigos, en la clase, en el Instituto o en otros ámbitos? 

 5.  De las amigas o amigos que has nombrado, ¿cuáles formais un grupo? ¿Tienes diferentes 

grupos de amigas o amigos? ¿Quién es tu “mejor amiga” o “mejor amigo” de la clase? 

 6. ¿Cuándo te ves con tus amigas o amigos? 

 7. ¿Qué actividades hacéis? 

 8. ¿Cuál es el número ideal de amigas o amigos de un grupo? 

 9. ¿Qué diferencia hay entre “mejor amiga o mejor amigo”, “amiga o amigo” y “compañera o 

compañero”? 

 10. ¿Cuántas “mejor amigas” tienes y quiénes son? ¿Cuántas “amigas” tienes? ¿Cuántas 

compañeras o compañeros tienes? 

 11. ¿Cuánto tiempo hace que tienes amistad con tu “mejor amiga” o “mejor amigo”? 

 12. ¿Es importante tener amigas o amigos? ¿Por qué? 

 13. ¿Dónde se hacen las amigas o los amigos? 

 14. ¿Cómo se hacen las amigas o los amigos? 

 15. ¿Qué temas hablas con tus amigas? 

 16. ¿La amistad con las chicas y chicos sordos es diferente respecto la amistad con las chicas o 

chicos oyentes? ¿Por qué? 

 17. ¿La amistad con los chicos es diferente respecto la amistad con las chicas? 

 18. ¿La amistad con tus “mejores amigas” es diferente respecto la amistad con tu pareja, tu novio, 

en el caso que tengas? 

 19. ¿Cómo te gustaría que fuese tu “amiga ideal”? 

 20. ¿Crees que podrías ser amiga de alguien muy diferente de ti, 

20.1. ¿Crees que podrías ser amiga de una chica o un chico de otra raza? Por ejemplo, tú eres una 

chica de raza blanca, crees que podrías ser amiga de una chica o un chico de raza negra, o el color 

de la piel, la raza, sería un impedimento de cara a la amistad? 

20.2. Y ¿crees que podrías ser amiga de una chica o un chico de otro país con una cultura o una 

religión muy distinta? 

20.3. Y ¿crees que podrías ser amiga de una chica o un chico con una disminución sensorial o 

motriz, por ejemplo que fuese ciego o que fuera en silla de ruedas?  

 21. ¿Qué haces tú por tu “mejor amiga”? 

 22. ¿Qué hace tu “mejor amiga” por ti? 

 23. ¿Qué crees que piensan tus “mejores amigas” sobre ti? 

 24. ¿Qué es importante para que la amistad funcione? 

 25. ¿Qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 

 26. ¿Cómo resuelves los problemas o conflictos con tus mejores amigas? 

 27. ¿En general, por qué las amigas se enfadan? 

 28. ¿Con quién tienes más confianza con las amigas o con los padres? 

 29. ¿A veces las amigas te presionan para que hagas cosas que tu no quieres hacer? 

 30. Si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan, ¿tú qué escogerás? 

 31. ¿Qué tenéis en común tú y tus mejores amigas? 
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9. Sociograma 
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SOCIOGRAMA 
 

Noi/a  S/O  

 

Nom i Cognoms:                                                                         Curs: 

IES:                                                                                              Població: 

 
Instruccions:  Respon amb sinceritat les preguntes següents. Ningú coneixerà les teves respostes. Pots posar el nre. de 

companys i companyes que vulguis a cada pregunta. Si el saps escriu el nom i els cognoms dels companys 

 

1. Escriu quins companys de classe escolliries com a “millors amics o amigues”. Explica 

breument perquè els has escollit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Escriu quins companys de classe no t’agraden com a “amics o amigues”. Explica breument per 

què no t’agraden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escriu quins companys de classe creus que t’escolliran a tu com a “millor amic o amiga”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escriu quins companys de classe creus que no t’escolliran a tu com a “amic o amiga”.  
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10. Qüestionari sobre els temes de conversa en els 

diferents àmbits socials de l’adolescent 
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Qüestionari sobre temes de conversa en els diferents àmbits socials de 

l’adolescent  
 

 Amb qui parles els temes següents i amb quina freqüència?  Indica 1 si és sovint i 2 si és alguna vegada 

 Pots marcar més d’un interlocutor 

 En l’apartat altres especifica a qui et refereixes (germà, avi, núvia...) 

 

 

Nom i Cognoms: .......................................................................  IES:  ............................. 
 

 
Noi /a  O. Català 

TEMES INTERLOCUTORS 

 

 Millor 

Amic/a 

Com-

panys/es 

Pares Tutor/a 

Profes. 

Altres Amb 

Ningú Ma Pa 

Dubtes sobre deures, exàmens o treballs  

 

      

Notes acadèmiques  

 

      

Comentaris o conflictes amb la meva família 

 

       

Comentaris o conflictes amb algun professor  

 

      

Comentaris o conflictes amb. algun noi o noia de la classe  

 

      

Comentaris sobre amics i sobre l’amistat  

 

      

Comentaris sobre noies/nois que m’agraden  

 

      

Programes de la TV preferits. Pel·lícules preferides  

 

      

Grups musicals o cantants preferits  

 

      

Actors o actrius famosos  

 

      

Revistes, còmics, llibres  

 

      

Notícies d’actualitat en diaris i TV (política, guerres, 

accidents...) 

 

 

      

Esports preferits  

 

      

Futbol  

 

      

Cotxes i motos  

 

      

Roba  

 

      

Menjar  

 

      

Aspecte físic  

 

      

Diners  

 

      

Drogues, tabac, begudes alcohòliques  

 

      

Sexe. Relacions sexuals.  

 

      

Mètodes anticonceptius  

 

      

Secrets  

 

      

Plans per al cap de setmana  

 

      

Plans per a les properes vacances  

 

      

Estudis o professions futures  
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Qüestionari sobre temes de conversa en els diferents àmbits socials de 

l’adolescent  
 

 Amb qui parles els temes següents i amb quina freqüència?  Indica 1 si és sovint i 2 si és alguna vegada 

 Pots marcar més d’un interlocutor 

 En l’apartat altres especifica a qui et refereixes (germà, avi, núvia...) 

 

 

Nom i Cognoms: ........................................................................  IES:  ............................ 
 

 
Noi /a  S. Català 

TEMES INTERLOCUTORS 1.1.1.1.  

 Millor 

Amic/a 

Com- 

panys/es 

Pares Logo-

peda 

Tutor/ 

Profes. 

Altres Amb 

ningú 

 S O S O M P 

Dubtes sobre deures, exàmens o treballs 

 

          

Notes acadèmiques 

 

          

Comentaris o conflictes amb la meva família 

 

          

Comentaris o conflictes amb algun professor 

 

          

Comentaris o conflictes amb algun noi o noia de la 

classe 

          

Comentaris sobre amics i sobre la amistat 

 

          

Comentaris sobre noies/nois que m’agraden 

 

          

 Programes de la TV preferits. Pel·lícules preferides 

 

          

Grups musicals o cantants preferits 

 

          

Actors o actrius famosos 

 

          

Revistes, còmics, llibres 

 

          

Notícies d’actualitat en diaris i TV (política, guerres, 

accidents...) 

          

Esports preferits 

 

          

Futbol 

 

          

Cotxes i motos 

 

          

Roba 

 

          

Menjar 

 

          

Aspecte físic 

 

          

Diners 

 

          

Drogues, tabac, begudes alcohòliques 

 

          

Sexe. Relacions sexuals 

 

          

Mètodes anticonceptius 

 

          

Secrets 

 

          

Plans per al cap de setmana 

 

          

Plans per a les properes vacances 

 

          

Estudis o professions futures 
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Cuestionario sobre temas de debate en los distintos ámbitos sociales del 

adolescente  
 

 ¿Con quién hablas los temas siguientes y con qué frecuencia?  Indica 1, si es con frecuencia, y 2, si es alguna vez 

 Puedes poner más de un interlocutor. 

 En el apartado otros especifica a quién te refieres (hermano, novio, abuela...) 

 

Nombre y Apellidos: .............................................................IES: ................................... 
 

Chico/a  O. Castellano 

TEMAS INTERLOCUTORES 

 

 Mejor 

Amigo/a 

Compa-

ñeros/as 

Padres Tutor/a 

Profesor/a 

otros Con 

Nadie Ma Pa 

Dudas sobre deberes, exámenes o trabajos  

 

      

Notas académicas  

 

      

Comentarios o conflictos con mi familia 

 

       

Comentarios o conflictos con algún profesor  

 

      

Comentarios o conflictos con algún chico o chica de la clase  

 

      

Comentarios sobre amigos y sobre la amistad  

 

      

Comentarios sobre chicos o chicas que me gustan  

 

      

Programas de la TV preferidos. Películas preferidas  

 

      

Grupos musicales o cantantes preferidos  

 

      

Actores o actrices famosos  

 

      

Revistas, cómics, libros  

 

      

Noticias de actualidad en periódicos y telediarios (política, 

guerras, accidentes...) 

 

 

      

Deportes preferidos  

 

      

Fútbol  

 

      

Coches y motos  

 

      

Ropa  

 

      

Comida  

 

      

Aspecto físico  

 

      

Dinero  

 

      

Drogas, tabaco, bebidas alcohólicas  

 

      

Sexo. Relaciones sexuales  

 

      

Métodos anticonceptivos  

 

      

Secretos  

 

      

Planes para el fin de semana  

 

      

Planes para las próximas vacaciones  

 

      

Estudios o profesiones futuras  
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Cuestionario sobre temas de debate en los distintos ámbitos sociales del 

adolescente 
 

 ¿Con quién hablas los temas siguientes y con qué frecuencia?  Indica 1, si es con frecuencia, y 2, si es alguna vez 

 Puedes poner más de un interlocutor. 

 En el apartado otros especifica a quién te refieres (hermano, novio, abuela...) 

 

Nombre y Apellidos: .............................................................IES: ................................... 
 

Chico/a  S. Castellano 

TEMAS INTERLOCUTORES 1.1.1.2.  

 Mejor 

Amigo/a 

Compa-

ñeros/as 

Padres Logo-

peda 

Tutor/a 

Profes. 

Otros Con 

Nadie 

 S O S O M P 

Dudas sobre deberes, exámenes o trabajos 

 

          

Notas académicas 

 

          

Comentarios y conflictos con mi familia 

 

          

Comentarios o conflictos con algún profesor 

 

          

Comentarios o conflictos con algún chico o chica de la 

clase 

          

Comentarios sobre amigos y sobre la amistad 

 

          

Comentarios sobre chicos o chicas que me gustan 

 

          

Programas de la TV preferidos. Películas preferidas 

 

          

Grupos musicales o cantantes preferidos 

 

          

Actores o actrices famosos 

 

          

Revistas, cómics, libros 

 

          

Noticias de actualidad en periódicos y telediarios 

(política, guerras, accidentes...) 

          

Deportes preferidos 

 

          

Fútbol 

 

          

Coches y motos 

 

          

Ropa 

 

          

Comida 

 

          

Aspecto físico 

 

          

Dinero 

 

          

Drogas, tabaco, bebidas alcohólicas 

 

          

Sexo. Relaciones sexuales 

 

          

Métodos anticonceptivos 

 

          

Secretos 

 

          

Planes para el fin de semana 

 

          

Planes para las próximas vacaciones 

 

          

Estudios o profesiones futuras 
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1s-h. DAP1.   MARFER 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: MAR Marc Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|MAR|12;10.|male|1ESO IES 
 Angeleta Ferrer|DAP1|Target_Child|vídeo42| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of MAR: 28-JUL-1991 
@Coder: INV 
@Date: 7-JUN-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Marc # qui són els teus millors amics o amigues? 
*MAR: <lo Llui Marc> [//] lo Lluís Marc. 
*INV: Lluís Marc? 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap # <Solart> [*] Garcia. 
%err: Solart = Gerard 
*INV: com es diu de nom? 
*MAR: <Selart> [*]. 
%err: Gelart = Gerard 
*INV: Solart? 
*MAR: <Selart> [*] . 
%err: Gelart = Gerard 
*INV: ah # Gerard. 
*MAR: i # sí # ii # xxx. 
*INV: aquests dos # Lluís Marc # Gerard # algú més? 
*MAR: no. 
*INV: llavors # els dos són nois i els dos són oients o són sords? 
*MAR: oients. 
*INV: el Lluís Marc on el vas conèixer? 
*MAR: el vaig conèixer el primer dia d'i(ns)titut. 
*INV: no anaveu junts a primària? 
*MAR: no # i el Garcia <el va> [/] el vaig conèixer fa temps però no anava 
 a la meva e(s)cola sinó que io anava en un grup de futbol <i e> [/] 
 i el Garcia va venir a l'equip de futbol i va vindre a <nosar> [*]. 
%err: nosar = jugar 
*INV: ah ja # en el grup de futbol. 
*MAR: de sa(nt) cugat. 
*INV: de sant cugat # està bé # i el Lluís Marc # que el vas conèixer aquí 
 # a primer de eso # no # el mes de setembre # de seguida ja us 
 vau fer bons amics? 
*MAR: no # de se(gu)ida no. 
*INV: no. 
*MAR: <a la> [//] al principi no erem amics # enemics. 
*INV: enemics? 
*MAR: però de(s)prés e(s) va fer amic # no sé com. 
*INV: ah # molt bé # molt bé # i des de quan que ets bon amic del Lluís 
 Marc # des de gener # des de quan? 
*MAR: de(s) del principi de curs # e(l) <desempre> [*]. 
%err: desempre = desembre 
*INV: i el Gerard # a veure # des de quina edat el coneixes # en aquest 
 altre nen? 
*MAR: suposo que <pu> [?] <de se ais> [/] de se(t) <ais> [*]. 
%com: aixeca set dits 
%err: ais = anys 
*INV: i des de quina edat que ets bon amic del Gerard? 
*MAR: de(s) que (el) vaig conèixer. 
*INV: des de llavors # des dels set anys # llavors # si haguessis de posar 
 un número # un u al que és més més amic # un dos ia no tan amic # un 
 tres menys amic # al Lluís Marc quin número li posaries? 
*MAR: un u. 
*INV: i al Gerard? 
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*MAR: un u. 
*INV: també un u # val # o sigui que els dos son bons amics # val # i ara 
 els dos van a la teva classe? 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap. 
*INV: a veure # tu on tens més amics o amigues # a la teva classe # <a 
 l'institut en general> [>] # al veïnat # o en altres llocs? 
*MAR: <a la meva classe> [<] # a la meva classe. 
*INV: i dels dos qui és el teu millor amic # d'aquests dos? 
*MAR: no pu(c) (c)o(m)para(r) # xxx són molt amic(s) meus # i no puc 
 (c)o(m)parar. 
*INV: ia # o sigui # més o menys els dos igual # val. 
*INV: quan et veus amb els teus amics # quan els veus? 
*MAR: pel pati. 
*INV: al pati? 
*MAR: i a vegades xxx quedem a casa meva # a vegades a casa seva. 
*INV: o venen ells a casa teva o tu vas a casa d'ells? 
*MAR: de vegade(s). 
*INV: sí # i quan aneu a casa d'un o de l'altre què feu? 
*MAR: jugar a la play # jugar # parlar . 
*INV: i aneu també al cinema # a passejar o no? 
*MAR: 0 &=gest de negació amb el cap. 
*INV: no. 
*MAR: no. 
*INV: per tant amb aquests nois només quedes durant la setmana o el cap 
 de setmana també els veus? 
*MAR: e(l) cap de setmana <qua(n) quede(m)> [//] qua(n) <quedú> [*]. 
%err: quedú = quedo 
*INV: quan quedes a casa d'un d'aquests nois? 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: val # a passejar no aneu però # o al cinema? 
*MAR: poque(s) vegade(s). 
*INV: poques vegades # o sigui # normalment aneu a casa d'algú. 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i llavors # el Lluís # el Gerard i tu sou un grup o ells dos estan 
 separats # en grups separats? 
*MAR: lo que passa <é(s) que> [?] no som grups sinó que anem en molts 
 grups però som amics. 
*INV: val # sou amics # però +/. 
*MAR: però ane(m) amb persone(s) diferents # a vegades <sunts> [*] # xxx . 
%err: sunts = junts 
*INV: val # i el Lluís i el Gerard van junts? 
*MAR: xxx de vegades. 
*INV: de vegades sí # quan tu vas a casa del Lluís # per exemple # també 
 ve el Gerard o no? 
*MAR: no # xxx xxx xxx a vegades a casa de(l) Lluís # <perrò> [*] e(l) cap 
 de semana # ahir # em vai(g) quedar a dormir. 
%err: perrò = però 
*INV: et vas quedar a dormir a casa del Lluís # ah molt bé # i hi havia 
 també el Gerard o no? 
*MAR: no he anat mai a casa del Gerard. 
*INV: no has anat mai a casa del Gerard? 
*MAR: no. 
*INV: per tu # quin és el nombre ideal d'amics d'un grup # perquè aquell 
 grup funcioni? 
*MAR: noma? 
%com: fa una expressió de no entendre 
*INV: en un grup d'amics # quants n'hi ha d'haver perquè funcioni el grup? 
*MAR: per mi? 
*INV: sí # què penses # <quants> [/] quants nois i noies hi ha d'haver en 
 un grup? 
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*MAR: do(s). 
*INV: dos? 
*MAR: per mi si hi ha molts (em) perdo i no puc seguir. 
*INV: ah ia # llavors et perds # per tu l'ideal són dos # i tu tres o 
 només dos? 
*MAR: dos. 
*INV: llavors # a veure Marc # quina diferència hi ha entre millor amic o 
 amiga # entre amic o amiga # i entre company o companya # quina 
 diferència hi ha? 
%com: entre una tercera persona a la sala i s'interromp la filmació # poc 
 després es reemprén tornant a formular la pregunta. 
*MAR: donc(s) que &mi millor amic és de confiança # que pots e(x)plicar+li 
 coses personal(s) # de confiança # i amic no ta(nt) de confiança i 
 +/. 
*INV: amic # què dius? 
*MAR: amic no tant de confiança com millor amic. 
*INV: sí # i company o companya? 
*MAR: company xxx xxx xxx # per mi company <és> [//] som amics # ens 
 <asserem> [=? asseiem] a vegades a la classe. 
*INV: i tu quants millors amics creus que tens o millors amigues? 
*MAR: do(s). 
*INV: dos # val # que són aquests dos. 
*INV: quants amics creus que tens? 
*MAR: no sé. 
*INV: què diries # més o menys? 
*MAR: quatre. 
*INV: quatre # i quants companys o companyes creus que tens? 
*MAR: u(ns) quants # sis <i> [*] cinc. 
%err: i = o 
*INV: cinc o sis? 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: vale # qui són aquests amics o amigues # aquests quatre? 
*MAR: (l)a Nora. 
*INV: la Nora. 
*MAR: <Mai> [?]. 
*INV: Maite? 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap # Laia # <Sala> [/] <Sala> [*] . 
%err: Sala = Sara 
*INV: Sara i el tercer que m'has dit? 
*MAR: 0. 
%com: escriu el nom 
*INV: i el tercer que m'has dit # com es diu # Laia # val. 
*INV: Nora # Maite # Laia i Sara # o sigui totes són noies les 
 amigues. 
*INV: creus que és important tenir amics? 
*MAR: sí. 
*INV: per què? 
*MAR: per poder <subar> [*] # per <passar+lo> [*] bé i pots ajudar+los. 
%err: subar = jugar ; passar+lo = passar+ho 
*INV: i on es fan els amics? 
*MAR: parlant. 
*INV: no # on es fan # en quin lloc es fan? 
*MAR: &so sobreto(t) a les e(s)coles # <a les> [*] i(ns)tituts. 
%err: a les = als 
*INV: per què? 
*MAR: per xxx e(s) (t)roba tots. 
*INV: i com es fan els amics # un per fer amics què ha de fer? 
*MAR: pués agradable # parlar # ser amable # educat # no fer el ridícul. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $OEC1 $OEC1 $EMS6 
*INV: de què parles tu amb els teus amics? 



8  Annex 2. Transcripcions 
 

 

*MAR: de noies. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: de noies # i de què més? 
*MAR: de re(s) mé(s) # no # de jocs i <de> [/] de <trebà> [=? 
 treball] xxx xxx xxx <roio> [*] # xxx <leues> [*]. 
%err: roio = rotllo ; leues = deures 
%cod: $EN $I2 $F6 $EF $EF $OES4 $EN $F2 $OES4 $I3 $F6 $EF $EF $EF $OES2 
*INV: i de deures també parleu i de treballs. 
*INV: i no ets massa amic del Francesc? 
%com: noi sord de la seva classe 
*MAR: normal. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: normal # o sigui és més un company. 
*MAR: un amic. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: un amic però <no les> [//] no has dit el seu nom? 
*MAR: ia # per mi xxx xxx xxx i (l)a Nora # però no li diguis. 
%cod: $EN $I3 $F5 $EF $OES2 $EN $F6 $OEC1 
*INV: <no> [/] <no> [/] no li diré # a veure # no t'he entés # tona+m'ho a 
 dir. 
*MAR: que no em cau tan bé com la xxx # la Nora # la Sara i la Laia # és 
 xxx co(m)pany mitat amic. 
%cod: $EN $I1 $F5 $OES2 $EN $I1 $F5 $EF $OES2 
*INV: mig company # mig amic # d'acord. 
*INV: l'amistat amb els nois o noies sords creus que és igual o diferent 
 de l'amistat amb els nois o noies oients? 
*MAR: dife(r)ent. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES4 
*INV: per què? 
*MAR: don(cs) xxx amb els oients és difícil i amb els sords <suposa> [?] 
 &m més fàcil per xxx e(l) mateix problema i ens e(n)tene'm 
 mi(ll)o(r). 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $OEC4 $OEC1 $EMS6 
*INV: us enteneu millor # però en canvi tu no t'entens millor amb el 
 Francesc # o sí? 
*MAR: no # no sé. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES3 
*INV: o sigui # amb el Francesc que és sord i és de la teva classe no ets 
 tan amic com aquests altres nens. 
*MAR: <no> [/] no vull dir <asò> [*] sinó que # quina pregunta m'ha fe(t)? 
%err: asò = això 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $OES2 $EN $F1 $EF $OES2 
*INV: io t'he peguntat # l'amistat que tu tens amb els nois sords és igual 
 o diferent de l'amistat que puguis tenir amb els nois oients? 
*MAR: més o menys igua(l). 
%cod: $EN $C1 $F5 $EF $OES4 
*INV: sí # abans m'has dit que no. 
*MAR: per pensava que em xxx si xxx o diferent # és més o menys igua(l). 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $OEC3 $EMS9 $EN $F5 $EF $OES2 
*INV: l'amistat és igual # més o menys # per exemple l'amistat que tu tens 
 amb el Francesc és més o menys igual que la que tens amb el Lluís o 
 amb el Gerard o amb la Nora? 
*MAR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # no hi ha diferències? 
*MAR: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: i amb el Francesc t'hi entens millor que no pas amb aquests altres 
 nois i noies oients? 
*MAR: no per(què) el Francesc és molt tossut. 
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%cod: $EN $F5 $OES2 $EMS9 
*INV: és tossut de caràcter? 
*MAR: &=gest de negació amb el cap # i no m'ag(r)ada xxx . 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $OES2 
*INV: però quan heu de parlar t'entens millor o igual? 
*MAR: no gaire # <parrem> [*] e(ls) dos # pensem d'una forma molt diferent 
 # o sigui que io penso una cosa i ell pensa un(a) a(l)tra # i xxx. 
%err: parrem = parlem 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $F5 $EF $OEC1 $EMS10 $EN $I1 $F5 $EF $EF $OEC1 
*INV: i l'amistat amb els nois és igual o és diferent de l'amistat amb les 
 noies? 
*MAR: diferent. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: per què? 
*MAR: per mi fa molt(a) vergonya parlar amb una noia que no pas amb un noi. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES1 $EMS4 
*INV: bé # però ets amic de quatre # no? 
*MAR: ia <perrò> [*] si fossin nois seria diferent. 
%err: perrò = però 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC4 
*INV: per què? 
*MAR: la Mai(te) é(s) la meva cosina # però <la> [/] <la> [/] la Nora # 
 la <Naia> [=? Laia] i la Sara a vegades <se> [*] fa vergonya 
 parlar amb mi # però són molt simpàtique(s) i em cauen bé. 
%err: se = els 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC1 $OEC3 $EMS2 $EN $F5 $EF $OEC1 
*INV: ia # sí # o sigui # la diferència és sobretot que et fa més vergonya 
 parla amb les noies. 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i per què? 
*MAR: no sé # però fa més vergonya. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 
*INV: imagina't que tens una nóvia # que surts amb una noia. 
*MAR: impossible. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: per què? 
*MAR: pf # no sé # va continua. 
%cod: $EN $I1 $PQNT3 $F5 $OES3 $EN $F4 $OES3 
*INV: val # doncs imagina't que surts amb una noia # et sembla que 
 l'amistat que tindries amb els teus millors amics # amb el Lluís o 
 amb el Gerard # seria igual o diferent de l'amistat que tindries amb 
 la teva nóvia? 
*MAR: igual. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: per què? 
*MAR: per xxx nóvia xxx xxx. 
%cod: $EN $I3 $PMT1 $F6 $OES2 
*INV: mm ? 
*MAR: que nóvia xxx xxx que amista(t) . 
%cod: $EN $I2 $PMT1 $F6 $OES2 
*INV: mm # li expliques? 
*MAR: nóvia és més que amista(t). 
%cod: $EN $F5 $EF $OES2 
*INV: ah # és més # val # val # i per què és més? 
*MAR: no sé # <per> [/] per més. 
%cod: $EN $I1 $PQNT3 $F5 $OES2 
*INV: per tu seria més que una amistat? 
*MAR: no # per mi xxx xxx xxx en cada cas xxx millor amic # xxx xxx 
 <(sup)osu> [?]. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $I3 $F5 $EF $OES2 
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*INV: com t'agradaria que fos el teu amic ideal # perfecte? 
*MAR: e(l) Gerard i xxx # per mi só(n) els amics perfectes. 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $OES2 
*INV: qui # el Gerard i el Lluís? 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: val # doncs com són # com t'agrada a tu que sigui un amic ideal? 
*MAR: puff # obert # si(m)pàtic # <brromisma> [*] i no sé # això. 
%err: brromisma = bromista 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $OES4 $EN $F5 $OES3 $EN $F2 $OES4 
*INV: obert # simpàtic # bromista # alguna cosa més? 
*MAR: amable. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: amable. 
*MAR: flipà. 
%cod: $EN $F5 $OES5 
*INV: flipat # com vols dir flipat? 
*MAR: flipà # fer to(n)teries. 
%cod: $EN $F5 $OES5 $EN $F5 $EF $OES4 
*INV: que faci tonteries? 
*MAR: a vegades. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: alguna cosa més? 
*MAR: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: val # i tu creus que podries ser amic d'una persona que sigui molt 
 diferent a tu # per exemple tu ets un noi de raça blanca # tu creus 
 que podries ser amic d'un noi o una noia de raça <negra> [>] o això 
 seria un impediment de cara a l'amistat. 
*MAR: <clar> [<] <xo> [*] no só(c) racista # sí. 
%err: xo = jo 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # podries ser amic igual. 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i tu creus que podries ser amic d'un noi o una noia d'una 
 cultura o d'una religió molt diferent a la teva # per exemple una 
 cultura musulmana # que fos d'un país àrab o d'un país oriental # 
 <de la> [//] xinès? 
*MAR: no sé # però no n'he conegut cap # <sorrament> [*] que no. 
%err: sorrament = segurament 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $EF $OES4 
*INV: segurament que no # per què? 
*MAR: per mi # pff # no sé <perrò> [*] em fa la pinta que no. 
%err: perrò = però 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OES5 $EN $F5 $EF $OEC1 
*INV: i per què ? 
*MAR: xxx no sé com <explicar+vo> [*] xxx xxx # e(ls) do(s) creiem en 
 cose(s) molt diferents . 
%err: explicar+vo = explicar+ho 
%cod: $EN $I2 $F5 $EF $OEC4 $EN $F5 $EF $EF $EF $OES2 
*INV: mm ? 
*MAR: que no ens <agradaria> [?] . 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: i per què et sembla que no us entendrieu? 
*MAR: per mi som molt diferents. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: en quin sentit diferents # en quin sentit? 
*MAR: <si> [/] si un noi <de re> [//] d'un a(l)tre religió # musulmana # 
 això ens e(n)te(n)dríem malament. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $OES2 $EMS6 
*INV: per exemple # eh # o d'una religió indú # eh # o budista # jo t'ho he 
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 posat com exemple # i et sembla que no us entendrieu # i per què? 
*MAR: no # <prrò> [*] si é(s) <molt> [/] <molt> [/] <molt> [/] molt 
 religiós no # però si é(s) normal sí. 
%err: prrò = però 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC1 
*INV: ia # i et sembla que podries ser amic d'un noi o una noia amb 
 disminució # per exemple una persona que fos cega # o això 
 seria un impediment de cara a l'amistat entre tu i aquesta altra 
 persona? 
*MAR: què va # si ella fos amable # jo l'ajudaria # <quedaria> [?] al 
 seu costat. 
%cod: $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $OEC4 $EN $F5 $OES2 $EMS2 
*INV: i d'una persona que anés en cadira de rodes ? 
*MAR: 0 &=gest d'interrogació amb la cara . 
*INV: i d'una persona que anés en cadira de rodes? 
*MAR: <tabé> [/] ta(m)bé. 
%cod: $EN $I1 $C1 $F2 $EF $OES4 
*INV: no seria un impediement de cara a l'amistat? 
*MAR: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*MAR: el <Fracenc> [*] què ha dit d'això? 
%err: Fracenc = Francesc 
%cod: $EN $F3 $EF $OES2 
*INV: ai # <no me'n recordo> [/] no me'n recordo perquè he fet moltes 
 entrevistes amb molts alumnes # no me'n recordo # Marc. 
*INV: què fas tu per al teu millor amic? 
*MAR: <brromes> [*] # ajudar+lo xxx i <arre> [*] coses. 
%err: brromes = bromes ; arre = altres 
%cod: $EN $I2 $PQNT3 $F5 $EF $EF $OES2 
*INV: i què fa el teu millor amic per tu? 
*MAR: ajudar+me a se(gu)ir o <sigue> [*] si io em perdo en un dità . 
%err: sigue = sigui 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC4 
*INV: en un dictat? 
*MAR: no # si io xxx xxx paraula # jo m'ho perdo # <e meu> [/] e(l) meu 
 millor amic doncs anirà xxx xxx paraula. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $I2 $PMT1 $F5 $EF $OEC4 
*INV: val # t'ajuda a la classe? 
*MAR: a vegades. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: què creus que pensen els teus amics sobre tu? 
*MAR: pf # no sé . 
%cod: $EN $I1 $F5 $OES3 
*INV: què diries? 
*MAR: pués suposo que deuen pensar xxx xxx. 
%cod: $EN $I1 $F5 $OEC3 
*INV: però digues # imagina't que aquí hi ha el Lluís i el Gerard # clar 
 tu no ho saps què pensen +/. 
*MAR: que <els hi cai(c) força> [//] els hi cai(c) bé. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $OEC1 $EMS9 
*INV: que els hi caus bé? 
*MAR: que no hi ha cap impediment per(què) no siguem amics # xxx . 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $OEC4 
*INV: i <què més> [/] què més pensen sobre tu? 
*MAR: pué(s) que só(c) simpàtic # bromista # ia xxx. 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $OES2 
*INV: què és important perquè una amistat funcioni? 
*MAR: pués ser amable # no ser xxx # tenir bona actitud # tot això. 
%cod: $EN $I1 $F5 $OEC1 $OEC1 $EN $F6 $OES4 
*INV: i quins problemes o conflictes surgeixen en la relació entre tu i 
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 els teus amics? 
*MAR: eh # què diu(s)? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES3 
*INV: de vegades # els amics s'enfaden una mica # llavors et pregunto # 
 quins problemes sorgeixen en la relació entre tu i els teus amics? 
*MAR: que io a vegade(s) crido una mica massa # sense donar+me compte # i 
 s'e(n)fade(n) # ia (es)tà. 
%cod: $EN $I1 $C1 $F5 $EF $EF $EF $OEC4 $OEC1 $EN $EN $F6 $EF $OES3 
*INV: i algún altre problema? 
*MAR: tn &=gest de negació amb el cap . 
*INV: i quan hi ha algun problema entre els teus amics com ho resoleu? 
*MAR: no sé # no me reco(r)do . 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F5 $EF $OES2 
*INV: home # sí # quan us baralleu una mica com +/. 
*MAR: pués al final demano perdó. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: tu demanes perdó. 
*MAR: xxx xxx xxx depèn . 
%cod: $EN $I3 
*INV: mm ? 
*MAR: que demano di(s)culpes. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES2 
*INV: ia # en general # per què els amics s'enfaden? 
*MAR: perquè crido massa sense donar+me compte. 
%cod: $EN $C3 $F5 $OEC4 
*INV: <no> [/] <no> [/] no vull dir en el vostre cas concret # vull dir 
 <en general> [/] en general en un grup d'amics # per què s'enfaden? 
*MAR: perquè io a vegade(s) parlo molt. 
%cod: $EN $I2 $C3 $F5 $EF $OES2 
*INV: mm? 
*MAR: que io a vegade(s) parlo molt # o sigui io parlo # una conversa # i 
 pregunto i parlem molt i em diuen <cala> [*]. 
%err: cala = calla 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $OES2 $EN $PMT1 $F5 $EF $OEC1 $OEC1 $OEC1 $EMS3 
*INV: o sigui # tu perds la conversa i llavors tu preguntes de què parleu 
 i et diuen calla? 
*MAR: a vegades. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: per què? 
*MAR: xxx xxx no <ecut> [*] en el <arra> [*] . 
%err: ecut = escolto ; arra = altre 
%com: s'assenyala l'orella fent l'acció d'escoltar 
%cod: $EN $I3 $F5 $EF $EF $OES2 
*INV: sí # val # aquest és en el teu cas particular # val # tu ara 
 m'explicaves aquest problema # no # de què de vegades els amics 
 parlen # tu has perdut el fil i preguntes de què parleu i ells et 
 diuen calla # no? 
*MAR: <o de> [/] o de <re> [/] <re> [/] <re> [/] <re> [/] re(s) # a 
 vegades em diuen de <re> [/] re(s) # saps? 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: ia # però sí que parlen d'alguna cosa # no # clar. 
*MAR: què t'ha dit <e(l) Ci(s)co> [/] e(l) Ci(s)co # <e(l) Fra> [/] e(l) 
 Francesc # què t'ha dit d'això? 
*INV: ai # <no me'n recordo> [/] no me'n recordo # a veure # Marc # però 
 en general # quan tu veus altres grups d'amics en el pati # en 
 general per què s'enfaden els amics # no vull dir els teus # sinó 
 en general # per què s'enfaden els nens que són amics o les nenes # 
 què diries? 
*MAR: per xxx crido massa sense donar+me compte. 
*INV: no # però això és el teu cas particular # no # però en general? 
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*MAR: ah # no sé xxx xxx . 
*INV: per què s'enfaden els amics o les amigues # què diries? 
*MAR: xxx xxx suposo que deu ser per no me recordo una cosa # si (a)juda. 
*INV: tu amb qui tens més confiança # amb els amics o amb els pares? 
*MAR: amb els pares. 
*INV: per què? 
*MAR: per(què) són els meus pares i els conec de sempre. 
*INV: i de vegades els teus amics et pressionen perquè facis una cosa que 
 tu no vols fer? 
*MAR: eh? 
*INV: de vegades els teus amics et pressionen perquè facis una cosa que tu 
 no vols fer? 
*MAR: de vegades. 
*INV: com ara què? 
*MAR: no sé # no me recordo però m'ha passat de vegades. 
*INV: què t'han obligat a fer que tu no volies fer? 
*MAR: ficar+me de porter # jugant a futbol # però això passar a tothom. 
*INV: perquè a tu no t'agrada fer de porter? 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap # però això li passa a tothom. 
*INV: clar # i tu al final què has fet # t'hi has posat de porter o no? 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*MAR: e(ls) pares. 
*INV: els pares # per què? 
*MAR: pués no sé. 
%com: intensitat de la veu molt fluixa 
*INV: i què teniu en comú tu i els teus amics # en què us assembleu tu i 
 els teus amics? 
*MAR: suposo que so(m) bromiste(s). 
*INV: ah # en què sou bromistes # alguna cosa més? 
*MAR: no. 
@End 



14  Annex 2. Transcripcions 
 

 



Annex 2. Transcripcions  15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2s-d. DAP2.   MARCER



16  Annex 2. Transcripcions 
 

 



Annex 2. Transcripcions  17 
 

 

@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: MAR Marta Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|MAR|12;11.|female|1ESO Zafra|DAP2|Target_Child|vídeo16| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of MAR: 11-NOV-1990 
@Coder: INV 
@Date: 15-OCT-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són les teves millors amigues o amics? 
*MAR: pués amigues <era> [*] la Laura # l'Adriana # (l)a laia # eeh # 
 amic(s) <era> [*] Joan Marc # Ma(r)io i el Pol # ja està. 
%err: era = són 
*INV: són sords o oients? 
*MAR: tot(s) oient(s) menos la Laia. 
*INV: que és sorda? 
*MAR: sí. 
*INV: la Laura que va aquí a l'institut amb tu? 
*MAR: sí # tots. 
*INV: i aquesta nena [= Laia] també és sorda? 
*MAR: sí # <vam> [*] conèixer l'any passat allí a <plabà> [?] de 
 secundària. 
%err: vam = ens vam 
*INV: tots van a la teva classe? 
*MAR: sí. 
*INV: alguns d'aquests nens i nenes els coneixies ja de més petits # de 
 l'escola de primària? 
*MAR: no # des de parvulari un nen # <era> [*] el Joan Marc. 
%err: era = és 
*INV: i a quina escola anàveu # a parvulari? 
*MAR: a pa(r)vu(l)ari xxx a llimoner. 
*INV: a l'escola llimoners # d'aquí a barcelona? 
*MAR: sí # (es)tà a barcelona. 
*INV: i els altres? 
*MAR: els a(l)tres no <vaig> [*] conèixer # <vaig> [*] conèixer el primer 
 dia del primer d'eso. 
%err: vaig = els vaig 
*INV: la Laia que és sorda tampoc no la coneixies d'abans? 
*MAR: no. 
*INV: la vas conèixer aquí el quinze de setembre? 
*MAR: sí. 
*INV: de tots aquests amics i amigues qui és el més amic o la més amiga # 
 el número u? 
*MAR: pués la Laia # i un de nen. 
*INV: quin? 
*MAR: el Mario. 
*INV: el Mario també és un número u # o sigui que la Laia i el Mario són 
 els més amics? 
*MAR: 0 &=mou el cap indicant afirmació . 
*INV: i # per exemple # la Laura # que ja no és tan amiga # quin número li 
 posaries? 
*MAR: l'Adriana un dos <i aa> [/] i al Joan Marc un dos. 
*INV: i la Laura? 
*MAR: el tres # i aquell # a(l) Pol igual. 
*INV: o sigui els més amics són la Laia i el Mario +/. 
*MAR: sí # exacta. 
*INV: i després en segon lloc l'Adriana i el Joan Marc i no tan amics 
 la Laura i el Pol. 
*MAR: 0 &=mou el cap indicant afirmació . 
*INV: on tens més amics o amigues # a la classe # a l'institut o en altres 
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 àmbits? 
*MAR: a l'institut. 
*INV: i de l'institut a on # a la teva classe o en altres classes? 
*MAR: pués a la meva classe. 
*INV: quan et veus amb els teus amics? 
*MAR: pués cada dia igual. 
*INV: aquí a l'institut o també et veus fora de l'institut? 
*MAR: aquí a l'institu(t) i alguna vegada # cada dissbte passa(t) # aquí 
 a l'institut i el dissabte quan els nens surten al parque del clot 
 # pués aquí. 
*INV: i quan hi vas # dissabte al matí o a la tarda? 
*MAR: no # a la tarda. 
*INV: i a part del parque del clot et veus algún altre moment amb aquests 
 amics o amigues? 
*MAR: sí. 
*INV: quin altre? 
*MAR: pué(s) <la> [/] la <gemma> [?] . 
*INV: a on? 
*MAR: aquí al parque. 
*INV: espera Marta # no t'he entés # tú amb aquests amics i amigues et 
 veus aquí a l'institut # al parque del clot # m'has dit # i jo et 
 pregunto #  en algún altre lloc també et veus amb ells? 
*MAR: no # no <ten> [?] . 
*INV: i al parque del clot hi vas el dissabte a la tarda # més o menys en 
 quina hora? 
*MAR: pués a les sis # aproximadament. 
*INV: fins a quina hora? 
*MAR: fins a les nou # com a vegades <juguem> [/] juguem molt a prendre 
 algo # tot això. 
*INV: ah # aneu també a prendre algo! 
*MAR: sí # també # allà al clot. 
*INV: i què feu allà al parque? 
*MAR: pués jugant # eeh # parlar # eeh # prendre algo # emm # coses. 
*INV: què hi ha allà al parque? 
*MAR: pué(s) tobogan de nen(s) petits # jugant a futbol # bàsquet # emm 
 # hi ha un lloc que es juga a ping+pong. 
*INV: quines altres activitats feu amb els teus amics # a què jugueu? 
*MAR: pué(s) a ping+pong # a futbol # a bàsquet # emm # a pilla+pilla # 
 <a> [/] a escondite # eeh # cantar # ja està. 
*INV: el diumenge no us veieu? 
*MAR: no # el diumenge no. 
*INV: tots aquests nens i nenes aneu junts en un grup? 
*MAR: sí # clar. 
*INV: quan us trobeu el dissabte a la tarda us trobeu tots aquests? 
*MAR: sí. 
*INV: quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*MAR: però un grup # per exemple dues persone(s) a mi m'aborreixo molt 
 # eh # i quan passen no sé quant però molts # eh # <no m'a> [/] no 
 m'aborreixo # em diverteixo. 
*INV: quants nens i nenes hi ha d'haver en un grup perquè t'agradi i t'ho 
 passis bé? 
*MAR: pué(s) quinze. 
*INV: vosaltres sou set amics i amigues # o sigui que encara us falten # 
 no heu arribat a quinze # eh? 
*MAR: ya # però hi ha uns altre(s) # desconeguts # vull dir que allà a 
 parc # a vegades venen uns altres nens que no <és> [*] d'aquí # ni 
 d'altra escola de <quan nosa(l)tres erem> [?] petits # desconeguda # 
 llavors ells venen # pregunte(n) com et dius # no sé què # xxx . 
%err: és = són 
*INV: ah ja i llavors també juguen amb vosaltres? 
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*MAR: i en total hi han quinze. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amic o amiga # amic o amiga i 
 company o campanya? 
*INV: millor amic o amiga # què és per tu # explica+m'ho. 
*MAR: que és el millor de tot el món # que és la primera # com un premi. 
*INV: i un amic o amiga? 
*MAR: igual # que aquest. 
*INV: i un company o companya # què és? 
*MAR: pués és una persona # un noi o una noia que diem la vostra 
 <company> [*] . 
%err: company = companya 
*INV: torna+m'ho a dir Marta # que no t'he entés? 
*MAR: un noi o una noia <que és> [/] que és company # sembla com a 
 desconeguda # més o menos. 
*INV: Marta entre un amic o amiga i el millor amic o millor amiga # no hi 
 ha una diferència? 
*MAR: pués sí però no molta # &ee el millor amic o amiga # eh # vol dir 
 que é(s) el primer amic que hi ha <tota la vida> [?] # que é(s) el 
 millor de tot # que els atre(s) # i amiga # pué(s) no és tant 
 millor # així # <regula(r)> [/] regula(r) # per exemple una amiga 
 que no em convida a anar a casa <meva> [*] # é(s) així. 
%err: meva = seva 
*INV: i això també t'ho volia preguntar # a part de trobar+vos els 
 dissabtes al parc del clot # de vegades també aneu a casa d'un o a 
 casa de l'altre? 
*MAR: què vol dir? 
*INV: us trobeu també a casa d'algú? 
*MAR: no. 
*INV: sempre al parc. 
*MAR: sí. 
*INV: quants millors amics o millors amigues tens? 
*MAR: pué(s) deu. 
*INV: quants amics tens? 
*MAR: pué(s) aproximadament uns vuit. 
*INV: quants companys tens? 
*MAR: cinc. 
*INV: quan temps fa que ets amiga de la Laia? 
*MAR: pués de l'any passat. 
*INV: quan la vas conèixer la Laia? 
*MAR: l'any passat. 
*INV: anaveu juntes a la mateixa escola? 
*MAR: no # aban(s) en(s) vam conèixer allí # a xxx de secundària # amb el 
 Toni del creda # en(s) vam conèixer allà i en Toni em va 
 <representar> [*] # que aquesta nena anirà a zafra amb tu # i així 
 en(s) vam conèixer. 
%err: representar = presentar 
*INV: cap a final de curs de l'any passat? 
*MAR: sí # exa(c)tament. 
*INV: i amb el Màrio # des de quan que ets amiga d'en Màrio? 
*MAR: en(s) vam conèixer <a l'estiu> [//] aquest estiu. 
*INV: a sí # a on? 
*MAR: en(s) vam conèixer <a> [/] a girona pe(r)què <ell va> [//] ell té 
 una casa a girona é(s) dels seus tiets i de(ls) seus cosins # jo la 
 conec # bueno i vaig anar i vam veure i vam pa(r)lar una bona 
 e(s)tona i sembla com desconegut # i quan va arribar el primer dia a 
 l'escola i ve # no m'ho podia creure. 
*INV: i quan vau parlar no vau dir a quin institut anirieu a fer primer 
 d'eso? 
*MAR: no. 
*INV: us vau trobar per casualitat. 
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*MAR: sí &=somriu . 
*INV: quants millors amics tens? 
*MAR: dos. 
*INV: la Laia i el Mario # i l'Adriana i el Joan Marc què són millors 
 amics o amics? 
*MAR: 0 &=assenyala la columna dels amics . 
*INV: amics. 
*MAR: i la Laura i el Pol companys. 
*INV: abans m'has dit més de companys? 
*MAR: ya # però això és tota la classe de companys. 
*INV: és important tenir amics? 
*MAR: sí # é(s) molt important. 
*INV: per què? 
*MAR: perquè # eeh # podem estar junte(s) # fent un grup de treball # eeh 
 # un treball molt important # podem estar juntes i al final # de 
 mica en mica serà ami(c) # i això é(s) important que tingui amic. 
*INV: i per què? 
*MAR: per què # uff # no sé per què? 
*INV: què diries? 
*MAR: no tinc ni idea. 
*INV: on es fan els amics? 
*MAR: on # potser a(l) carrer # potser a la festa # potser a l'institu(t) 
 # eeh # <potser> [/] potser a molt(s) lloc(s). 
*INV: i quan dius a les festes # a quines festes vas tu? 
*MAR: a la tevetre(s) # per exemple. 
*INV: a la del club super tres? 
*MAR: sí # i també de vegade(s) anem a la festa de # aah # n'hi ha un lloc 
 que fan la festa del clot # aah # però no sé com es diu. 
*INV: com es fan els amics? 
*MAR: com # pué(s) pregunta # dir com et diu(s) # tot això # aah # et 
 saluda # co(n)vidar # em . 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC1 $EMS6 $EMS6 $EN $PMT1 $F5 
 $EF $OEC1 $EMS6 $EMS6 
*INV: i quan dius convidar # Marta # <a qué> [/] a què convides? 
*MAR: a què # per exem(pl)e # la Laia avui m'ha convidat de dinar a casa 
 seva # eh # xxx jo he dit que sí # xxx hem estat junte(s) # 
 <a carrer muntanya> [/] a(l) carrer muntanya. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $OES2 $EMS3 $EN $I1 $F6 $OES2 $EN $I1 $EF 
 $EF $OES2 
*INV: ah ia # que és a prop # no? 
*MAR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: de què parles amb els teus amics o amigues? 
*MAR: pués # de vegades # és normal que els nois i noies que parla(n) 
 sobre l'amor # sese [*] i també parlem <de> [/] del futbol pe(r)què 
 hi ha <moltes> [*] nois i noies que <li> [*] agrada jugar al 
 futbol # però bueno # eeh # cotxe(s) # però moltes vegade(s) parlen 
 del <sese> [*] perquè és normal que <gent> [?] la nostra edat que 
 parli això. 
%err: sese = sexe ; moltes = molts ; li = els 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC3 $EMS6 $EMS3 $EMS1 $EN $F5 $EF $OEC4 
 $EMS4 $EMS8 $EMS2 $EN $PMT1 $F6 $EF $OES4 $EMS3 $EN $F5 $EF $EF 
 $OEC4 $EMS6 $EMS1 $EMS3 
*INV: i et sembla que l'amistat amb els nois o noies sords és diferent 
 de l'amistat que tens amb els oients? 
*MAR: sí # però bueno. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OES4 
*INV: per què? 
*MAR: perquè # aah # és difícil explicar # perquè &a el sord # que la 
 diferent oïda de sentir+ho que l'oient # per exemple la meva mare 
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 sent uououó i jo sent(o) pi pi pí # <hi ha moltes> [/] hi ha 
 moltes persone(s) sords i oients que tenen moltes diferèncie(s) <i> 
 [/] i això é(s) e(l) perquè. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EMS2 $EN $PMT1 $F6 $OES2 $EMS7 $EN $F6 $OEC1 $EMS6 
 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OEC2 $OEC1 $EMS5 $EMS8 
*INV: La Laia és sorda # com tu # i l'amistat que tens amb aquesta nena 
 sorda és diferent a l'amistat que tens amb les altres nenes oients o 
 nens oients? 
*MAR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # i per què # en què? 
*MAR: é(s) molt difícil per explicar. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $OES2 $EMS3 
*INV: va intenteu # a veure si t'entenc. 
*MAR: aaah &=riu . 
*INV: en què canvia l'amistad amb un nen o nena oient respecte un nen o 
 una nena sord? 
*MAR: perquè &a a # <é(s) molt difícil> [/] é(s) molt difícil explicar+ho. 
%cod: $EN $I2 $PQNT3 $F6 $EF $OES2 $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: bueno # tu intenta+ho # va. 
*MAR: no sé <perquè> [/] perquè é(s) molt diferent però jo ho vec # però 
 no ho sé # però hi ha moltes diferències això segur # però no sé per 
 què. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC4 $OEC1 $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES2 
*INV: ya # i l'amistat que tens amb els nois és diferent respecte 
 l'amistat que tens amb les noies? 
*MAR: pss # a vegade(s) # diria que a vegades noi <eis dimana què pas> [?] 
 li agrada les noies perquè # per exemple # els nois hi ha molte(s) 
 diferències <noies> [*] noies # pe(r)què els nois sempre juguen <a> 
 [/] a futbol i les noies molt poque(t) # les noies li agraden parlar 
 de <sese> [*] o potser dels nov(i)us o potser altres coses tipus +/. 
%err: noies = nois ; sese = sexe 
%cod: $EN $I2 $PMT1 $F5 $EF $OEC3 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 $EMS2 $EN $F5 $EF 
 $OES2 $ES $EN $F6 $EF $EF $OES1 $EN $PMT1 $I1 $F6 $EF $EF $OES1 
 $EMS2 $EMS6 $EMS3 $EMS7 $EMS3 
*INV: espera # espera # a les noies els agrada parlar de sexe i de què més? 
*MAR: nov(i)us. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: novus # què és això # novios? 
*MAR: 0 &=gest d'afirmació . 
*MAR: sí # i els nois no # a vegades no <entenen> [?] de <sese> [*] # 
 <llavorens> [?] poden xxx d'equip(s) de bàsquet # poden (p)a(r)lar 
 de xxx # a xxx # lògicament. 
%err: sese = sexe 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES4 $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $OES2 $EN $I2 $F5 
 $EF $EF $EF $OEC1 
*INV: això els nois? 
*MAR: sí # <li> [*] agrada # però és igual # eh. 
%err: li = els 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $I1 $PMT1 $OEC1 $EMS2 
*INV: l'amistad que tu tens amb la Laia o l'Adriana # que són noies # és 
 diferent respecte l'amistad que tens amb el Màrio o amb el Joan Marc? 
*MAR: què vol dir? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: tu tens amics i amigues # d'amigues tens a l'Adriana # a la Laia # 
 i en canvi d'amics tens el Joan # el Mario # llavors és diferent 
 l'amistad que tens amb aquestes noies respecte l'amistad que tens 
 amb aquests nois? 
*MAR: sí que és diferent però no sé perquè # jo ho veig molt diferent que 
 hi ha # però no sé perquè # no sé. 
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%cod: $EN $F5 $OEC1 $EN $PMT1 $F5 $OEC1 $EMS6 $EN $F5 $OES3 
*INV: i imagina't que tu tinguessis un nuvi # tens un novi ara? 
*MAR: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: doncs tu imagina+t # eh # que tinguessis un novi # llavors l'amistad 
 que tu seguiries tenint amb els teus millors amics seria 
 diferent a l'amistad que tindries amb aquest novi o seria igual? 
*MAR: fff # <aah> [/] ah # si fossim nóvios vol dir que hi ha estima # 
 a(ls) d'ami(cs) nomé(s) ajuden # aah # si tens probleme(s) <explica 
 a mi> [*] i tot això # però é(s) molt diferent # é(s) xxx segur. 
%err: explica a mi = m'ho expliquen 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $OEC3 $EN $I1 $F6 $EF $EF $EF $F5 $OES2 $EMS3 $EN $F5 
 $EF $OEC4 $EMS7 $EN $F5 $EF $EF $OEC1 
*INV: <val> [/] val # o sigui # a veure si t'he entés # perquè amb el novi 
 l'estimes # hi ha una estima i amb els altres no # sinó que s'ajuden 
 si hi ha un problema. 
*MAR: no # sí # això. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F2 $OES4 
*INV: Marta a tu com t'agrada que sigui el teu amic o amiga ideal? 
*MAR: <com vol dir> [?] ideal? 
%cod: $EN $I1 $F1 $OES2 
*INV: perfecte # com t'agradaria que fos el teu amic o amiga perfecta? 
*MAR: com què? 
%cod: $EN $F1 $OES4 
*INV: no # cap amic ni cap amiga és perfecta # no? 
*MAR: ni cam # no. 
%cod: $EN $I2 $OES4 $EN $F2 $OES4 
*INV: ningú és perfecte # no # llavors tu imagina't # com t'agradaria 
 que fos una amiga o un amic perfecte # què és el que és més 
 important per tu d'aquest amic o amiga? 
*MAR: ningú no és cap perfecte però vol dir aaa +//. 
%cod: $EN $C2 $PQNT3 $F5 $OEC1 $EMS4 
*INV: però què és el que més t'agradaria # d'un amic o d'una amiga què és 
 el que més t'agrada # què és el que més valores? 
*MAR: no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: sí. 
*MAR: no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: d'una amistad # per tu què és el més important # d'una amistad? 
*MAR: per ajudar # mmm. 
%cod: $EN $C2 $F5 $OES4 
*INV: com # ajudar # val # val # què més? 
*MAR: està amb mi # treballant # mmm # no pot ser <amb> [/] amb  unes 
 altre(s) persone(s) # emm # sortir juntes # <a casa meva 
 convidar+lo> [*] # conèixer els pares d'ells o d'elles. 
%err: a casa meva convidar+l'ho = convidar+l'ho a casa meva 
%cod: $EN $C2 $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $OEC1 $OEC1 $EMS7 
*INV: val # molt bé. 
*MAR: i això. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: llavors # a veure # aquí com a millor amic has posat la Laia i 
 també el Mario # dels dos n'hi ha un que encara és més amic # qui 
 # la Laia o el Mario # o igual igual igual? 
*MAR: igual. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: igual igual igual. 
*MAR: igual igual igual # si és igual és igual. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $OEC4 
*INV: y Marta et sembla que podries ser amiga d'una persona que fos molt 
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 diferent a tu # molt diferent # per exemple una persona que fos de # 
 que fos d'una altra raça # tu ets una noia de pell blanca # no # 
 pués imagina't # tu podries ser amiga d'un noi o una noia de pell 
 fosca # negra? 
*MAR: &=gest de negació # no. 
%cod: $EN $I1 $F2 $OES4 
*INV: per què et sembla que no us entendrieu com a amics o amigues? 
*MAR: no sé # no sé. 
%cod: $EN $I1 $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 
*INV: però et sembla que no podries ser amiga d'una noia o un noi negre 
 # no funcionaria aquesta amistad # et sembla? 
*MAR: no # no funcionaria # pe(r) mi no funciona. 
%cod: $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $EF $OES2 
*INV: per què? 
*MAR: no sé perquè # no sé # però +//. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 
*INV: i una persona # un noi o una noia que fos d'un altre país? 
*MAR: uff # un altre país # per mi # per # el problema que hi ha d'un 
 altre paí(s) és el seu idioma # però ha vingut una nena que hi ha a 
 anglaterra xxx que no parla mai el català ni castellano # 
 <aleshores> [?] i aque(s)t é(s) e(l) p(r)oblema. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OES5 $EN $F6 $EF $OEC2 $EN $I1 $PMT1 $F6 $OEC2 
 $OES2 $EMS6 $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OES2 
*INV: val # l'idioma. 
*MAR: clar # però no sé # jo m'ag(r)adaria tenir amic(s) com aquests <però> 
 [/] però aque(s)t é(s) e(l) p(r)oblema de l'idioma # és això. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F6 
 $OE3 
*INV: val # però imagina't que és d'un altre país i sap català # eh # 
 llavors # encara que sigui d'un país amb una  amb una cultura 
 molt diferent a la teva # io què sé # doncs un país # de la índia o 
 de sud+amèrica # a tu et sembla que funcionaria aquesta amistad 
 entre tu i aquesta persona? 
*MAR: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: no # per què? 
*MAR: psss # perquè suposo un a(l)tre paí(s) fa a la seva manera i la meva 
 é(s) la meva # tote(s) le(s) persone(s) que hi ha aquí hi ha e(l) 
 mateix que nosatre(s) # <forum> [?] una mica d'un a(l)tre paí(s) ta 
 diferent # aah # això no funcionaria. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $OEC3 $OEC1 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF 
 $EF $OEC2 $EN $I1 $PMT1 $F5 $OES2 $EN $F5 $OES2 
*INV: aquesta amistat no funcionaria? 
*MAR: però no sé perquè. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: val # i una persona que tingués una disminució? 
*MAR: què vol dir? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: per exemple que fos cega o que anés en cadira de rodes +/. 
*MAR: què? 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: a tu et sembla que tu podries ser amiga d'ella +/. 
*MAR: sí. 
%cod: $EN $C1 $F2 $OES4 
*INV: o no funcionaria aquesta amistad? 
*MAR: sí funcionaria. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EMS10 
*INV: sí # per què? 
*MAR: pe(rqu)è pe(r) exem(pl)e una nena que va amb cadira de rode(s) i que 
 no té amigue(s) # ella necessita amigue(s) # però pe(r) mi 
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 funcionaria. 
%cod: $EN $I1 $PQNT3 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC2 $OEC2 $EN $PMT1 $F5 
 $EF $OEC1 
*INV: tu podries ser amiga d'ella? 
*MAR: sí # <i segur que serà simpàtica> [/] i segur que serà simpàtica. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES2 
*INV: segur que serà simpàtica # bueno # millor &=riu . 
*MAR: sí # això # no com un gamberro. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES4 
*INV: i d'un nen o una nena que fos cec # tu podries ser amiga d'ell o 
 d'ella? 
*MAR: sí # ajudar # quan la gent té u(n) problema o no ho sap fer una 
 cosa pe(r)què no ho ha fet mai # jo ajudaria. 
*INV: i podries ser amiga? 
*MAR: sí. 
*INV: què fas tu per la teva millor amiga o amic? 
*MAR: què fas? 
*INV: sí # tu què fas? 
*MAR: pués ajudar # estudiar junte(s) # eeh # sortir a(l) pati junte(s) # 
 aah # fer e(ls) treballs <de a> [*] ordinador # quedar junte(s) a 
 l'ordinador # i ja està # no sé què mé(s). 
%err: de a = a l' 
*INV: què fa el teu millor amic o amiga per tu? 
*MAR: què falta? 
*INV: què fa? 
*MAR: home +/. 
*INV: la Laia i el Mario què fan per tu? 
*MAR: don(cs) <vens> [*] cada dia amb mi # parlem # estudiar # é(s) com 
 abans que he dit. 
%err: vens = venen 
*INV: què creus que pensen els teus millors amics sobre tu? 
*MAR: què pensa # no sé què pensa? 
*INV: tu què diries # no passa res si no ho encertes. 
*MAR: aah # difícil aquesta pregunta. 
*INV: si jo els pregunto a la Laia i en Mario # com és la Marta # què em 
 diran ells? 
*MAR: no tin(s) ni idea # no sé què pense(n) # no sé # segur que no ho sé. 
*INV: què diran sobre tu? 
*MAR: pué(s) sóc simpàtica # potser guapa # <amamable> [*] # <teballadora> 
 [*] # potser l'amiga millor de(l) món # ja està suposo. 
%err: amamable = amable ; teballadora = treballadora 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*MAR: què é(s) important que l'ami(s)tat funcioni? 
*INV: sí # perquè hi ha amics que es barallen. 
*MAR: bueno. 
*INV: doncs què és important perquè una amistat funcioni? 
*MAR: e(s)tudiar # pué(s) estar junte(s) # ajudar # que ell(s) no ho 
 entenen # estar junte(s) quan una cosa que ell no ho sap # amm # no 
 sé què més. 
*INV: quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb els teus 
 amics o amigues? 
*MAR: pué(s) de vegade(s) els ami(cs) barallen. 
*INV: per què? 
*MAR: pe(rqu)è # pe(r) exemple # un # <que e> [/] <que es> [//] <que ha 
 deixat el lli> [//] que ha deixat un vídeo d'ell # una due(s) 
 se(t)mane(s) i ell s'enfada # llavorens xxx és que home m'ha xxx i 
 ell pensa que és una excusa # de vegade(s) (ai)xò fa la gent. 
*INV: com resols els problemes o conflictes amb els teus amics o amigues? 
*MAR: solucionar? 
*INV: sí # com ho soluciones? 
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*MAR: doncs suposo <parlar> [*] amb psicòle(g). 
%err: parlar = parlant 
*INV: no t'entenc # parlant amb un psicòleg # i tu ho fas això? 
*MAR: sí # jo també tinc. 
*INV: tu parles amb la psicòloga i t'ajuda? 
*MAR: sí. 
*INV: i com ho soluciones després amb l'amiga o amb l'amic? 
*MAR: <no sé com> [/] no sé com # solucionar però no sé com. 
*INV: suposem que tu tens un petit problema amb una amiga o un amic. 
*MAR: jo explico als meu(s) pare(s) i el meu pare diu això 
 é(s) normal # no sé què # no sé quanto(s) # i de(s)pué(s) de parlar 
 amb el psicòleg # que vaig cada dia e(l) divendre(s) # i m'explico i 
 ell m'explica alguna cosa # eh # per solucionar aquest problema. 
*INV: val # i llavors quan veus el teu amic o la teva amiga # què? 
*MAR: a(l) final estarà tot perfecte. 
*INV: i com # com ho fas perquè estigui tot perfecte? 
*MAR: pués explicar amb la seva família. 
*INV: a veure # explicar? 
*MAR: <amb els seus> [//] <explicar a> [/] explicar a la <seva> [/] 
 seva família i ells solucione(n) però no sé com. 
*INV: per què els amics o les amigues s'enfaden? 
*MAR: pe(r)què a una cosa &f # mal feta ho ha de demanar perdó # un nen 
 que pega amb un altre nen # a vegade(s) i s'enfada # no sé què # per 
 alguna cosa i al final es perdonen. 
*INV: amb qui tens més confiança # amb els teus amics o amb els teus pares? 
*MAR: a primer de tot amb els pare(s) i <defet> [*] amb els ami(cs) # jo 
 tinc que vigilar amb els meus amics # a vegades uns nens que són 
 gamberro(s). 
%err: defet = després 
%com: fa un gest de vigilar asssenyalant-se l'ull 
*INV: per què has de vigilar amb els teus amics? 
*MAR: pe(r)què hi ha uns amics que no són bon(s) i uns amics sí. 
*INV: però els amics més íntims +/. 
*MAR: que estudien # que treballe(n) # tot això és important # per 
 exemple # i això <pots> [?] tenir amics sobre ell # però un altre 
 que peguen # no sé. 
*INV: i amb els nens i nenes que vas dir l'altre dia també has de 
 vigilar? 
*MAR: no # aquet(s) no. 
*INV: de vegades els teus amics et pressionen perquè facis coses que tu no 
 vols fer? 
*MAR: pots tornar+ho a dir? 
*INV: de vegades els amics o les amigues t'obliguen a fer una cosa que tu 
 no vols fer? 
*MAR: sí # algunes. 
*INV: a veure # explica+ho. 
*MAR: eeh # a l'any passat vaig anar de colònie(s) i bueno <jo volia> [/] 
 jo volia estar amb els meus amics i llavo(rs) un altre nen # que no 
 sé quans anys té # tretze anys # eh # i va dir vol(s) venir a jugar 
 a futbol # jo vaig dir no m'agrada jugar a futbol # o sigui jo me'n 
 vaig amb aquet # i ell s'enfada perquè si no m'agrada és que no 
 m'agrada i punt # no hi ha res mé(s). 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*MAR: <pués> [/] pué(s) no puc dir # eh # mentide(s) als meus pare(s) # lo 
 millor é(s) que jo pregunto al(s) meus pare(s) que els meus amic(s) 
 què diuen # eh # i no deixen # alguna cosa sí que deixen # no tot # 
 eh # per exemple li vaig preguntar l'altre dia a(ls) meus pare(s) si 
 aquet dissabte amb e(ls) meus amics podem anar a comprar 
 pantalon(s) i va dir deixarà i va dir els meus pares deixen # però 
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 per anar a alguna cosa més lluny no. 
*INV: en què us assembleu # què teniu en comú tu i els teus amics i 
 amigues? 
*MAR: de què assemblem # <pués> [/] pués amics fan una cosa que a ells li 
 agradin i a mi una atra. 
*INV: com? 
*MAR: per exemple a(ls) meus amic(s) fan una cosa que a ells <t'agradin> 
 [*] i jo a mi mateixa. 
%err: t'agradin = els agradi 
*INV: no t'entenc Marta # a veure jo t'he preguntat tu i els teus millors 
 amics i amigues en què us assembleu # què teniu en comú? 
*MAR: pué(s) que treballem junt(s) # sortirem junt(s) # em # estudiem 
 junt(s) # a casa d'un nen junt(s) # xxx ens assemblem però no hi ha 
 més cose(s) per semblar. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: OSC Oscar Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|OSC|13;3.|male|1ESO IES Josep 
 Pla|DAP1|Target_Child|vídeo38| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of OSC: 1-FEB-1991 
@Coder: INV 
@Date: 14-MAY-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són els teus millors amics o amigues? 
*OSC: em # tinc que dir e(l) nom? 
*INV: sí. 
*OSC: donc(s) el Marc # Borja # els cognoms també? 
*INV: no # no cal # si es repeteixen sí # perquè si no io em faré un lio. 
*OSC: vale # el Pol # mm # el Pau # la Claudia i # ia està em <sempra> [*]. 
%err: sempra = sembla 
*INV: són oients # o algun d'aquests nois o noies són sords? 
*OSC: no # tot(s) són oients. 
*INV: llavors # el Marc on el vas conèixer? 
*OSC: em # el Marc # el Borja # el Pol i el Pau <en> [/] en(s) vam 
 conèixer tots <a par> [/] a parvulari i de(s) de <doncs> [*] anem 
 junts # però # sí # des de p+tres. 
%err: doncs = llavors 
*INV: a p+tres us vau conèixer però més amics # des de quan que sou més 
 amics? 
*OSC: doncs de(s) de que vam arribar aquí perquè # home # el meu millor 
 amic de sempre ha sigut el Marc i # però com que aquí en(s) vam 
 dividir doncs ara som més agrupats # bueno més amic(s). 
*INV: val # o sigui des del setembre # els coneixes des de p+tres però des 
 del setembre d'aquest curs que sou més amics. 
*OSC: sí. 
*INV: i la Clàudia # on la vas conèixer? 
*OSC: des de setembre # aquí. 
*INV: ah ia # no anava a la teva escola de primària? 
*OSC: no. 
*INV: llavors # si haguessis de posar un número # el número u el més més 
 amic # el número dos bon amic però ia no tant # el número tres una 
 miqueta menys # quin número posaries # a qui li posaries el número u? 
*OSC: de l'un fins a quin? 
*INV: fins al que tu vulguis # oh # a lo millor +/. 
*OSC: però es pot repetir? 
*INV: sí. 
*OSC: el un el Marc # un també el Borja # mm # i el Pol # un dos a la 
 Clàudia i tres al Pau. 
*INV: aquests nois i aquesta noia van a la teva classe? 
*OSC: aquests aquí # a l'institut # només <al> [//] a primer # el Marc i 
 <el> [/] el Pol i la Clàudia. 
*INV: o sigui # el Marc va a la teva classe # tu ets primer? 
*OSC: ce. 
*INV: i el Pol també # no? 
*OSC: sí. 
*INV: primer+ce # i la Clàudia també # no? 
*OSC: sí. 
*INV: on tens més amics # a la classe # a l'institut # en general # o en 
 altres llocs? 
*OSC: a la meva classe. 
*INV: de la teva classe # qui és el teu millor amic? 
*OSC: de la meva classe # continua sent el Marc. 
*INV: quan et veus amb els teus amics # et veus aquí # no # cada dia # 
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 de dilluns a divendres a l'institut. 
*OSC: sí. 
*INV: i fora # fora de l'institut també et veus amb aquests nois i amb 
 aquesta noia? 
*OSC: home # el Borja el veig el dilluns i els dimecres per la tarda i els 
 <divendres> [*] pel matí perquè juguem junts a futbol. 
%err: divendres = dissabte 
*INV: feu futbol però fora de l'institut? 
*OSC: sí # i +/. 
*INV: a veure # dilluns i dimecres a la tarda i quin altre dia? 
*OSC: el dissabte pel matí perquè fem partit. 
*INV: ia # o sigui que el Borja també el veus fora de l'institut # i els 
 altres? 
*OSC: els altre(s) no # <els> [//] el Marc i e(l) Pol abans també anaven 
 al mateix futbol # però aquest any s'han passat a un altre equip # 
 des de <doncs> [*] només els veig a l'institut. 
%err: doncs = llavors 
*INV: i el Pau i la Claudia? 
*OSC: no # només aquí. 
*INV: quan us veieu què feu? 
*OSC: parlem sobre temes o # és que aquí no hi ha molt per jugar 
 però potser aquí # sí # la majoria de vegades parlem de temes com 
 el cine o # el futbol # que som de diferents equips i sempre ens 
 <xinxem> [>] i # temes # i si # amb quasi tots són temes # home # 
 però a vegades al pati també fem partit(s) de futbol # i xxx. 
*INV: <&=riu> [<] . 
*INV: el Pol # no # és el que fa futbol amb tu? 
*OSC: no # el Borja. 
*INV: el Borja # perdó # el Borja i tu # a part de veure+us al futbol # 
 feu alguna altra cosa junts? 
*OSC: no. 
*INV: a veure # el Marc # el Borja # el Pol # el Pau i la Claudia i tu 
 funcioneu com un grup # o aquí hi ha diferents grups? 
*OSC: com si tots aquest(s) fossim un grup? 
*INV: sí. 
*OSC: no # no som un grup # no # home més grup som el Marc i el Pol i io # 
 però el Borja # el Pau i la Clàudia van # diguem # en altre(s) grups. 
*INV: ia # o sigui de vegades venen amb vosaltres i de vegades van amb 
 altres grups? 
*OSC: sí xxx . 
*INV: Marc # Pol i tu # sí que funcioneu com un grup. 
*OSC: sí. 
*INV: quin és el nombre ideal de membres d'un grup # perquè aquell grup 
 funcioni i s'ho passin bé? 
*OSC: a mi no m'agrada estar sempre en un grup # sinó més bé relacionar+me 
 <amb> [/] amb tots els del voltant # no tancat # però si fossim cinc 
 # diguem que <cinc> [/] cinc membres. 
*INV: més o menys # vosaltres sou tres i de vegades ja sou cinc o sis # no 
 # quan s'hi afegeixen aquests. 
*OSC: i també alguns matins anem <xunts> [*] des de(l) passeig maragall 
 fins aquí. 
%err: xunts = junts 
*INV: fins aquí a l'escola # a l'institut # perdó. 
*OSC: sí # a l'institut. 
*INV: i per què # que viviu per allà # us trobeu allà? 
*OSC: sí # perquè així anem parlant i comentant temes i # sí # per 
 això. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amic # amic i company # com ho 
 explicaries # o millor amiga # amiga o companya? 
*OSC: millor amic <serria> [*] amb qui em relaciono o <xugo> [*] més <i> 
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 [//] o # sí # amb qui em relaciono o <xugo> [*] més # amb qui em 
 porto molt bé i amic # sí # seria el mateix # encara que # é(s) que 
 no sé com explicar # a veure # amic seria # sí # lo mateix però més 
 que ens acabem de conèixer # per aquí # i company com un membre de 
 la classe <que> [/] # sí # que el conec però que no parlem de tant 
 en tant. 
%err: serria = seria ; xugo = jugo 
*INV: llavors # tu quants millors amics o amigues tens? 
*OSC: a mi m'agrada molt &di diferenciar <els meus> [/] els meus amics 
 de millor amic i amic # però seria com # quants tinc? 
*INV: sí # quants tens de millors amics? 
*OSC: <trres> [*] o quatre. 
%err: trres = tres 
*INV: i són? 
*OSC: el Marc # el Borja # el Pol # però l'altre # és que no sé # 
 <podrria> [*] ser el Javi. 
%err: podrria = podria 
*INV: el Javi # abans no l'has dit aquest noi. 
*OSC: se m'ha passat. 
*INV: i amics o amigues quants tens? 
*OSC: pfff. 
*INV: més o menys. 
*OSC: diguem que són com la classe i mitja entera@s # quaranta. 
*INV: per tu la Clàudia i el Pau són amics? 
*OSC: <sí> [/] sí. 
*INV: i de companys o companyes # quants tens # més o menys? 
*OSC: serien # quinze. 
*INV: llavors # el Javi que abans se t'ha passat i no l'has dit # et faig 
 les mateixes preguntes respecte el Javi # des de quan que el 
 coneixes? 
*OSC: el Javi # em <sempra> [*] perquè no me'n recordo molt # el coneixo 
 també des de p+tres # però no em relacionava molt amb ell fins a 
 cinquè # sisè # i des de <doncs> [*] som millors amics. 
%err: sempra = sembla ; doncs = llavors 
*INV: i al Javi quin número li posaries # u # dos # tres # quatre? 
*OSC: <un un> [//] un u. 
*INV: el Javi va a la teva classe? 
*OSC: <sí> [/] sí. 
*INV: i et veus només aquí a l'institut o també et veus amb ell fora de 
 l'institut? 
*OSC: només <a> [/] a l'institut. 
*INV: també quedes # al matí # amb ell # a la plaça virrei amat? 
*OSC: home # nosaltres en el camí que anem fins aquí # donc(s) ell va amb 
 nosaltres una mica més endavant # mm # sí. 
*INV: d'acord # creus que és important tenir amics? 
*OSC: sí. 
*INV: per què? 
*OSC: donc(s) perquè en cas de necessitat # mm # si necessites algo sempre 
 pots tenir a un amic al costat per explicar+li les coses o perquè 
 ens ajudi de vegades <quan> [//] o parlar # però també ajudar+lo i 
 això. 
*INV: on es fan els amics # on és més fàcil fer amics? 
*OSC: home # mm # on e(s) fan # com que on e(s) fan? 
*INV: en quin lloc es fan els amics? 
*OSC: home # io diria que aquí a l'institut perquè # err # com que ara som 
 més penya donc(s) ens coneixem més i hem fet més amic(s) # per això. 
*INV: com es fan els amics # un què ha de fer per fer amics? 
*OSC: <portar+se> [/] <porter+be> [//] portar+se bé amb ells i parlar 
 de cose(s) diverses # <axudar+lo> [*] i # això. 
%err: axudar+lo = ajudar+lo 
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%cod: $EN $F5 $EF $EF $OEC1 $OEC1 $EN $F2 $OES4 
*INV: tu de què parles amb els teus amics? 
*OSC: home # io parlo # seria # home # sobre notícies <que> [/] que han 
 donat a la tele # esports # pel·lícules i novetats # o temes que hem 
 estudiat a la classe # i això. 
%cod: $EN $F6 $OEC2 $OEC2 $EN $F2 $OES4 
*INV: val # a veure el Javi està també en aquest grup vostre fixe o també 
 és com la <Claudia> [>] que de vegades ve i de vegades se'n va amb 
 altres grups? 
*OSC: <no> [<] # entre ve i va. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC1 
*INV: val # com la Clàudia <i com> [>] el Pol # val # d'acord. 
*OSC: <i el Pol> [<] . 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: tu coneixes nois i noies sords? 
*OSC: si io conec nois i noies de què? 
%cod: $EN $F1 $OES2 
*INV: sords. 
*OSC: sords # ah # <sí> [/] sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F2 $OES4 
*INV: l'amistat amb els nois i noies sords creus que és igual o diferent 
 respecte l'amistat amb aquests nois i noies oients? 
*OSC: és que # mm # els nois i noies que coneixo estan en la <societat> 
 [=? associació] # van a unes altres escoles i é(s) clar no em 
 relaciono tant amb ells # però quan ens veiem # parlem i això # però 
 serien com uns amics # l'amistat no seria igual del tot # però no 
 pel fet <de què siguin> [//] de què no siguin oients sinó perquè no 
 en(s) veiem tant. 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $OEC2 $OEC3 $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $OEC1 $OEC4 $EN $F5 
 $OES2 $EN $F5 $EF $OEC1 $OEC3 $OEC4 
*INV: i l'amistat amb els nois et sembla que és igual o diferent de 
 l'amistat que tu tens amb les noies? 
*OSC: amb les noies? 
%com: somriu 
%cod: $EN $F1 $OES4 
*INV: sí # hi ha diferències o és igual l'amistat que puguis tenir amb un 
 noi o amb una noia? 
*OSC: home # mm # no del <tant> [*] perquè les noies sempre estan en el 
 seu grupet # anant d'un lloc a l'altre ii # no parlo tant amb 
 elle(s) # no. 
%err: tant = tot 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $C1 $F5 $OEC4 $ES $OEC1 $EN $F2 $OES4 
*INV: però amb la Clàudia sí # la Clàudia també és amiga teva. 
*OSC: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: i l'amistat que tu tens amb la Clàudia és igual o diferent de 
 l'amistat que tens amb el Pau o amb altres nois? 
*OSC: io diria que és igual # encara que no sé què pensa ella # i donc(s) 
 diem que sí # més o menys # que és igual. 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $EN $F6 $OEC3 $EN $F5 $EF $OEC3 
*INV: tu alguna vegada has tingut una novieta # has sortit amb alguna 
 noia? 
*OSC: mai. 
%com: somriu 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: no # però a veure # què penses # <l'amistat amb els teus 
 millors amics> [//] imagina't que tu sortissis ara amb una noia # eh 
 # que tinguessis una nóvia # l'amistat amb els teus amics et sembla 
 que seria igual o diferent de l'amistat que puguessis tenir 
 amb aquesta noia # que seria la teva nóvia? 
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*OSC: home # l'amistat que <tindrria> [*] amb els meus amic(s) # encara 
 <sortint> [*] amb una noia # seria igual que sempre. 
%err: tindrria = tindria ; sortint = que jo sortís 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $OEC2 $OEC4 $EMS6 
*INV: sí. 
*OSC: sí # però potser seria més # és que no sé # mai m'ha passat una cosa 
 així. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PQNT3 $F5 $OEC3 $EN $F6 $OEC1 
*INV: bueno # és la teva opinió. 
*OSC: suposo que seria més <amiga> [*] de (la) noia que els meus millors 
 amics # suposo. 
%err: amiga = amic 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $EMS1 $EMS3 $EMS8 $EMS5 $EN $F5 $OES3 
*INV: com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*OSC: uff # home # de caràcter <amabre> [*] # simpàtic # mm # que comprèn 
 les coses i parlador i quen +//. 
%err: amabre = amable 
%cod: $EN $F5 $EF $OES4 $EN $F5 $OES2 
*OSC: d'aspecte psicològic o físic? 
%cod: $EN $F3 $OES4 
*INV: no # o sigui # lo que tu <valoris> [>] en un amic ideal. 
*OSC: <seria> [<] # el meu amic ideal? 
%cod: $EN $F6 $OES2 
*INV: sí # bueno has anat dient coses # no # has dit amable # simpàtic # 
 parlador # què més? 
*OSC: mm # <xuganer> [/] <xuganer> [*] # que li agrada voluntari i 
 treballador i això. 
%err: xuganer = juganer 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EMS6 
*INV: tu creus que podries ser amic d'una persona molt diferent a tu # per 
 exemple un noi o una noia que fos d'una altra raça # tu ets un noi 
 de raça blanca # tu creus que podries ser amic d'un noi o una noia de 
 raça negra? 
*OSC: clar # totalment. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: no seria un impediment de cara a l'amistat? 
*OSC: a veure # io tinc xxx a futbol amb un noi de Brasil # em <sembra> 
 [*] # o d'<àfrrica> [*] # no sé # i que abans anava a la meva escola 
 i io em porto molt bé amb ell # no té cap sentit que sigui un d'una 
 raça # l'altre d'una altra i # no # això # io em porto bé. 
%err: sembra = sembla ; àfrrica = àfrica 
%cod: $EN $I1 $F6 $OEC2 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $OEC1 $EN $F5 
 $OEC3 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES2 
*INV: i d'un noi o una noia que fos d'una cultura molt diferent a la teva 
 o d'una religió molt diferent a la teva # per exemple un noi o una 
 noia d'un país àrab o d'un país oriental # eh # de xina o de l'índia? 
*OSC: totalment # seria amic # sí # <no tindri> [/] no tindria cap 
 inconvenient. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 
*INV: i d'un noi o una noia amb disminució # per exemple que fos cec? 
*OSC: igual. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: no seria un impediment de cara a l'amistat # et sembla? 
*OSC: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: i un noi o una noia que anés amb cadira de rodes? 
*OSC: tampoc # igual que els meus amic(s) amb mi # io <podrria> [*] ser 
 amic <de tothom> [/] # i # de tothom # sí. 
%err: podrria = podria 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $OEC4 $EN $F2 $OES4 
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*INV: què fas tu per al teu millor amic? 
*OSC: què faig io # ara que ho dius # donc(s) # suposo que +//. 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $EF $OES2 
*OSC: què faig io amb o per? 
%cod: $EN $F3 $OES2 
*INV: per ell. 
*OSC: per ell # fff # mm # ajudar+lo en algun(s) moments però no 
 necessita ajuda # i em sembla que no faig res per ell. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F5 $EF $OEC1 $EN $F5 $OEC3 
*INV: no # <segur que> [/] segur que sí que deus fer coses # no? 
*OSC: és que no m'enrecordo # home # potser a xxx # a vegades el defenso 
 d'uns altres o # sí # això. 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $EN $I1 $PQNT3 $F5 $OES2 
*INV: i què fa el teu millor amic per tu? 
*OSC: home # io diria que fa més que io per ell # m'<axuda> [*] quan a 
 vegades em perdo # a classe # o em passa apunt(s) # sí # això. 
%err: axuda = ajuda 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $EN $F6 $EF $EF $OEC4 $OEC1 $EN $F2 $OES4 
*INV: què creus que pensen els teus amics sobre tu? 
*OSC: home # io diria que pensen que sóc una mica pesat perquè # home # io 
 si # a vegades <faic> [*] brome(s) pesade(s) # però # home # io 
 penso que pensaran que sóc <una mi> [/] una mica pesat # simpàtic # 
 <amabre> [*] i una mica gamberrete # això. 
%err: faic = faig ; amabre = amable 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC3 $OEC3 $OEC3 $EN $F5 $EF $OEC3 $OEC3 $EN 
 $F2 $OEC4 
*INV: i per què dius això de què ets una mica pesat # a què et refereixes? 
*OSC: perquè el(s) meu(s) pare(s) m'han recordat # <cada dia> [/] <cada 
 dia> [/] cada dia que (no) faci bromes pesades al meu germà perquè a 
 vegades # per exemple # <vui cri> [/] vui cridar l'atenció i faig 
 alguna <brroma> [*] però no penso xxx guerra i em surt més malament 
 i això ha passat vàrie(s) vegades. 
%err: brroma = broma 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC3 $EMS9 $EN $I1 $F5 $OEC4 $OEC1 $OEC1 $OEC1 
 $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*OSC: <que> [/] que el(s) dos amics s'ajudin # parlin entre ells # no xxx 
 malament i això # em <sembra> [*]. 
%err: sembra = sembla 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC1 $OEC1 $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb els teus 
 amics? 
*OSC: quins <probremes> [*] o conflictes? 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: sí. 
*OSC: els únic(s) <probreme(s)> [*] # em sembla que a vegades són # a 
 vegade(s) i amb el Pol # que s'enfada molt ràpidament # o amb la 
 Clàudia també # per <fer> [/] fer+lis alguna <brroma> [*] # encara 
 que de veritat no sigui pesada # s'enfaden de cap a peus # però al 
 dia següent ia se li ha passat # i això. 
%err: probremes = problemes ; brroma = broma 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC2 $EN $F6 $EF $OEC4 $OEC2 $EN $F6 $OES2 $EN 
 $F2 $OES4 
*INV: i com resols els problemes o conflictes amb els teus amics? 
*OSC: anant a parlar # bueno depèn # perquè io sóc molt tossut # i a 
 vegades penso que io tinc la raó i que és ell qui m'ha de demanar 
 disculpes # però unes altre(s) vegade(s) també reconec que m'he 
 passat i vaig a parlar amb ell # però ell # quan io començo <a par> 
 [/] a parlar+li i a disculpar+me <em sona una bron # una> [//] 
 em dóna una bronca # bueno que m'he d'aguantar fins que se li passi 
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 # i això. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F6 $OEC4 $EN $F6 $OEC3 $OEC3 $OEC2 $EN $F6 $EF 
 $EF $OEC3 $OEC1 $EN $F6 $OEC4 $EN $F6 $OEC4 $EN $F2 $OES4 
*INV: i # en general # per què els amics s'enfaden? 
*OSC: home # per què s'enfaden amb el(s) seus amic(s)? 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: sí # en general # no vull dir els teus # sinó en general # tu què 
 diries # perquè els amics s'enfaden? 
*OSC: perquè alguna cosa <no els hi agra> [//] no els hi haurà agradat # 
 sí # potser. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: i en general # quines coses no agraden # als amics? 
*OSC: doncs # &e els <prrofessors> [*] que a vegades fan lo que volen i # 
 no sé # posen una nota o una falta per haver fet una cosa que no 
 ha(s) fet i tu <vei> [//] vas a parlar amb ells però <no> [/] no 
 t'escolten # passen # i també # sí # això. 
%err: prrofessors = professors 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC3 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC3 $OEC2 $EN $F6 $OEC1 
 $EN $F2 $OES4 
*INV: ia # però llavors # aquell noi o aquella noia s'enfada amb el 
 professor més que amb els amics # no # tu què diries? 
*OSC: sí # crec que sí. 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $F5 $OES2 
*INV: tu què diries # en general # per què els amics entre ells s'enfaden? 
*INV: tu m'has dit # per alguna cosa que no els hi agrada # no # i io t'he 
 dit però quines coses no els hi agrada # entre els amics em 
 refereixo? 
*OSC: doncs # quan # a vegade(s) # els hi hem fet <brrome(s)> [*] 
 pesades o hem començat una baralla # no sé # per alguna cosa tonta o 
 doncs # no sé # això és lo que crec. 
%err: brromes = bromes 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC3 
*INV: amb qui tens més confiança # amb els amics o amb els teus pares? 
*OSC: amb el(s) meus pares # home # sí # perquè # home # són el(s) meus 
 pares i això # però també els meus amics # els hi explico secrets 
 que m'han passat i en canvi als pares no # perquè <sabé> [*] lo que 
 em diran o això # però xxx secret molt insignificant # i això. 
%err: sabé = sé 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $OEC4 $EN $F5 $OEC2 $OEC4 $OEC3 $EMS6 $EN $F6 
 $OES4 
*INV: de vegades els teus amics et pressionen perquè facis una cosa que tu 
 no vols fer? 
*OSC: home # a vegades <em> [/] em <prressionen> [*] <per> [/] # igual que 
 altres # per tirar la motxila per damunt de les escales # que 
 caigui # i que caigui al terra # d'herba # com he fet altre(s) 
 vegades però voluntàriament i # però io no els hi he fet molt de cas 
 perquè l'última vegada se'm va trencar un <regra> [*] <i> [//] o 
 també perquè faci alguna tonteria a classe # <com això> [>]. 
%err: prressionen = pressionen ; regra = regla 
%cod: $EN $F6 $EF $OEC1 
*INV: <llavors> [<] # val # i tu llavors què fas # fas la tonteria # no la 
 fas? 
*OSC: no # home # a primària que # sí # a vegades feia alguna tonteria. 
*INV: a primària o ara? 
*OSC: no # ara ia no # perquè ara ia no # em sembla # no faig tantes 
 tonteries. 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*OSC: home # seria # depèn de quina cosa # però io em <sempra> [*] que 
 primer <obeirria> [*] els pares # sí # home # perquè em <sembra> [*] 
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 que no m'ha passat mai cap xxx. 
%err: sempra = sembla ; obeirria = obeiria ; sembra = sembla 
*INV: què teniu en comú tu i els teus amics? 
*OSC: doncs # <que anem al mateix> [//] # bueno # que tenim la mateixa 
 edat i que compartim le(s) mateixe(s) &afi aficcions i # això # em 
 <sembra> [*]. 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: FRA Francesc Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|FRA|13;3.|male|1ESO IES 
 Angeleta Ferrer|DAP1|Target_Child|vídeo41| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of FRA: 25-FEB-1991 
@Coder: INV 
@Date: 2-JUN-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Francesc # qui són els teus millors amics o amigues? 
*FRA: pués # el Pol # el Gerard # en Jordi # una mica el Marc # <i de> 
 [/] i d'amigues <la> [/] la C(r)i(s)tina # mm # i l'Anna ba(s)tant # 
 mm # no sé. 
*INV: tots aquests nois i noies són sords o oients? 
*FRA: e(l) Marc és sord i els altres són oient(s). 
*INV: llavors # el Pol # on us vau conèixer tu i el Pol? 
*FRA: al cole. 
*INV: i des de quan que el coneixes el Pol # des de p+tres # des de primer? 
*FRA: des de p+quatre perquè io vaig començar a p+quatre. 
*INV: el Pol va començar a p+quatre? 
*FRA: io vaig començar a p+quatre # e(l) Pol no ho sé. 
*FRA: ah # tu # o sigui que des de p+quatre que us coneixeu # i des de 
 quan que sou més amics tu i el Pol? 
*FRA: molts anys. 
*INV: ja des de p+quatre us vau fer molt amics o va ser més endavant? 
*FRA: ff # no sé que moltes vegades anavem junts. 
*INV: ja quasibé des de p+quatre vau ser bons amics # val # i el Gerard 
 des de quan que el coneixes? 
*FRA: pués quan vaig començar a fer futbol. 
*INV: i quin any va ser aquest # quans anys tenies tu? 
*FRA: set o alguna cosa així. 
*INV: o sigui que el coneixes des dels set anys # el Gerard # i des de 
 quan que sou més amics # tu i el Gerard? 
*FRA: <des> [/] # bé # des aquí # a primer d'eso. 
*INV: des de primer d'eso. 
*FRA: sí perquè per jugar a &fu futbol # però de(s)prés vaig 
 deixar i llavor(s) coneixia molt poc # però ia vam començar. 
*INV: perquè el Gerard anava a la mateixa escola que tu o no? 
*FRA: no. 
*INV: o sigui que només us trobaveu al futbol? 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: val # i heu coincidit ara # aquí a l'institut. 
*FRA: sí. 
*INV: i el pol i tu sí que anaveu a la mateixa escola # no? 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i el Jordi # des de quan que el coneixes? 
*FRA: des de primer d'eso. 
*INV: abans el Jordi anava en un altra escola? 
*FRA: sí. 
*INV: i el Marc des de quan que el coneixes? 
*FRA: des del futbol i de hàndbol. 
*INV: futbol i hàndbol? 
*FRA: cap a set anys de hàndbol # xxx vam deixar fins a te(r)cer # quan 
 feia quart. 
*INV: val # o sigui des dels set anys que vau coincidir a futbol i des de 
 quart vau coincidir a hàndbol. 
*FRA: sí # io va(ig) acabar. 
*INV: val # perquè el Marc i tu no anaveu a la mateixa escola? 
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*FRA: no. 
*INV: i des de quan que sou més amics # tu i el Marc? 
*FRA: xxx <ara> [/] ara. 
*INV: des de primer d'eso. 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap. 
*INV: i la Cristina i tu des de quan que us coneixeu? 
*FRA: des <de cole> [/] de cole # d'escola # de p+quatre. 
*INV: i més amistad des de quan la teniu? 
*FRA: a primer o així. 
*INV: des de primer de primària. 
*FRA: sí. 
*INV: i l'Anna? 
*FRA: (a)quet any. 
*INV: de tots aquests nois i noies els que anaven amb tu a l'escola # qui 
 són? 
*FRA: e(l) Pol i la Cri(s)tina. 
*INV: llavors # a veure # de tots aquests nois i noies # si haguessis de 
 posar un número # tenint en compte que un u és el millor amic # un 
 dos és un bon amic però ja no tant # un tres és amic però ja no tant 
 # a qui posaries un número u? 
*INV: al Pol quin número li posaries? 
*FRA: el u. 
*INV: llavors # Francesc # a algú més li posaries el número u? 
*FRA: ai # no. 
*INV: ves posant números. 
*FRA: e(l) <Gerararda> [=? Gerard] un i mig. 
*INV: un i mig # posa+ho. 
*FRA: el Jordi un dos # la C(r)istina també # <la> [*] Mar(c) un # no # 
 l'Anna un dos i mig i el Marc un tres. 
%err: la = el 
*INV: Francesc # tu on tens més amics # a la teva classe # aa un grupet 
 extraescolar # a l'escola on anaves de més petit # on tens més amics 
 o amigues? 
*FRA: sí. 
*INV: a on # en quin lloc? 
*FRA: ah # tot el cu(rs) # tota la classe. 
*INV: sí però en quin lloc tens més amics actualment? 
*FRA: què vol dir? 
*INV: doncs això # on tens més amics # aquí a l'escola # aquí a l'institut? 
*FRA: aquí a l'institut. 
*INV: o a futbol? 
*FRA: aquí a l'institut. 
*INV: de la teva classe # qui és el millor amic o amiga? 
*FRA: el Pol. 
*INV: quan et veus amb els teus amics? 
*FRA: quan veig? 
*INV: quan els veus? 
*FRA: què vol dir quan el(s) veus # quan veig? 
*INV: per exemple els veus aquí a l'institut cada dia # no? 
*FRA: sí. 
*INV: i fora de l'institut us trobeu? 
*FRA: sí # el cap de setmana # a vegades # <per> [*] cap de setmana anem a 
 jugar. 
%err: per = pel 
*INV: aneu a jugar a on? 
*FRA: a casa # a la play. 
*INV: sí # val # i durant la setmana que us trobeu per la tarda? 
*FRA: sí # <caminant> [/] caminant fi(n)s a cap a casa. 
*INV: sí # o sigui durant el trajecte de l'institut cap a casa. 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap. 
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*INV: i el cap de setmana sí que de vegades quedeu? 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: llavors # quan quedes amb els teus amics quines activitats feu # què 
 feu? 
*FRA: jugar. 
*INV: jugar amb la play. 
*FRA: sí fem # anem a(l) parc a jugar a bàsquet # coses. 
*INV: a veure # jugueu amb la play a casa d'algú +//. 
*FRA: a futbol. 
*INV: a futbol # a bàsquet # al parc +//. 
*FRA: tot. 
*INV: feu alguna altra cosa # aneu al cine? 
*FRA: una vegada vem anar al cine i # ia (es)tà. 
*INV: però no massa # al cine # tots junts? 
*FRA: no. 
*INV: val # perquè # Francesc # aquests nois i noies aneu tots en 
 grup o aquí hi ha diferents grups? 
*FRA: (di)ferents grup(s). 
*INV: doncs va # diguem els grups. 
*FRA: e(l) Pol # el Gerard # el Jordi i el Marc va(n) en un grup. 
*INV: aquests són un grup # més tu # no # més el Francesc. 
%com: ho escriu en un paper 
*FRA: xxx . 
*INV: i la Cristina i l'Anna què van en un altre grup? 
*FRA: de vegades e(l) Marc juga amb ell(es). 
*INV: val # la Cristina i l'Anna van en un altre grup # que hi han més 
 noies? 
*FRA: sí. 
*INV: i tu també hi ets en aquest grup o no? 
*FRA: a vegades. 
*INV: tu has anat a casa dels teus amics # a casa del Pol o a casa del 
 Gerard? 
*FRA: a casa del Pol # a casa del Gerard i a casa del Marc # i a casa de 
 la Cri(s)tina. 
*FRA: a casa del Jordi # no? 
*FRA: &=gest de negació amb el cap # i de l'Anna tampoc. 
*INV: llavors # Francesc # per tu quin és el nombre ideal d'amics d'un 
 grup? 
*FRA: com e(l) nombre idea(l)? 
*INV: el nombre # el nombre ideal # en un grup quants amics hi ha d'haver 
 # perquè s'ho passin bé? 
*FRA: cinc o si(s). 
*INV: cinc o sis # a veure # un # dos # tres # quatre # cinc # aah # 
 perfecte # no? 
%com: compte el nombre d'amics 
*FRA: però també tenim un altre # però xxx perquè no va a la meva classe 
 # però. 
*INV: ah val # aquí hi ha un altre nen # però ja no és tan amic teu? 
*FRA: xxx . 
*INV: mm # i com es diu aquest nen? 
*FRA: Martí. 
*INV: també va amb aquest grup. 
*FRA: sí. 
%com: ho diu amb veu molt fluixa 
*INV: però ja no és tan amic teu? 
*FRA: <ba(s)tant> [/] ba(s)tant. 
*INV: i què va a l'altra classe de primer d'eso? 
*FRA: a l'altra classe. 
*FRA: aquest nen # el Martí # anava amb tu a l'escola de primària? 
*FRA: &=nega amb el cap # a futbol. 
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*INV: ah # a futbol # i a aquest si li haguessis de posar també una 
 puntuació # quina puntuació li posaries? 
*FRA: 0 . 
%com: escriu la puntuació dos al llistat dels amics 
*INV: ah # doncs és bastant amic # no # és més amic que el Marc # 
 val. 
*INV: llavors # Francesc # segons tu # quina diferència hi ha entre 
 millor amic o amiga # entre amic o amiga # entre company o companya 
 # quina diferència hi ha? 
%com: escriu els tres conceptes en tres columnes 
*FRA: com? 
*INV: com ho explicaries # què és un millor amic o millor amiga? 
*FRA: com ho e(x)plicaria # no sé. 
*INV: sí # què diries? 
*FRA: pués que parlo molt amb ell # ens ho passem molt bé # sempre anem 
 jun(ts) # ia està. 
*INV: i amic o amiga? 
*FRA: pués que parlem a vegades # juguem a vegades. 
*INV: i company o companya? 
*FRA: pués # un company o companya de la classe. 
*INV: val # llavors # quants millors amics o amigues consideres que tens # 
 quants tens? 
*FRA: bastant. 
*INV: diguem # quants? 
*FRA: un # do(s) # tres # quatre # ci(nc) # sis # una miqueta més # deu o 
 així. 
*INV: entre sis i deu? 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: que són tots <aquests> [= els amics que ha anomenat] ? 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: quants amics i amigues consideres que tens? 
*FRA: tinc quatre. 
*INV: i quants companys o companyes consideres que tens # més o menys? 
*FRA: vint o així. 
*INV: llavors aquests sis qui són # torna+me'ls a dir. 
*FRA: aquest(s) [= assenyala el llistat d'amics que ha anomenat abans] . 
*INV: tots aquests # sí # val # i aquests quatre amics qui són? 
*FRA: són <de la meva> [/] de la meva classe. 
*INV: val # però aquí no els hem dit # val. 
*FRA: 0 &=gest de negació amb el cap . 
*INV: Francesc # creus que és important tenir amics? 
*FRA: creus que és important # sí. 
*INV: per què? 
*FRA: perquè <sinó> [/] sinó tens amic(s) sembla que tot so(l) no pots fer 
 res # &me més val la pena estar amb els seus amic(s) per divertir # 
 ia (es)tà. 
*INV: on es fan els amics? 
*FRA: &=riu # bo # &a &a a l'e(s)cola i a altres lloc(s). 
*INV: com ara quins? 
*FRA: com # <io> [/] io tinc un amic meu <que> [/] que no viu aquí a prop 
 # que viu lluny # Andorra # va(ig) fer amics (a) Andorra # en un 
 hotel. 
*INV: ah ja # però quan el veus aquest amic? 
*FRA: per nadal # per a setmana santa. 
*INV: ah ia # que vas allà a esquiar? 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i com es fan els amics? 
*FRA: com # pe(r) (e)xe(m)ple # par(l)ant # (des)p(r)és jugar # (des)p(r)és 
 <passar+s> [//] passar molt rato amb ell # fent coses divertide(s) 
 xxx xxx amic. 
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%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EMS6 
 $EMS6 $EN $I2 $F5 $EF $OES2 
*INV: de qué parles amb els teus amics? 
*FRA: de moltes coses. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: com quines? 
*FRA: futbol # aam # mm # moltes no sé # no me recordo. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EMS7 $EN $F5 $OES2 
*INV: futbol # què més # de què més parles? 
*FRA: <de> [/] de l'e(s)cola # moltes cose(s) # problemes a vegades. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F6 $OES4 $EMS3 
*INV: problemes # de quin tipus? 
*FRA: problemes personals. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: l'amistat amb nois o noies sords creus que és igual o diferent 
 respecte l'amistat amb nois o noies oients? 
*FRA: <diperent> [*]. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 
%err: diperent = diferent 
*INV: sí # per què? 
*FRA: fff # bueno perquè <a mi no m'agrada e(s)tà molt> [//] # pff # <que 
 per mi> [//] # ff # a mi m'agrada més està amb els oients que amb 
 el(s) sord(s). 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $OEC4 $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $EOC3 
*INV: per què? 
*FRA: ff # no sé. 
%cod: $EN $F2 $OES3 
*INV: per què diries? 
*FRA: mm # podem fer més coses. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: podeu fer més coses? 
*FRA: sí # oh # no sé # (a)que(s)ta pregunta no sé contestar. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F2 $OES3 $EN $F5 $EF $EF $OES2 $EMS2 
*INV: perquè tu ets amic del Marc i el Marc és sord? 
*FRA: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: i l'amistat que tu tens amb el Marc és diferent de l'amistat que 
 tens amb el Pol o amb el Gerard? 
*FRA: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: i en què és diferent? 
*FRA: pué(s) que # no sé # que a vegades em co(s)ta entendre el Marc i que 
 a vegades (és) una mica pesat. 
%cod: $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $EF $EF $OEC1 $EMS6 
*INV: i amb el Marc no pots fer les mateixes coses que fas amb el Pol? 
*FRA: sí # però m'agrada <més amb> [/] més amb el Pol # amb el Gerard. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 
*INV: i deies que et costa de vegades entendre al Marc? 
*FRA: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: i per què et sembla que et costa? 
*FRA: pff # perquè # mm # no sé # pués perquè # ff # a vegades # &=gest 
 negació amb el cap # no sé. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $OES5 $EN $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F6 $OES5 $EN $F5 $OES3 
*INV: val # i l'amistat amb els nois # què diries # és igual o diferent 
 de l'amistat que tu tens amb les noies? 
*FRA: <deferent> [*]. 
%err: deferent = diferent 
%cod: $EN $F5 $EF $OES4 
*INV: sí # per què? 
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*FRA: home perquè <a mi si> [//] <yo sempre vaig amb el> [//] &no 
 normalment vaig amb el(s) nois parlem de molte(s) cose(s) # amb una 
 noia parlem d'altre(s) temes. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $OES5 $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: com ara quins? 
*FRA: prr # no sé # &=riu # no sé # va # també # altre(s) teme(s). 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF 
 $OES4 
*INV: perquè tu tens bons amics # no # el Pol # el Gerard # el Jordi # 
 però tu també tens amigues # no # la Cristina # l'Anna # són també 
 amigues teves # i l'amistat que tu tens amb aquests nois és diferent 
 respecte l'amistat que tens amb aquestes noies # i a veure # 
 explica+m'ho # en què és diferent? 
*FRA: do(ncs) els temes que parlem # ah # <de> [/] <de> [/] d'anar <ma> 
 [/] <ma> [?] atre(s) cose(s) # però sempre amb e(ls) meu(s) amics 
 sempre anem molte(s) vegade(s) en el futbo(l) # (en) canvi le(s) 
 noies no li agraden # pués. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC2 $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES5 $EMS11 $EN $I1 $PMT1 
 $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EMS3 $EMS3 $EMS2 $EN $F2 $OES4 
*INV: no els hi agrada el futbol? 
*FRA: no # pe(r) (ai)xò. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $EF $OES4 
*INV: tu tens alguna nóvia ara? 
*FRA: a noma? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: nóvia. 
*FRA: <no> [/] no. 
%cod: $EN $C1 $F2 $OES4 
*INV: no surts amb cap noia? 
*FRA: 0 &=gest de negació amb el cap . 
*INV: imagina't Francesc que tu ara tens una nóvia # <imagina+t'ho> [>] # 
 a tu et sembla que l'amistat que tens amb aquests nois i noies 
 seria igual o diferent de la amistat que tindries amb la teva nóvia? 
*FRA: <0 &=riu> [<] # una mica diferent. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: per què? 
*FRA: perquè si tingués nóvia <ta> [?] prefereixo més <amb la> [//] anar 
 amb la nóvia que no pas amb els meus amics i xxx xxx anar a 
 sopar. 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $EMS6 $EN $I2 $F6 $OES2 
*INV: a veure # i ? 
*FRA: què? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: no t'he entés el final # preferiries anar amb la nóvia que no pas 
 amb els amics # i # i què has dit # ràpidament? 
*FRA: i que xxx més coses de més a mé(s) # perquè sinó al final fallen # o 
 sinó al final s'acaba malament. 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $OEC4 $EN $PMT1 $F6 $OES2 
*INV: però qui # qui s'enfada? 
*FRA: no # a(l) final # acaba malament. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $F6 $EF $OES2 
*INV: però qui acaba malament? 
*FRA: pués que a(l) final <no> [/] no anem jun(ts) # llavors. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: amb el nois vols dir # amb aquests amics? 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: com t'agradaria que fos el teu amic ideal # perfecte? 
*FRA: pués que sigui molt <bol> [*] amic <que> [/] que parlem molt # de 
 molt de rato # no sé. 
%err: bol = bon 
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%cod: $EN $I1 $F5 $EF $OEC1 $EN $F6 $OES3 
*INV: bon amic # que parleu molt tot el rato # què més? 
*FRA: pf # ajudar # que xxx vol ajudar # ya (es)tà. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EMS6 $EN $I1 $F5 $OES2 $EN $F2 $EF $OES2 
*INV: ajudar # què més? 
*FRA: <ja està> [/] ja està. 
%cod: $EN $F2 $OES2 $EN $F2 $OES2 
*INV: Francesc # et sembla que podries ser amic d'una persona que 
 fos molt diferent a tu # per exemple # tu ets un noi de raça blanca 
 # et sembla que podries ser amic d'un noi o una noia de raça negra # 
 o la raça seria un impediment de cara a l'amistat? 
*FRA: xxx xxx e(l) principi. 
%cod: $EN $I3 $C3 $F1 $EF $OES2 
*INV: t'he preguntat # et sembla que podries ser amic d'una persona que 
 fos molt diferent a tu # per exemple # tu ets un noi de raça blanca 
 # et sembla que podries ser amic d'un noi o una noia de raça negra o 
 la raça # el color de la pell # seria un impediment de cara a 
 l'amistat? 
*FRA: <sí> [/] sí que podria. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: i no hi hauria impediment de cara a l'amistat # pel color de la pell? 
*FRA: no # <aban> [/] aban(s) tenia una amiga i <com que> [//] bueno # és 
 que tu saps que a vegades a l'istiu así venen i com <tigui> [=? 
 sigui] <adopteïts> [//] adoptar un # però de(s)prés torn(a) # se'n 
 va al seu país # pués io una vegada <un> [/] un i(s)tiu vaig tenir 
 e(l) mateix # vaig tenir a una noia que era. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $I1 $F6 $EF $OES2 $EN $I1 $F6 $EF $EF $EF $OEC3 
 $OEC1 $EN $F6 $OES2 $EN $PMT1 $F6 $EF $EF $OES2 $EN $F6 $OEC2 
*INV: una noia negra que va ser amiga teva? 
*FRA: sí # però <ara> [/] ara ia no. 
%cod: $EN $PMT1 $F6 $OEC1 $EMS6 
*INV: perquè va tornar al seu país. 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i # Francesc # creus que podries ser amic d'una persona que fos 
 d'un país o una cultura molt diferent a la teva # per exemple una 
 cultura musulmana o xinesa ? 
*FRA: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # i no seria un impediment una cultura molt diferent o un país 
 molt diferent # de cara a l'amistat? 
*FRA: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: i creus que podries ser amic d'una persona amb disminució # per 
 exemple # una persona que fos cega # o la ceguesa seria un 
 impediment de cara a l'amistat entre tu i aquesta altra persona? 
*FRA: em co(s)ta. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES3 
*INV: per què? 
*FRA: fff # <perquè> [/] # sí clar # perquè <si> [/] si ella és <ceca> 
 [*] xxx ajudar+la # pués # home # (l)lavor(s) clar # si té que 
 ajudar això (l)lavor(s) xxx menos temps <per> [/] per passar+s'ho bé. 
%err: ceca = cega 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $OEC4 $EN $I1 $F5 $EF $EF $OEC4 $OEC4 
*INV: i creus que podries ser amic d'una persona també amb una disminució 
 # per exemple # d'una persona que anés amb cadira de rodes # o això 
 seria també un impediment de cara a l'amistat entre tu i aquesta 
 persona? 
*FRA: una mica impediment. 
%cod: $EN $F5 $OES5 $EMS6 
*INV: per què? 
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*FRA: fff # perquè per això que <mi> [//] a mi m'agrada més passar amb els 
 amics per fer cose(s) i com que aques(s)ta té un problema io llavors 
 no podria <tan> [?] fer coses com els meus amic(s). 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC3 $ES $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC4 $OEC3 
*INV: què fas tu per al teu millor amic? 
*FRA: què fas? 
%cod: $EN $F2 $OES2 
*INV: sí. 
*FRA: pués jugar # no sé # parlar # fer moltes coses. 
%cod: $EN $F6 $OEC1 $EN $F5 $OES2 
*INV: què fa el teu millor amic per tu? 
*FRA: el mateix. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: jugar # parlar # alguna altra cosa? 
*FRA: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: què creus que pensen els teus millors amics sobre tu? 
*FRA: no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: bé # però què creus tu? 
*FRA: crec <que vol estar amb mi> [/] que vol estar amb mi # que xxx # 
 volen que juguem # ia (es)tà. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OEC3 $EMS6 $EN $I1 $PMT1 $F5 $OEC3 $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: i a veure # què més # imagina't que aquí hi ha el Pol i io li 
 pregunto # Pol com és el Francesc # què penses del <Francesc> [>] # 
 què em dirà # què creus que em dirà? 
*FRA: <Ju &=somriu> [<] # què em dirà # pués <que> [/] que vol ser un bon 
 amic. 
%cod: $EN $F2 $OES3 $EMS2 $EN $F5 $OES2 
*INV: val # què és important perquè l'amistat funcioni? 
*FRA: què és important? 
%cod: $EN $F1 $OES2 
*INV: perquè l'amistat funcioni i no es trenqui. 
*FRA: què és important # sí. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: quines coses són importants? 
*FRA: pués no fer enfadar # no barallar # pués parlar molt # ia (es)tà. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES2 $EN $F6 $EF $OES3 
*INV: i quins problemes sorgeixen en la relació entre tu i els teus 
 amics? 
*FRA: com? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: quins problemes sorgeixen en la relació entre tu i els teus amics? 
*FRA: problemes? 
%cod: $EN $C1 $F2 $OES4 
*INV: sí. 
*FRA: uuf # no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: Francesc # sempre algun petit problema hi ha # no # doncs a veure # 
 explíca+m'ho # quins problemes hi ha? 
*FRA: pué(s) <a vegade> [/] a vegade(s) # en tant en tant # s'enfadem 
 una mica # però xxx petit # que ha sigut sense volguer # però 
 l'altre no s'ho creu. 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $OEC1 $EMS6 
*INV: ia # i per quines coses us enfadeu? 
*FRA: per quine(s) cose(s) nos enfadem? 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: sí # per què us enfadeu una mica? 
*FRA: pué(s) per exemple # juguem a futbo(l) hi ha dos que 
 <sigu> [?] io # xxx ahir ens va passar el ma(teix) # que un jugador 
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 de l'altre equip <em> [*] va posar davant i em <polia> [*] robar la 
 bola # vale # però em va oblidar que io <vaig passar> [/] vaig 
 passar la bola per sota de les cames una mica alta # vale # <i una> 
 [//] i darrera d'ell hi ha <una> [*] de l'atre equip # va # io li 
 vaig tocar els ous # però feia io penso que no ha sigut falta # ells 
 diuen que es <pensa> [*] que ha sigut falta # pués ens enfadem a 
 vegades i això. 
%err: polia = volia ; em = es ; una = un ; pensa = pensen 
*INV: i com resols els problemes entre tu i els teus amics? 
*FRA: i parlant # perquè un ha d'aguantar # l'altre ha d'aguan(tar) # un 
 ha d'aguantar # ia e(s)tà. 
*INV: i l'altre # els altres també han d'aguantar o no? 
*FRA: sí. 
*INV: o sigui que tots heu d'aguantar una miqueta? 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap # va. 
*INV: en general # per què els amics s'enfaden? 
*FRA: els altre(s)? 
*INV: no # en general per què els amics s'enfaden? 
*FRA: ai # ps &=somriu # no sé # per xxx molt(s) motius. 
*INV: i quins són els més freqüents? 
*FRA: pués <asò> [*] # e(l) futbol # aa # pués # no sé. 
%err: asò = això 
*INV: què diries # no només en el cas dels teus amics i tu # sinó en 
 general # per què diries que s'enfaden els amics? 
*FRA: és un problema de xxx d'acord. 
*FRA: e(s)tà a punt d'acabar? 
*INV: mm # tu amb qui tens més confiança # amb els amics o amb els 
 teus pares? 
*FRA: mé(s) confiança &=somriu # jj # ff # <depèn> [/] depèn de la cosa # 
 si # per <exempre> [*] # que treballi molt pués amb el(s) meu(s) 
 pares # però si dius <per> [/] per atre(s) cose(s) amb el(s) meus 
 amics. 
%err: exempre = exemple 
*INV: i en quines coses tens més confiança amb els teus amics? 
*FRA: pué(s) xxx xxx pués anem al cine o així. 
*INV: per anar al cine? 
*FRA: i molte(s) cose(s). 
*INV: i per treballar molt amb els pares # per treballar molt coses de 
 l'institut? 
*FRA: perquè diuen va <etudia> [/] e(s)tudia # ff . 
*INV: per coses de l'institut tens més confiança amb els pares # coses 
 d'estudi? 
*FRA: sí. 
*INV: i de vegades els amics et pressionen perquè facis coses que tu no 
 vols fer? 
*FRA: a vegades. 
*INV: com ara què? 
*FRA: no sé # pué(s) diu que vol que tu facis <asò> [*] i 
 +//. 
%com: fa sorolls amb la taula # a l'inici de la seva intervenció 
%err: asò = això 
*INV: com ara què? 
*FRA: <per> [/] per una cosa que ell(s) hi diuen # fes <asò> [*] i # no sé 
 quina cosa que <no me recu> [//] no me'(n) recordo què em <vaig> [*] 
 dir. 
%err: asò = això ; vaig = van 
*INV: i tu al final què vas decidir? 
*FRA: pué(s) fer+la . 
*INV: tot i que no et feia massa gràcia fer+la? 
*FRA: 0 &=expressió facial d'interrogació . 
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*INV: però no et feia massa gràcia fer+la? 
*FRA: eh. 
*INV: no la volies fer? 
*FRA: no. 
*INV: i te'n recordes quina cosa era aquesta? 
*FRA: no sé. 
*INV: pensa+ho una mica. 
*FRA: ps # fa molts anys # i me se m'oblida de seguida. 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*FRA: fer+la. 
*INV: per què? 
*FRA: perquè així si # va anem al cine # io prefereixo anar al cine que no 
 pas quedar+me a casa. 
*INV: però si els teus pares no et deixen? 
*FRA: ff # pué(s) <fem u> [/] fem <una> [//] un petit tracte. 
*INV: entre qui? 
*FRA: entre io i la meva mare. 
*INV: val # o sigui intentaries convéncer els teus pares # val. 
*FRA: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
%com: dóna cops amb la taula 
*INV: no facis soroll # Francesc. 
*INV: a veure # però imagina't que els teus amics volen que facis una cosa 
 i els teus pares et diuen # no # no # això no ho pots fer # tu al 
 final què escolliras? 
*FRA: ff # <depèn> [//] però depèn de la cosa # si é(s) molt perillosa no 
 <fas> [*] però si és fàcil # no tan perillós potser que ho <fas> 
 [*]. 
%err: fas = faig 
*INV: i després si se n'enteren els pares? 
*FRA: <em renyaran> [/] em renyaran però que em renyin i ia està # però 
 de(s)prés s'obliden i ia està. 
*INV: què teniu en comú tu i els teus amics? 
*FRA: no sé # en comú # ni idea. 
*INV: en què us assembleu # tu i els teus amics? 
*FRA: per què us sembleu? 
*INV: en què # en quines coses us assembleu? 
*FRA: pués <la> [/] la diversió # <no> [/] no # <per la> [//] <el jugués> 
 [//] per jugar # per molte(s) cose(s) # per parlar # diversió # 
 <la> [*] oci i ia està. 
%err: la = el 
*INV: en l'oci? 
*FRA: l'oci # ia (es)tà. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: MER Mercè Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|MER|13;6.|female|2ESO escola 
 Labouré|DAS|Target_Child|vídeo36,37| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of MER: 29-SEP-1990 
@Coder: INV 
@Date: 16-APR-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són les teves millors amigues o amics? 
*MER: bueno # les meves amigues # d'aquí del cole # eh # <la> [/] <la 
 Badria i la Nàtali> [/] la Badria # la Nàtali # mmm # l'Andrea a 
 vegade(s) # iii # la Fani <poc> [?] # bueno per a fer companyia # de 
 fora del cole en tinc el Dere +/. 
*INV: Dere? 
*MER: Derec. 
*INV: que és un noi? 
*MER: sí # Cristina # Núria # <Édgar> [/] Édgar # emm # Kevin # una altra 
 Cristina # mm # Anna # Lídia # m m m m # Sofia # Candela # Adrià # 
 mm # Sònia # bueno ## ia està. 
*INV: les noies del cole totes són oients # oi? 
*MER: sí. 
*INV: i entre els nois i noies de fora de l'escola n'hi ha algún que sigui 
 sord? 
*MER: que sigui sord no. 
*INV: Amb la Badria # on us vau conèixer? 
*MER: pués al cole quan io anava a p+tres. 
*INV: des de p+tres que us coneixeu # i des de quan que sou més amigues? 
*MER: des de p+tres. 
*INV: des de p+tres ja vau començar a ser molt bones amigues? 
*MER: sí. 
*INV: i amb la Nàtali # des de quan que us coneixeu? 
*MER: amb la Nàtali a l'any passat # a primer de la eso. 
*INV: i des de l'any passat que sou bones amigues o és més ara? 
*MER: bueno # a vegades en parlem # en(s) comuniquem i a vegades estem 
 juntes i <ens sa> [/] ens saludem i coses d'aquestes # xxx. 
*INV: i amb l'Andrea des de quan que us coneixeu? 
*MER: de(s) de sisè # <i> [/] i a +//. 
*INV: i més amigues # des de quan que sou més amigues? 
*MER: <de si> [//] # de més amigues a sisè. 
*INV: i la Fani # des de quan que coneixes a la Fani? 
*MER: des de sisè. 
*INV: des de sisè # i des de quan que ets bona amiga de la Fani? 
*MER: bueno # <a vegades> [/] a vegades ens barellem i coses d'aquestes. 
*INV: o sigui que tu i la Fani tan amigues no sou? 
*MER: síi # <per> [/] per ens coneixem de(s) de sisè i <portem amb> [/] # 
 am # som amigues des de sisè també. 
*INV: i de tots aquests nois i noies de fora # qui són els més amics? 
*MER: el Dérec. 
*INV: el Dérec i quins altres # qui són els més amics teus o amigues? 
*MER: el Dérec és el més amic # eeeh # la Nuri # <la> [/] <la> [/] la 
 Cristina # el Édgar # el Kevin # la Núria # l'altra Cristina # la 
 Lídia # ia està # les altres són per confidències. 
*INV: diguem el cognom d'aquestes dues Cristines # sinó ens farem un lio. 
*MER: no en sé de cognoms. 
*INV: no # dons direm la Cristina u i la Cristina dos. 
*INV: el Dérec des de quan que el coneixes? 
*MER: de(s) de que io tenia nou any(s). 
*INV: que us vau conèixer a l'escola? 
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*MER: sí # no # al sarral # som # de(s) d'aquí # tot aquest gent són de 
 serral. 
*INV: i què és això de serral? 
*MER: pués <és un> [/] és un petit poble de tarragona. 
*INV: ah ja # que hi vas tu els caps de setmana? 
*MER: no # vaig <a> [/] <a> [//] al setmana santa <ii> [/] i al estiu. 
*INV: tots aquests nois i noies són de serral? 
*MER: sí # menys aquest(s) tres. 
*INV: d'on són aquests tres? 
*MER: d'aquí de barcelona però el(s) conec <de carrer> [/] de carrer 
 riera baixa. 
*INV: són veïns teus? 
*MER: no # <són> [/] són amic(s) <que> [/] que quan # que cada xxx xxx la 
 meva mare de treballar # pués jo anava amb ella <i allà> [/] i allà 
 <per quansevol> [//] <és quan quansevol> [//] quan ens <aborreixíem> 
 [*] pués ens començavem a conèixer. 
%err: aborreixíem = aborríem 
*INV: val # però ja has dit que <molt> [/] molt amics no són. 
*MER: no molt amics però sí. 
*INV: a veure # tornem a aquests nens i nenes de serral # que aquests sí 
 que són força amics # no? 
*MER: sí. 
*INV: El Dérec el coneixes des de quan? 
*MER: quan io tenia nou anys # ell té deu anys ara. 
*INV: i des del primer moment ja vau ser bons amics o fins que no vau ser 
 més grans? 
*MER: noo # bueno # <el primer> [/] <el(s) primers dies> [/] el(s) primers 
 dies quan no el coneixia tant # però de(s)prés sí. 
*INV: i la Cristina u # des de quan que la coneixes? 
*MER: eeh # des de també la mateixa que el de l'Èric. 
*INV: des dels nou anys # i quan vas començar a ser bona amiga d'ella? 
*MER: pués als nou anys també. 
*INV: i la Núria # des de quan que la coneixes? 
*MER: eeh # l'any passat. 
*INV: o sigui des dels dotze anys # i des de quan que ets una bona amiga 
 de la Núria? 
*MER: el mateix. 
*INV: des de l'any passat # val. 
*MER: mm. 
*INV: i l'Édgar # des de quan que el coneixes? 
*MER: des de que io tenia nou anys i ell dotze. 
*INV: i des de quan que ets una bona amiga? 
*MER: pués <al> [/] <al> [*] mateixa edat. 
%err: al = a la 
*INV: des dels nou anys # i el Kevin? 
*MER: igual. 
*INV: des dels nou anys i ja vas començar a ser una bona amiga d'ell. 
*MER: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i la Cristina dos? 
*MER: l'any passat. 
*INV: l'any passat que tu tenies dotze anys. 
*MER: sí. 
*INV: i ja vau començar a ser bones amigues? 
*MER: bueno # sí. 
*INV: i la Lídia? 
*MER: <a l'any> [//] <al nou any> [//] <al> [//] entre nou i deu anys. 
*INV: entre nou i deu anys us vau conèixer # i de començar a ser amigues # 
 bones amigues? 
*MER: no # principalment no # però després al final sí. 
*INV: a quina edat vas començar a ser bona amiga de la Lídia? 
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*MER: a <l'any passat> [/] <l'any> [/] l'any passat. 
*INV: que tenies tu dotze anys. 
*MER: sí. 
*INV: si tinguessis que enumerar aquests amics i amigues i # per exemple 
 # el que és més més amic o amiga li poso el número u # el que és un 
 bon amic però ja no tant un número dos # el que és menys amic li 
 poso un número tres # etc # a qui posaries el número u? 
*MER: de tot(s) aquests? 
*INV: sí. 
*MER: aa # la Badria. 
*INV: a algú més li posaries també un número u? 
*MER: al Dérec # a l'altre Cri(s)tina # aque(s)ta. 
*INV: Cristina # aquesta també el número u? 
*MER: sí # també. 
*INV: i ja està? 
*MER: bueno # i <aquet> [= Édgar]. 
*INV: a l'Édgar # també. 
*MER: i el Kevin. 
*INV: el Kevin. 
*MER: i ia e(s)tà. 
*INV: número dos ho posaries en algú? 
*MER: bueno # sí # a la Nàtali # l'Andrea # la <Cristina> [= dos] # la 
 Núria # la Lídia # mmm # ia està. 
*INV: número tres? 
*MER: la Anna # la Sofia # <la Jeni> [//] # ai # la Fani # mm # ia està # 
 i <el número qua> [//] bueno el número tres també aquests tres. 
*INV: també el tres # o sigui la Candela # l'Adrià i la Sònia # també el 
 número tres. 
*INV: on tens més bons amics o amigues # a la classe +/. 
*MER: xxx a serral. 
*INV: a serral # més que no pas aquí # a l'escola? 
*MER: sí # viuen aquí però a l'estiu i a la setmana santa passen le(s) 
 vacances allà. 
*INV: o sigui que molts d'aquests nois i noies són d'aquí # a barcelona? 
*MER: sí # però per les vacances i per l'estiu van allà # ens trobem allà. 
*INV: de la teva classe # qui és la teva millor amiga? 
*MER: de la meva classe # <bueno> [/] bueno la Badria. 
*INV: quan et veus amb les teves amigues o amics? 
*INV: per exemple # a veure # amb aquest grup de l'escola # et veus aquí a 
 l'escola # oi # cada dia # i fora de l'escola que et veus també amb 
 aquestes noies? 
*MER: amb la Badria # la Nàtali de vegades &a &a abans quan anavem de 
 passeig i l'altra igual # aban(s) quan anavem de passeig # i la 
 Fani aban(s) quan ja anava aquí a l'escola # a passar el cap de 
 setmana. 
*INV: ai # espera que no t'entenc # Mercè # amb la Fani fora de l'escola # 
 et veus. 
*MER: <amb la> [/] amb la Fani quan &a antiguament quan anava el cap de 
 setmana aquí perquè no s'aborreixi i venia aquí <per a> [/] per 
 jugar un rato amb ella. 
*INV: a on venies? 
*MER: aquí. 
*INV: a l'escola? 
*MER: sí. 
*INV: però que no estava tancada el cap de setmana # l'escola? 
*MER: sí <però> [/] però ella es queda sola # llavors per fer+li companyia 
 # jo vaig junt # a # vinc aquí a l'escola. 
*INV: el dissabte o el diumenge? 
*MER: sí # antiguament # però ara ia no. 
*INV: i com és # que viu aquí? 
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*MER: sí. 
*INV: no viu amb la seva família? 
*MER: la seva mare està morta i llavors està aquí amb la seva tieta. 
*INV: quan dius aquí # què vols dir # aquí a l'escola? 
*MER: sí. 
*INV: la seva tieta és monja de l'escola? 
*MER: sí. 
*INV: ah # val # ara t'entenc # llavors tu venies aquí i estaves amb la 
 Fani # però ara ja no? 
*MER: no. 
*INV: llavors # amb la Badria # la Nàtali i l'Andrea sí que et veus de 
 vegades fora de l'escola? 
*MER: sí. 
*INV: quan # els caps de setmana # els dies de cada dia? 
*MER: bueno # a vegades els caps de setmana i a vegades cada dia. 
*INV: i amb aquests nois i noies et veus a serral per les vacances d'estiu 
 i de vegades setmana santa # no? 
*INV: www. 
%exp: insisteix en la mateixa pregunta 
*MER: www. 
%exp: aporta una altra cop la resposta anterior 
*MER: mm. 
*INV: aquí a barcelona # veus a aquests nois de serral? 
*MER: 0 &=gest de negació amb el cap . 
*INV: perquè has dit que molts viuen aquí # no? 
*MER: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: amb aquestes noies de l'escola quan les veus fora de l'escola què 
 fas # què feu? 
*MER: pués les saludo # parlo a veure <si> [/] si què fan aquesta tarda o 
 coses d'aquestes # comencem a comunicar i de(s)prés ens despedim. 
*INV: i tu surts amb aquestes noies # fora de l'escola? 
*MER: <jo> [/] jo i la Badria som veïnes i d'aquí a l'e(s)cola anem juntes 
 # de vegades <quan> [/] <quan> [/] quan en(s) veiem <només en> [/] 
 només ens preguntem a on anem i de(s)prés ens despedim. 
*INV: val # no quedes amb la Badria per anar al cinema o per anar a 
 passejar? 
*MER: no. 
*INV: només fas el trajecte caminant amb ella. 
*MER: sí. 
*INV: i els caps de setmana quedes amb la Badria? 
*MER: bueno # a vegades # molt poques vegades. 
*INV: molt poques vegades # què vols dir # un cop al mes o un cop a l'any? 
*MER: no ho sé # <depèn> [/] depèn perquè a vegades em quedo un mes <sense 
 anar+hi> [/] sense anar+hi el cap de setmana # <a> [/] a casa seva # 
 per tant te dic de xxx perquè no sé concretament. 
*INV: però de vegades sí que vas a casa seva # a casa la Badria # algun 
 cap de setmana? 
*MER: mm . 
*INV: i fas alguna cosa més amb ella # algun dissabte anar a passejar o 
 anar al cinema? 
*MER: <no> [/] <no> [/] <no sortim> [/] no sortim a passejar perquè la 
 seva mare no <li> [*] deix(a) sortir. 
%err: li = la 
*INV: ah ja # només tu vas a casa d'ella # ella ve a casa teva # o no? 
*MER: bueno # pel matí # per anar a l'escola # pués ve a casa meva a picar 
 i així ja anem a l'escola juntes. 
*INV: i amb la Nàtali i amb l'Andrea que et veus fora de l'escola? 
*MER: sí # <el> [*] veig però a vegades quan <el> [*] veig a vegades és 
 perquè se'n van a comprar <o> [/] o a vegades perquè queden a donar 
 una volta. 
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%err: el = les 
*INV: o sigui que a vegades sí que vas a donar un tomb amb elles # amb la 
 Nàtali i amb l'Andrea? 
*MER: mm &=gest d'afirmació amb el cap. 
*INV: però amb la Badria no # no vas a passejar amb la Badria? 
*MER: 0 &=gest de negació amb el cap # <iii> [/] ii ja amb aquestes jo ja 
 no surto a passejar. 
*INV: amb la Nàtali i l'Andrea ja no surts a passejar # per què? 
*MER: no sé # perquè diuen que e(s)tan ocupades i coses d'aquestes. 
*INV: i quan surties a passejar # quan era # els caps de setmana # per la 
 tarda? 
*MER: no # els dies de cada dia # per la tarda # al sortir del cole anem a 
 casa # ens fem el <esmorzar> [*] i després sortim <a> [/] a passejar. 
%err: esmorzar = berenar 
*INV: el berenar. 
*MER: bueno # el berenar # jo dic el esmorzar perquè xxx concretament # eh. 
*INV: i quan et trobes al serral amb aquests nois i noies # què feu? 
*MER: <pués> [/] <pués> [/] pués <ens aga> [/] ens agafem les bicis i anem 
 pel poble donant voltes # juguem cap a casa seva # juguem a fora # 
 juguem al carrer i així # <i per> [/] i per l'estiu anem a la 
 piscina i així. 
*INV: tots aquests <nois i noies> [= de serral] aneu en un grup o aquí 
 hi ha diferents grups? 
*MER: no # anem tot(s) en un grup # <i a vegades> [//] hi han a vegades 
 que no en(s) trobem i hi han vegades que hi han alguns d'aquí que no 
 en(s) trobem ja # i hi han vegades que sí # però casi sempre en(s) 
 trobem. 
*INV: i aquestes noies de la teva classe # totes aneu en un grup? 
*MER: sí # <aque(s)tes> [/] aque(s)tes dos no # aque(s)tes dos a vegades # 
 però aque(s)tes # jo i la Badria sí. 
*INV: a veure # qui són? 
*MER: la Nàtali i l'Andrea <a vegades> [/] <a vegades van> [//] a vegades 
 ens fem un grup però la Fani i la Badria anem juntes # en un grup. 
*INV: o sigui # la Fani # la Badria i tu aneu sempre juntes. 
*MER: sí. 
*INV: val # i la Nàtali # l'Andrea i tu també aneu juntes? 
*MER: &la <l'Andrea i la Nàtali a vegades van> [//] a vegades l'Andrea i 
 la Nàtali # la Badria i la Fani van juntes. 
*INV: elles quatre? 
*MER: sí # amb mi. 
*INV: i tu? 
*MER: síi. 
*INV: o sigui que aneu cinc? 
*MER: sí. 
*INV: quin és el nombre ideal d'amigues o amics d'un grup # perquè aquell 
 grup funcioni? 
*MER: com? 
*INV: quants han de ser en un grup d'amics o amigues perquè aquell grup 
 funcioni? 
*MER: sí # vale # per a la hora del pati <en(s)> [//] també <en(s)> [/] 
 en(s) comuniquem # parlem de tonteries # juguem i així # amb la 
 Badria parlem sobre coses que em passen i coses d'aquestes. 
*INV: un grup d'amigues # perquè aquell grup funcioni quantes amigues hi 
 ha d'haver # què creus? 
*MER: per mi # a mi m'agradaria que hi haguessi sis <o com> [//] o deu 
 com a mínim. 
*INV: entre sis i deu? 
*MER: sí # com a mínim. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amiga o millor amic # amiga o 
 amic # i companya o company # quina diferència hi ha? 
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*MER: com quina diferència hi ha? 
*INV: què és una millor amiga? 
*MER: pués una millor amiga és quan dos persones mai se <discuteix> [*] 
 o <un grup> [/] un grup de persones mai se discuteixen # sempre van 
 juntes # sempre s'inviten una a l'altra # <sempre> [/] pués 
 sempre estan juntes. 
*MER: amic? 
*INV: sí # amic o amiga? 
*MER: pués amic # bueno # a vegades es barallen pero o a vegades 
 di(s)cuteixen però també <poden> [/] poden tindre una ami(s)tat molt 
 bona # poden estar juntes # poden ajudar+se una a l'altra # ia està 
 # i company pués # conegut # o sigui io iii el xxx som companys però 
 no som amics # no tenim bona relació. 
*INV: quants millors amics o amigues creus que tens? 
*MER: pués # mmm # set. 
*INV: quants amics o amigues creus que tens? 
*MER: vuit. 
*INV: i quants companys o companyes creus que tens? 
*MER: un. 
*INV: a veure # aquests set qui són # els que has marcat amb un u? 
*MER: la Badria # el Dérec # la Cristina # la Núria # el Édgar # el Kevin 
 i la Cri(s)tina. 
*INV: la Nàtali i l'Andrea no les comptes com a millors amigues? 
*MER: amigues sí # amigues són la Nàtali # l'Andrea. 
*INV: qui més comptes? 
*MER: eeh # Anna # Lídia # Sofia # Candela # Adrià i Sonia. 
*INV: i la Fani? 
*MER: la Fani en companya. 
*INV: quan temps fa que tens amistat amb la Badria? 
*MER: des de p+tres. 
*INV: creus que és important tenir amigues o amics? 
*MER: bueno sí. 
*INV: per què? 
*MER: perquè és <quan> [/] quan no t'aborreixes i <quan pots> [//] que 
 pot(s) e(s)tar acompanyada <i> [/] i <que te> [/] que te trobes <que 
 té> [/] que tens amigues i # per mi important # pués <per> [/] per 
 l'amistat només # <per> [/] per estar acompanyada <i> [/] i per no 
 quedar+te sola. 
*INV: on es fan les amigues o els amics? 
*MER: bueno # <aquí vaig coneix> [/] aquí vaig conèixer +/. 
*INV: on és més fàcil fer amigues o amics? 
*MER: <bueno> [/] bueno # aquí. 
*INV: aquí # què vols dir # a l'escola? 
*MER: sí. 
*INV: per què et sembla que a l'escola és més fàcil fer amigues o amics? 
*MER: <perquè> [/] perquè <com són tot(s)> [//] com estan tots junts pués 
 comunicant amb el altre es fan amics # i ja està. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC4 $OEC4 
*INV: com es fan les amigues o els amics # un què ha de fer per tenir 
 amigues o amics? 
*MER: pués <portar+se bé> [//] per primers dies portar+se bé i intentar 
 comunicar # intentar &par parlar d'una manera més tranquil·la # i 
 després pués ja <poden> [/] poden xxx <lo que> [/] lo que vulguin. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $OEC1 $EN $F5 $OEC3 
*INV: de què parles tu amb les teves amigues o amics? 
*MER: pos de coses que han passat el cap de setmana # <com> [/] com s'han 
 passat els estius # sobre els amics # sobre els estudis # sobre 
 música # i cose(s) d'aquestes. 
%cod: $EN $F6 $EF $OEC1 $EMS2 
*INV: tu tens amics o amigues sords? 
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*MER: com? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: tens amics o amigues que siguin sords? 
*MER: sord(s)? 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 
*INV: sí. 
*MER: bueno # <en conec> [/] en conec # un e(s) diu Cristian # que porta 
 dos aparell(s) # mm # suposo que ja està. 
%cod: $EN $C1 $F6 $OES3 $EN $F6 $EF $EF $OEC2 $EN $F5 $OEC3 
*INV: només coneixes aquest noi # Cristian ? 
*MER: mm # <conec> [*] més però no me'n recordo. 
%err: conec = en conec 
%cod: $EN $F6 $OEC1 $EMS2 
*INV: el Cristian no és massa amic teu? 
*MER: el Cristian <quan en(s) veie> [/] quan en(s) veiem <en(s)> [//] ens 
 fem amics # som amics per(què) en(s) coneixem. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC4 $EMS10 $EMS2 $EN $F5 $EF $EF $OEC4 
*INV: i on us veieu tu i el Cristian? 
*MER: pués io què sé # depèn # <molt> [/] molt poques vegades # casi mai 
 en(s) veiem. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F6 $OES3 $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: de què el coneixes el Cristian? 
*MER: pués <de quan> [/] de quan jo era petita. 
%cod: $EN $F6 $OES2 
*INV: que anava a la mateixa escola que tu? 
*MER: no # en(s) coneixem <per la mare de la> [//] per la meva mare i per 
 la mare d'ell. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: viu al teu barri? 
*MER: diu la meva mare que sí. 
%cod: $EN $F6 $OES2 
*INV: i on us trobeu tu i el Cristian? 
*MER: fa un parell d'anys que en(s) vam trobar al creda # que feie(n) una 
 fe(s)ta de sord(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $OEC4 $OEC4 
*INV: ia # i no us heu tornat a veure? 
*MER: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: ia # l'amistat amb els nois i noies sords et sembla que és diferent 
 respecte l'amistat amb els nois i noies oients? 
*MER: mm # é(s) diferent. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES3 
*INV: per què? 
*MER: perquè # mm # tots # amb sord i sord tot(s) som iguals # és quan més 
 millor ens entenem # però sord i oient són diferents perquè un oient 
 pot sentir tot però un sord no # i llavors amb aquet(s) els hi costa 
 molt entendre lo que diu el oient. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $OEC1 $EN $F5 $OEC4 $EN $F5 $EF $OEC3 $OEC3 
*INV: l'amistat amb els nois és diferent respecte l'amistat amb les noies? 
*MER: si és diferent # l'amistat? 
%cod: $EN $F1 $OES2 
*INV: sí # quan tu ets amiga d'un noi # aquesta amistat és diferent de 
 quan tu ets amiga d'una noia? 
*MER: no # són per igual tant un noi com una noia. 
%cod: $EN $C1 $F5 $OES2 
*INV: Mercè # tu m'has dit que no surts amb cap noi # no # ara? 
*MER: 0 &= gest de negació amb el cap . 
*INV: i no has sortit mai amb cap noi # no? 
*MER: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
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*INV: val # imagina't que estàs sortint amb un noi # que tens un 
 novi # l'amistat que tu tens amb <aquests nois i noies> [= amics] 
 creus que seria igual o diferent respecte l'amistat amb aquest novi? 
*MER: depèn. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: de què? 
*MER: pués depèn de la relació que tingui # <si> [/] si estic més 
 tranquil·la pots tindre una relació # si estic més nerviosa no pots 
 tindre bona relació # xxx xxx la tonta. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OEC2 $EN $F5 $OEC4 $EMS6 $EN $F5 $OEC4 $EN $I2 
*INV: sí # imagina't que sí # si és el teu novi és que tens bona relació # 
 no? 
*MER: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: i llavors tu què creus # l'amistat amb aquest novi seria igual o 
 diferent +/. 
*MER: <per mi> [/] <per mi> [/] # no sé # per mi # avui en dia # no 
 sé # suposo que no existeix. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $OEC3 
*INV: el què no existeix? 
*MER: la bona relació # per l'amistat # però per mi # amb un nóvio suposo 
 que tindria bona relació. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OEC1 $OEC3 
*INV: i seria igual l'amistat amb aquest novi respecte l'amistat amb els 
 nois i noies <xxx xxx> [>] ? 
*MER: <una mica diferent> [<] sí. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: i en què seria una mica diferent? 
*MER: com # què és? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES3 
*INV: en quines coses seria una mica diferent? 
*MER: pués # en la relació # en la comunicació # ia està. 
%cod: $EN $C1 $F5 $OES4 $EN $F5 $OES3 
*INV: com t'agradaria que fos la teva amiga ideal? 
*MER: pués simpàtica # bona # <que> [/] <que> [/] que m'ajudi # <que io> 
 [/] que io també <l'aiudo> [*] <i> [/] i que en defen(s)em i que 
 tingui bona relació # que mai en(s) barallem. 
%err: aiudo = ajudo 
%cod: $EN $F5 $OES4 $OEC2 $EN $F5 $OEC1 $EMS6 $EN $F5 $EF $EF $OEC1 $OEC1 
*INV: creus que podries ser amiga d'una persona que fos molt diferent a tu 
 # per exemple # tu ets una noia de raça blanca # doncs d'una noia o 
 un noi de raça negra # creus que podries ser amiga? 
*MER: <no> [/] no # de què? 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: podries ser amiga d'una persona d'una altra raça molt diferent a tu? 
*MER: <sí> [/] sí. 
%cod: $EN $C1 $F5 $OES4 
*INV: sí? 
*MER: sí # perquè no é(s) dolent <fer> [//] tindre un amic d'una raça 
 diferent # no importa la raça # importa l'ami(s)tat. 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $F5 $EF $OEC3 $EN $F5 $EF $OEC1 
*INV: i creus que podries ser amiga d'un noi o una noia que fos d'una 
 cultura # d'un país molt diferent al teu # per exemple # d'una 
 cultura àrab o d'una cultura xinesa? 
*MER: sí # per exemple la Badria és marroquina i io tinc bona ami(s)tat 
 amb ella. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $EN $F5 $EF $OEC1 
*INV: sí # i les altres noies # m'has dit les altres noies? 
*MER: <la> [/] la Nàtali i l'Andrea <són> [/] són d'equador # <no> [/] no 
 importa # <són> [/] <són> [//] en(s) coneixem i en(s) comuniquem. 
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%cod: $EN $F6 $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $OEC1 $OEC1 
*INV: i podries ser amiga d'una persona amb disminució # per exemple 
 una persona cega # o creus que la ceguesa influiria en aquesta 
 amistat? 
*MER: no # tindria bona ami(s)tat # sí # amb una persona cega <com> [/] 
 com <a> [/] amb una persona no cega # és igual # no importa # 
 importa l'ami(s)tat. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES1 $EN $F5 
 $EF $OEC1 
*INV: i d'una persona amb cadira de rodes # creus que podries ser amiga? 
*MER: <sí> [/] sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # què fas tu per la teva millor amiga? 
*MER: pués ajudar+la # eeeh # acompanyar+la # tindre bona relació # ia 
 està # cose(s) d'aqueste(s). 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $EN $F6 $OES3 $EN $F6 $EF $EF $OES4 
*INV: què fa la teva millor amiga per tu? 
*MER: pués # m'ajuda # me defén iii lo mateix que io. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES4 
*INV: què creus que pensen les teves amigues o amics sobre tu? 
*MER: pués <que sóc> [/] que sóc pesada pa +/. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: per què? 
*MER: <perquè> [/] perquè a vegades em faig la pesada # <perquè> [/] 
 perquè jo em faig la pesada. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $F5 $OEC4 
*INV: i per què et fas la pesada? 
*MER: io què sé # perquè m'entre una cosa que tinc ganes de fer algo # 
 saps # perquè a vegades diuen secrets i vull saber de què parlen i 
 coses d'aquestes # a vegades fan coses <o> [//] i coses d'aquestes # 
 i <també> [/] # aah # també sóc simpàtica # i bona amiga # ia e(s)tà. 
%cod: $EN $F5 $OES1 $EN $PMT1 $F5 $OEC2 $EN $F5 $OEC1 $OEC3 $EN $F5 $OES2 
 $EN $F5 $OES1 $EN $F6 $EF $OES3 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*MER: pués tindre bona relació dos persones. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb les teves 
 amigues o amics? 
*MER: pués amb el(s) deures # amb la música i amb la família. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES4 
*INV: i per què amb els deures? 
*MER: <perquè a vega> [//] perquè en pensem que un fa millor que l'altre # 
 que fa més deures un que l'altre +/. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OEC3 $OEC3 
*INV: i llavors us baralleu una mica? 
*MER: bueno # en(s) discutim # <sense> [/] sense insultar. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC4 
*INV: i la música per què? 
*MER: <perquè> [/] <perquè per exemple tu diu(s) que el meu cantant és 
 un> [//] que el meu cantant favorit és una merda # i jo dic que el 
 teu cantant favorit és una merda # <i a tu no t'agrada que tu ta> 
 [//] a tu no t'agrada que te diguin que el teu cantant favorit és 
 una merda # llavors doncs bueno # podem discutir. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC3 $OEC1 $OEC3 $EN $OEC3 $OEC3 $OEC1 
*INV: i el de la família # per què això és motiu de conflicte? 
*MER: <pel> [/] <pel problema de fam> [//] pel(s) probleme(s) familiars. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $OES4 
*INV: com resols els problemes o conflictes amb les teves amigues? 
*MER: <demanant perdó> [/] # ia està # demanant perdó. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $OES3 
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*INV: per què les amigues s'enfaden # en general # o els amics? 
*MER: <per caprixos # per ca> [//] per tonteries # per caprixos # 
 tonteries. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: com ara què? 
*MER: eh? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: com ara quines tonteries o caprixos? 
*MER: <pués> [/] pués sobre això # sobre cantant(s) # deures # família i 
 cose(s) d'aquestes. 
%cod: $EN $C1 $F5 $EF $EF $OES4 
*INV: amb qui tens més confiança # amb les amigues o amb els pares? 
*MER: amb el(s) pares # <amb> [/] amb la meva mare # i amb el(s) meus 
 amics també # però més confiança amb la meva mare. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES4 $EN $F5 $EF $OES2 $EMS6 
*INV: sí # de vegades els teus amics o amigues et pressionen perquè facis 
 una cosa que tu no vols fer? 
*MER: com # et pressionen? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: sí # t'obliguen # et pressionen # t'obliguen a fer una cosa que tu no 
 vols fer? 
*MER: <a vegades si ja> [//] a vegades me diuen que digui això # i jo li 
 dic <que ho di> [/] que ho digui ella # si vol # perquè no penso dir 
 re(s) # i no faig cas # antiguament era una mica tonta perquè 
 <aban> [/] abans sí que feia cas # però ara ia no # ara ja he 
 madurat i ja no faig cas a ningú # bueno a la meva mare sí. 
%cod: $EN $C1 $F5 $OEC3 $OEC1 $OEC3 $OEC4 $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OEC4 $EN 
 $F6 $OES4 $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES4 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*MER: pués fer cas <a la me> [/] a la meva mare # i tant. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F6 $OES4 
*INV: què teniu en comú tu i els teus amics o amigues # en què us 
 assembleu? 
*MER: pués que som pesadetes i que tenim bona relació # ia està. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $EN $F6 $OES3 
@End
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: PIL Pilar Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|PIL|14;3.|female|2ESO Escola 
 Sagrat Cor|DAP3|Target_Child|vídeo31,32| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of PIL: 21-NOV-1989 
@Coder: INV 
@Date: 4-FEB-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*PIL: <es> [*] <Saga> [*] <Ajué> [/] Ajué # Irene # Lucía. 
%err: es = son ; Saga = Sara 
*INV: Sara # dónde la conociste? 
*PIL: en el cole # <na> [*] primero de eso # hemos conocido # hemos amiga 
 # ya hacemo(s) cosa(s). 
%err: na = en 
*INV: en primero de eso la conociste # pero desde cuándo eres más amiga de 
 Sara? 
*PIL: e(l) año pasa(d)o # no # en segundo de eso. 
*INV: o sea que hace un año y pico # no? 
*INV: do(s) mese(s). 
*INV: que tú y Sara sois buenas amigas hace dos meses? 
*PIL: sí. 
*INV: y Ajué? 
*PIL: mucho. 
*INV: qué es chico o chica? 
*PIL: una chica. 
*INV: qué es una chica oriental? 
*PIL: no # <vive> [*] <a> [*] otro país # china. 
%err: vive = vivía ; a = en 
*INV: y Ajué dónde la conociste? 
*PIL: cuando era pequeña # xxx desde primaria # segundo de primaria. 
*INV: y desde cuándo que eres más amiga de esta chica? 
*PIL: la Sara. 
*INV: sí # tú eres más amiga de Sara # y Ajué la conoces desde segundo de 
 primaria # pero cuándo os hicisteis más amigas tú y Ajué? 
*PIL: <no> [/] no molt@s amiga. 
*INV: ya desde segundo de primaria? 
*PIL: sí. 
*INV: y Irene? 
*PIL: tambié(n) # lo mismo la Ajué. 
*INV: desde segundo? 
*PIL: sí. 
*INV: y desde cuándo sois amigas tú y Irene # también desde segundo? 
*PIL: sí. 
*INV: y Lucía? 
*PIL: lo mismo # igual. 
*INV: desde segundo que la conoces y desde segundo que eres amiga. 
*PIL: sí. 
*INV: si tienes distintas amigas # numéralas en función del mayor o menor 
 grado de amistad. 
%com: Pilar escribe Sara = 1 
*INV: a alguna otra le pondrías también el número uno? 
%com: Pilar escribe Ajué = 1 
*INV: y a las otras qué número les pondrías? 
%com: Pilar escribe Irene = 2, Lucía = 3 
*INV: dónde tienes más amigas o amigos # en la clase # en la escuela o 
 en otros sitios? 
*PIL: sí # de fuera de barcelona # que <cada año> [/] cada año cuando 
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 acaba <del> [*] cole pués el verano fuimos a <na> [*] <praia> [*] 
 # un pueblo <se> [*] llama <altosebre> [*]. 
%err: del = el ; na = la ; praia = playa ; se = que se ; altosebre = 
 alcosebre 
*INV: cómo se llama el pueblo? 
*PIL: altosebre. 
*INV: me lo escribes? 
%err: Pilar escribe alcosebre 
*INV: alcosebre y por dónde está este pueblo? 
*PIL: por castelló(n) # xxx u(n) pueblo. 
*INV: y aquí tienes muchos amigos y amigas? 
*PIL: sí # mucho(s). 
*INV: y cuándo vas a este pueblo # en verano sólamente? 
*PIL: sólo e(n) verano. 
*INV: durante las vacaciones de navidad o semana santa no. 
*PIL: no # para la semana santa ta(m)bié(n). 
*INV: y aquí cuántos amigos o amigas tienes # más o menos? 
*PIL: cuarenta. 
*INV: cuarenta! 
*PIL: amigo(s) xxx. 
*INV: de tu clase # quién es tu mejor amiga o amigo? 
*PIL: de mi clase # la Sara # y la Ajué ta(m)bié(n). 
*INV: estas cuatro chicas van a tu clase # no? 
*PIL: sí. 
*INV: y todas vosotras formais un sólo grupo o aquí hay distintos grupos? 
*PIL: no # uno # la Sara y yo y la otra amiga va al grupo. 
*INV: Sara # tú y otra chica está en este grupo? 
*PIL: hay una chica de otra <crase> [*]. 
%err: crase = clase 
*INV: y aquí? 
%com: señala el resto de nombres de la lista 
*PIL: la Ajué má(s) Irene va al grupo. 
*INV: Ajué # Irene y tú # hay más chicas en este grupo? 
*PIL: no. 
*INV: y Lucía? 
*PIL: a Lucía # Lucía va a otra <crase> [*]. 
%err: crase = clase 
*INV: Lucía más Pilar # y aquí hay más chicas o más chicos? 
*PIL: otra <crase> [*]. 
%err: crase = clase 
*INV: más o menos cuántos hay? 
*PIL: mm # dos # mm. 
*INV: con Sara te ves aquí en la escuela # y fuera de la escuela también 
 quedais? 
*PIL: pués xxx. 
*INV: mm? 
*PIL: xxx xxx xxx. 
*INV: el fin de semana? 
*PIL: sí # e(l) fin de seman(a). 
*INV: el fin de semana te ves con Sara y con esta otra chica? 
*PIL: sí. 
*INV: y durante la semana te ves con Sara después de la escuela? 
*PIL: no. 
*INV: con Ajué y con Irene? 
*PIL: no # xxx xxx igual. 
*INV: no os veis fuera de la escuela? 
*PIL: no. 
*INV: y con Lucía # dónde la ves? 
*PIL: <habra> [*] la <crase> [*]. 
%err: habra = habla ; crase = clase 
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*INV: pero ella va a otra clase. 
*PIL: otra <crase> [*]. 
%err: crase = clase 
*INV: Lucía # me has dicho que no va a tu clase? 
*PIL: la Lucía va a mi <crase> [*]. 
%err: crase = clase 
*INV: a sí? 
*PIL: sí. 
*INV: y fuera de la escuela que la ves a Lucía? 
*PIL: no. 
*INV: entonces cuando sales con Sara el fin de semana # Sara # tú # y la 
 otra chica +/. 
*PIL: otra <crase> [*] # <la otra crase más que a la Sara> [/] la otra 
 <crase> [*] más que a la Sara. 
%err: crase = clase 
*INV: pero # más # qué quieres decir # hay más niñas? 
*PIL: más salir # fuera del colegio # lo(s) fine(s) de semana # todo. 
*INV: los fines de semana tú quedas con Sara y con cuántas chicas? 
*PIL: una. 
*INV: con otra # que es de otra clase. 
*PIL: sí. 
*INV: y qué haceis? 
*PIL: salir a dar una vuelta # hablar # cosa(s) # o sea su casa o mi casa 
 # o. 
*INV: salís por la tarde o por la noche? 
*PIL: por la noche no # no por la noche. 
*INV: sólo por la tarde. 
*PIL: sí. 
*INV: i con Ajué y con Irene? 
*PIL: sólo la Ajué # sí # alguna vez a comer a su casa. 
*INV: y cuándo # el fin de semana # durante la semana? 
*PIL: <alguno> [//] algunos. 
*INV: pero cuando has ido # qué has ido # el fin de semana? 
*PIL: e(l) fin de semana # sí. 
*INV: o sea que con Ajué algún fin de semana también te ves? 
*PIL: sí. 
*INV: y con Irene? 
*PIL: tambié(n) Irene t(i)ene un hermano. 
*INV: mm? 
*PIL: Irene # ta(m)bié(n) sale a la <praya> [*] # <tabida> [?] en la 
 <praya> [*] con su hermano. 
%err: praya = playa 
*INV: con su hermano y con Irene. 
*PIL: sí # yo conozco su hermano # algún. 
*INV: y cuándo has ido # algún fin de semana? 
*PIL: fi(n) de semana # bueno # no xxx e(l) fin de semana. 
*INV: no # cuándo fuiste a la playa con Irene? 
*PIL: e(l) año pasado # cuando ha (a)cabado e(l) cole(g)io. 
*INV: con Ajué y con Irene # qué haceis cuándo os veis # cuando os veis 
 aquí # en el patio o en la escuela? 
*PIL: xxx xxx pati@s o hablar # todo. 
*INV: y con Lucía? 
*PIL: <habro> [*] con la otra clase # alguna # mucho. 
%err: habra = habla 
*INV: y tú también estás en este grupo? 
*PIL: 0 &=gesto de afrimación . 
*INV: cuál es el número ideal de amigas o amigos de un grupo? 
*PIL: <oxo> [*]. 
%err: oxo = ocho 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amiga # amiga y compañera? 
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*INV: para ti qué es una mejor amiga o amigo # cómo lo explicarías? 
*PIL: cómo lo e(x)plico # mm # pué(s) xxx y <siemprre> [*] # má(s) o menos 
 # cada día <siemprre> [*] dice cosa(s) y ayuda # mucha(s) cosa(s). 
%err: siemprre = siempre 
*INV: qué cosas? 
*PIL: cosas <de> [/] de tu colegio o de +/. 
*INV: no te he entendido. 
*PIL: del cole # de niño(s) # de e(s)tudios o p(r)oblemas de <ellos> [?] 
 mucha cosa. 
*INV: y amiga # qué es una amiga o amigo? 
*PIL: <sólo habrar> [//] sólo hablar. 
*INV: y compañera o compañero? 
*PIL: xxx xxx y hay diferente(s) <crase(s)> [*] u(n) compañero # fff. 
%err: crase = clase 
*INV: cómo lo explicarías # qué es un compañero o una compañera? 
*PIL: yy # o sea acompañar una persona # xxx acompañar xxx eso. 
*INV: cuántas mejores amigas tienes? 
*PIL: dos. 
*INV: Sara y Ajué? 
*PIL: sí # la Sara. 
*INV: cuántas amigas tienes? 
*PIL: fff # quinze # muchas. 
*INV: cuántos compañeros o compañeras tienes? 
*PIL: o(n)ce # más o menos # diez. 
*INV: es importante tener amigas? 
*PIL: no sé # bueno # sí. 
*INV: sí con dudas? 
*PIL: (s)í. 
*INV: por qué es importante tener amigas o amigos? 
*PIL: porqué # po(r)qué tenido una xxx xxx xxx. 
*INV: por qué? 
*PIL: porqué habla(s) <de> [/] <de su> [/] de su vida # de todo lo que 
 paso # de ayudar # mucha(s) cosa(s). 
*INV: dónde se hacen las amigas o los amigos? 
*PIL: <muxa> [*] # e(s) má(s) fácil # <divertido> [/] divertido. 
%err: muxa = mucho 
*INV: en general # dónde se hacen las amigas o los amigos # en qué sitio? 
*PIL: <en su casa> [/] en su casa o un parque # en <mucha> [*] sitio(s). 
%err: mucha = muchos 
*INV: y los sitios dónde es más fácil hacer +/. 
*PIL: sit(i)o(s) má(s) fácil # pa(r)que. 
*INV: algún otro sitio? 
*PIL: ot(r)o sit(i)o # la playa # ya (es)tá. 
*INV: y cómo se hacen las amigas o los amigos? 
*PIL: &=gesto de interrogación # bueno <habrá> [*] cosas <de> [/] de xxx 
 niño(s) # de lo(s) <prrofesore(s)> [*] # todo. 
%com: inicia la respuesta con un gesto de interrogación 
%err: habrá = hablando ; prrofesore = profesores 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OES2 $EMS6 $EN $F6 $OES4 
*INV: tú qué temas hablas con tus amigas o amigos? 
*PIL: <habro> [*] de # igua(l) # difere(n)te # lo mi(s)mo. 
%err: habro = hablo 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OES2 
*INV: vale # o sea igual # de niños # profesores # alguna otra cosa? 
*PIL: profesor # y con niño(s) # profesora # xxx xxx xxx # o de su vida 
 xxx . 
%cod: $EN $I2 $PMT1 $F5 $EF $OES5 $EMS1 $EMS1 
*INV: tú conoces otras chicas o chicos sordos? 
*PIL: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
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*INV: aquí en la escuela <hay otra niña> [>] que también es sorda # no? 
*PIL: <uno> [<] . 
%cod: $EN $F6 $OES5 
*INV: y a parte de esta niña # conoces otros chicos o chicas que sean 
 sordos? 
*PIL: otro(s) # no. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: eres amiga de esta niña sorda o no? 
*PIL: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: has hablado con ella alguna vez? 
*INV: ah # es un niño! 
*PIL: nunca # sólo hablo por el messe(n)ger. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: con este niño? 
*PIL: con una chica xxx sord(a). 
%cod: $EN $I1 $F6 $OES4 $EMS4 $EMS8 
*INV: con una chica sorda? 
*PIL: una chica sorda. 
%cod: $en $F6 $OES4 
*INV: y esta chica sorda # que hablas con ella por el messenger # no # es 
 amiga tuya? 
*PIL: &=gesto de duda xxx. 
%cod: $EN $I3 
*INV: no mucho? 
*PIL: no mucho. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: y de qué la conoces? 
*PIL: <yo no conozco> [//] no la conozco. 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EMS2 $EN $F6 $OES2 
*INV: bueno solamente la conoces por el messenger # sí # pero cómo 
 empezásteis a enviaros mensajes? 
*PIL: xxx xxx xxx presentadora. 
%cod: $EN $I3 $OES4 
*INV: quién os presentó? 
*PIL: una presentadora. 
%com: la conoció a raíz de un trabajo de clase que consistía en buscar 
 información en internet 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: ya # o sea # pero tú supiste después que era sorda # era sorda por 
 casualidad esta niña o ya era un requisito para el trabajo? 
*PIL: e(l) <trabajo> [?] ? 
%cod: $EN $I1 $C3 $F1 $OES4 
*INV: bueno # es igual. 
*INV: bueno # casi no conoces # tú no conoces otros niños y niñas sordos # 
 solamente el niño de aquí # no? 
*PIL: xxx xxx xxx u(n) niño sordo. 
%cod: $EN $I2 $F6 $EF $OES4 
*INV: conoces un niño sordo # que viene aquí a esta escuela? 
*PIL: no va a mi clas(e) . 
%cod: $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: imagínate eh # que tienes amigos o amigas que son sordos # eh # tú 
 imagínatelo # eh # te parece que la amistad con estos chicos o 
 chicas sordos sería diferente de la amistad con tus amigas oyentes o 
 sería igual? 
*PIL: diferente. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: por qué? 
*PIL: <porqué> [/] porqué con los <oyenta> [*] <habra> [*] de música pero 
 no oi(g)o # <habra> [*] de música # o xxx xxx y lo(s) sordo(s) no 
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 <habra> [*]. 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC1 $EMS5 $EMS8 $EMS6 $EN $I2 $PMT1 $F5 
 $EF $EF $OES2 $EMS6 
%err: oyenta = oyentes ; habra = hablan ; habra = habran 
*INV: los sordos no hablan de música? 
*PIL: 0 &=gesto de negación . 
*INV: y alguna otra cosa # te parece que tu amistad con tus amigas que son 
 oyentes sería igual o diferente respecto la amistad con amigas 
 sordas # alguna otra cosa a parte de la música # no # has dicho ya 
 esta cosa # alguna otra? 
*PIL: fff # no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: no # bueno # esto es ya una cosa que a ti te parece que sería 
 distinta # no # en un grupo o en otro. 
*INV: y a ver # aaah o sea tú tienes amigas # no # te parece que la 
 amistad con los chicos es distinta de la amistad con las 
 chicas? 
*PIL: no e(n)t(i)e(n)do. 
%cod: $EN $I1 $C3 $F1 $EF $EF $EF $OES3 
*INV: sí # aquí siempre has puesto amigas # chicas # no # no has puesto 
 ningún chico? 
*PIL: ah # no mucho xxx xxx más a amiga. 
%cod: $EN $I2 $F6 $OES2 
*INV: vale # te parece que la amistad que tú tienes con estas chicas es 
 diferente respecto la amistad <que tú tienes con> [//] que podrías 
 tener con chicos? 
*PIL: e(s) que es diferente. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC3 
*INV: o es igual? 
*PIL: un poco diferente. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: y en qué # en qué es diferente? 
*PIL: que lo(s) chico(s) <habran> [*] xxx xxx <habran> [*] de la mu(j)er. 
%err: habran = hablan 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OES2 
*INV: los chicos hablan? 
*PIL: lo(s) chico(s) <habran> [*] de la(s) mu(j)ere(s) # de mu(j)ere(s). 
%err: habran = hablan 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OES2 
*INV: de las mujeres sí. 
*PIL: <y de la(s) moto(s)> [//] y de <los> [*] motos y del fútbol # ya 
 (es)tà. 
%err: los = las 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $OES4 $EMS1 $EMS8 $EN $F6 $EF $OES3 
*INV: y de las motos y del futbol # y las chicas? 
*PIL: las chicas <tambié(n) de lo(s) chico(s)> [?] # s(i)empre. 
%com: el adulto ríe 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OES4 
*INV: tú ahora sales con algún chico # tienes novio? 
*PIL: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: no # bueno # imagínate que tienes un novio # eh # imagínate que 
 sales con un chico # te parece que la amistad que tendrías con este 
 chico sería igual o diferente respecto la amistad que tienes con 
 estas chicas? 
*PIL: <no sé> [/] no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: bueno # pero tú qué piensas # imagínatelo. 
*PIL: sí # diferente. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
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*INV: en qué sería diferente? 
*PIL: <en que> [//] <en> [//] <no sé> [/] no sé. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 
*INV: a ver # piénsalo un poco # eh. 
*PIL: me parece que lo(s) chico(s) <habra(n)> [*] con más xxx . 
%err: habra = hablan 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $OEC3 
*INV: hablan? 
*PIL: me parece que lo(s) chico(s) <habra(n)> [*] con un novio # mm # una 
 chica <habra> [*] cómo hacer la novia # ésa e(s) una cosa # fff. 
%err: habra = hablan ; habra = habla 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OEC3 $EN $PMT1 $F5 $EF $OEC3 $EN $F6 
 $EF $OES2 
*INV: sí # sí # tú ahora no sales con ningún chico y antes habías salido 
 con algún chico? 
*PIL: 0 &=gesto de afirmación . 
*INV: sí # cuántos años tenías? 
*PIL: <ahorra> [*] # no # ante(s)? 
%err: ahorra = ahora 
%cod: $EN $C3 $F1 $EF $EF $OES4 
*INV: antes tú habías salido con algún chico? 
*PIL: sí. 
%cod: $EN $C1 $F2 $OES4 
*INV: sí y cuántos años tenías cuando saliste con +//. 
*PIL: yo # trece. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: era algún chico de aquí # de este pueblo? 
*PIL: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # bueno # y tú saliste un tiempo # no # con este chico # vale # 
 entonces tú a parte de salir con este chico # seguro que también 
 tenías amigas # no # aquí en el pueblo también salías con amigas # 
 no? 
*PIL: me parece xxx xxx . 
%cod: $EN $I2 $F5 $OES2 
*INV: entonces cuando tú salías con este chico # la amistad que tenías con 
 él era igual o distinta de la amistad que tenías con las chicas? 
*PIL: <habra> [/] <habra de> [/] <habra> [*] de cosa(s) # eeh # cómo poder 
 salir lo(s) novio(s) y si xxx cuánto(s) ha tenido novio(s) # <ya 
 (es)tá> [/] ya (es)tá. 
%err: habra = habla 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES2 $EMS6 $EN $I1 $PMT1 $F6 $EF $EF $EF $EF 
 $OEC1 $EMS6 $EMS7 $EN $F6 $EF $OES3 $EN $F6 $EF $OES3 
*INV: y con este chico que saliste # de este pueblo # hablabas de las 
 mismas cosas que hablabas con las chicas? 
*PIL: también. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: sí # igual? 
*PIL: 0 &=gesto de afirmación . 
*INV: o todo # todo igual # no? 
*PIL: no to(d)o # diferente # pero lo(s) chico(s) no sé de qué habla(n). 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F6 $OES4 $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $EF $OEC3 
*INV: a ver # dímelo otra vez? 
*PIL: lo(s) chico(s) yo <no sé> [/] no sé de qué habla(n). 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC3 
*INV: a ver # cómo te gusta que sea tu amiga ideal # tu amiga perfecta? 
*PIL: sí? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: ninguna persona es perfecta # no # pero tú # cómo te gusta que sea 
 tu amiga ideal # tu amiga perfecta? 
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*PIL: buena persona y si(m)pátic(a) # <que> [/] que sabe hacer la(s) 
 cosa(s). 
%cod: $EN $I1 $C1 $F5 $EF $EF $OES4 $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $OES2 
*INV: buena persona # vale # que sabe hacer las cosas? 
*PIL: sabe hace(r) la(s) cosa(s) # ya (es)tá. 
%cod: $EN $I1 $PQNT3 $F5 $EF $EF $EF $OES2 $EN $F6 $EF $OES3 
*INV: y te parece que podrías ser amiga de una persona que fuera muy 
 distinta de ti +/. 
*PIL: muy? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: muy distinta de ti # por ejemplo tú eres una chica de raza blanca # 
 te parece que podrías ser amiga de una chica o de un chico que 
 fueran de raza negra # o te parece que el color de la piel sería una 
 dificultad para la amistad? 
*PIL: no lo sé. 
%cod: $EN $C1 $F5 $OES2 
*INV: no lo sabes # bueno # tú qué piensas # te parece que podrías ser 
 amiga de una chica de raza negra # tú eres una chica de raza blanca 
 # no? 
*PIL: xxx # no sé # no. 
%cod: $EN $I1 $F5 $OES3 $EN $F2 $OES4 
*INV: y te parece que podrías ser amiga de un chico o una chica de una 
 cultura muy distinta a la tuya # eh # de de una cultura por ejemplo 
 árabe o una cultura china # oriental # o # no sé # de un país de 
 sudamérica? 
*PIL: xxx # fff # eeh # una família # puede ser la madre <o el padre de 
 unas amiga(s) mía(s)> [/] o el padre de unas amiga(s) mía(s) # xxx el 
 padre habla # no sa <de u> [//] de sus hijo(s). 
%cod: $EN $C3 $PPT2 $F6 $EF $EF $EF $EF $OES1 $EN $C3 $PPT2 $F6 $EF $OES2 
 $EMS6 
*INV: sí # bueno # sí pero yo te preguntaba # Pilar # te parece que tú 
 podrías ser amiga de una chica que fuera de un país muy distinto +/. 
*PIL: xxx de u(n) paí(s). 
%cod: $EN $I1 $C2 $PMT1 $F6 $EF $EF $OES4 
*INV: de un país muy distinto al tuyo # por ejemplo de un país africano o 
 de un país del asia # o de una cultura una cultura muy distinta a la 
 tuya # por ejemplo una cultura árabe # tú # te parece te parece que 
 podrías ser amiga de una chica que fuera de un país o una cultura 
 muy distinta a la tuya ? 
*PIL: xxx xxx las amigas sábado xxx . 
%cod: $EN $I2 $C3 $PPT2 $F6 $OES4 
*INV: no # imagínate una amiga # eh # una amiga que es africana # por 
 ejemplo # o de asia <o> [/] o de marruecos # imagínate # eh # que 
 conoces una chica que es de un país que +/. 
*PIL: una chica que vive. 
%cod: $EN $C3 $PQNT3 $OES2 
*INV: sí # que tiene costumbres muy distintas a las tuyas # eh # culturas 
 muy distintas a la tuya # por ejemplo que es africana o que es de 
 asia o que es de marruecos # te parece que podrías ser amiga de esta 
 chica o te parece que al ser de una cultura muy distinta esto 
 sería un problema para la amistad? 
*PIL: no xxx # no # te(n)go una amiga es de asia. 
%cod: $EN $I2 $F6 $OES4 $EN $F2 $OES4 $EN $I1 $C2 $PQNT3 $F6 $EF $OEC2 
*INV: sí # tú tienes una amiga # no # Ajué. 
*PIL: Ajué # fff # no sé explicar. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $OES4 $EN $PQNT3 $F6 $OES2 $EMS10 $EMS2 
*INV: bueno # Ajué es una buena amiga # no # les has puesto un número uno. 
*PIL: Ajué. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $OES4 
*INV: de acuerdo # y Pilar # a ti te parece que tú podrías ser amiga de 
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 una chica que por ejemplo fuera ciega? 
*PIL: fu(e)ra ciega? 
%cod: $EN $F1 $EF $OES3 
*INV: sí # tú podrías ser amiga de una chica ciega # ya sé que no tienes 
 ninguna amiga ciega pero imagínatelo o te parece que si tu amiga es 
 ciega esto sería un problema para la amistad? 
*PIL: (s)í # <ayudar> [/] <ayudar a de su casa> [//] ayudar a su casa # 
 hacer la comida # toda. 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EMS6 $EMS3 $EMS3 $EN $PMT1 
 $F5 $OES2 $EMS6 $EMS3 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EMS6 $EMS2 $EMS5 $EMS8 
*INV: sí # tú imagínate que conoces una chica que es ciega # te parece 
 que tú podrías ser amiga de ella? 
*PIL: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # o el hecho de ser ciega sería un problema para ser amigas? 
*PIL: xxx u(n) p(r)oblema # <no sé xxx e(l) p(r)oblema> [//] no sé e(l) 
 p(r)oblema. 
%cod: $EN $I1 $C2 $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES5 $EN $I1 $PQNT3 $F6 $EF $EF 
 $OES2 $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: no lo sabes # bueno # imagínate que conoces una chica que va en 
 silla de ruedas. 
*PIL: silla de rueda(s). 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 
*INV: sí # que no puede andar # te parece que tú podrías ser 
 amiga de esta chica <o> [/] o lo ves difícil # ser amiga de esta 
 chica? 
*PIL: <es> [/] es difícil. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: por qué? 
*PIL: porqué # eeh # <cuato> [/] <cua(n)to> [*] xxx a la fie(s)ta # 
 <cua(n)to> [*] va a la fie(s)ta no podía saludar. 
%err: cuato = cuando 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $OEC4 $EMS6 $EMS1 
*INV: a ver # a la fiesta? 
*PIL: cua(n)do va a la fie(s)ta él no puede saludar porqué t(i)ene ot(r)a 
 rueda(s) # t(i)ene <muxa> [*] cosa # él es difícil. 
%err: muxa = mucha 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $OEC4 $EN $PMT1 $F5 $EF 
 $OEC1 $EMS2 
*INV: claro en una fiesta no podría bailar # no # y tú podrías ser amiga de 
 ella? 
*PIL: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y de la chica ciega # tú podrías ser amiga de la chica ciega? 
*PIL: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: vale # qué haces tú por tu mejor amiga # por Sara? 
*PIL: qué ha(g)o? 
%cod: $EN $F2 $EF $OES3 
*INV: sí # tú qué haces por Sara? 
*PIL: hablar # gustar # ya (es)tá. 
%cod: $EN $C1 $PMT1 $F5 $OEC1 $EN $F6 $EF $OES3 
*INV: qué hace tu mejor amiga por ti? 
*PIL: lo mismo # siempre me dice de su <chica> [*]. 
%err: chica = chico 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $F6 $OES2 $EMS5 
*INV: siempre te dice? 
*PIL: siempre dice de su chico. 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EMS6 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas sobre ti? 
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*PIL: cómo? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: qué piensan tus amigas sobre ti # qué dirías tú? 
*PIL: no sé. 
%cod: $EN $C1 $F5 $OES3 
*INV: si ahora estuvieran aquí Sara # Ajué # qué dirían sobre ti? 
*PIL: que xxx xxx. 
*INV: mm? 
*PIL: que xxx un favor. 
*INV: vale # que haces favores # qué más? 
*PIL: má(s) # que les ayudar # ya (es)tá. 
*INV: alguna cosa más me dirán tus amigas de ti? 
*PIL: podía ser de su fie(s)ta. 
*INV: mmm? 
*PIL: poder # alguna(s) vece(s) # poder <de su fie(s)ta> [/] de su 
 fie(s)ta # alguno. 
*INV: sí # pero tus amigas que me dirán de ti? 
*PIL: xxx xxx somo(s) mejore(s) amiga(s). 
*INV: mmm ? 
*PIL: somo(s) (me)jores amiga(s) # la Sara # la(s) tre(s) y no nos 
 gusta que ma resulta. 
*INV: mmm? 
*PIL: que nos xxx no nos gu(s)ta que me resulta. 
*INV: a ver # no nos gusta +//. 
*PIL: la Sara # la Ajué y Irene no nos gusta. 
*INV: el qué no les gusta? 
*PIL: xxx resulta # son insu(l)tar # <habran> [*] palabras <sea(s)> [*]. 
%err: habran = hablan ; sea = feas 
*INV: hablan palabras feas? 
*PIL: sí # habran cosas # sí. 
*INV: quién? 
*PIL: no sé # hay dicen cosas fea(s). 
*INV: yo te preguntaba # Sara qué me dirà de ti? 
*PIL: <tomo(s)> [*] la(s) me(j)ore(s) amiga(s) # ella xxx dice <yo soy 
 sorda perro> [//] yo soy sorda pero no <la> [*] i(m)porta. 
%err: tomo = somos ; la = las 
*INV: a Sara no le importa. 
*PIL: no <la> [*] i(m)porta # pero xxx a mi mejores amiga(s) xxx xxx xxx . 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*PIL: fff # fff # no <té> [*] # lo má(s) importa(n)te # no <té> [*] xxx . 
%err: té = sé 
*INV: qué cosas son importantes para que la amistad # entre dos chicas # 
 por ejemplo # funcione y sean buenas amigas? 
*PIL: los e(s)tudio(s) # xxx e(s)tudio(s) # xxx e(s)tudio(s) # los 
 trabajos. 
*INV: imagínate dos chicas que son buenas amiga # que es importante para 
 que tengan una buena amistad # para que no se peleen? 
*PIL: conta(r) la verda(d) # deci(r) la verda(d) # ayudar # mm # 
 <precidir> [?] que lo que sepa xxx los amigo(s) <y> [/] y otra 
 persona # ya (es)tá. 
*INV: qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 
*PIL: mu(y) poco(s). 
*INV: muy pocos # mejor # qué problemas hay # a veces? 
*PIL: fff # <pobrema> [*] de má(s) xxx # un <pobrema> [*] de xxx como 
 puede pasar ustar siempre o un <pobrema> [*] de pasear # a pasar 
 xxx xxx y mi padre para que habla para que las amigas se puede estar 
 <ustar> [=? gustar] . 
%err: pobrema = problema 
*INV: no te entiendo # Pilar. 
*PIL: xxx xxx # ya los padre(s) xxx xxx y mis padre(s) <habra> [*] 
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 ustar para que mis mejores amiga y yo para xxx xxx ustar. 
%err: habra = hablan 
*INV: tus padres y los padres de una amiga hablan para que vosotras seais 
 amigas? 
*PIL: hacer(n)os amiga(s). 
*INV: y a qué padres te refieres # los padres de Sara # esto te pasó? 
*PIL: Sara # sí # <la Sara> [/] <la Sara y yo quiere que> [//] # bueno # 
 la Sari # la otra amiga y yo quiere que Sara # lo(s) padre(s) # la 
 madre habla # quiere. 
*INV: tú y Sara alguna vez os habeis peleado un poquito? 
*PIL: la Sara # alguna ve(z) # sólo una ve(z). 
*INV: y qué pasó? 
*PIL: qué pasó # u(n) p(r)oblema xxx . 
*INV: un problema de qué? 
*PIL: <u(n) p(r)oblema celosa> [//] u(n) p(r)oblema celoso # xxx u(n) 
 papel una cosa # que la Sara ha e(s)crito un papel xxx xxx cosa. 
*INV: sobre ti? 
*PIL: sobre mi xxx xxx. 
*INV: y a ti no te gustó? 
*PIL: xxx xxx xxx una cosa diferente # ya e(s)tá. 
*INV: cómo resuelves los problemas o conflictos con tus amigas? 
*PIL: <pobrema> [*] xxx siemp(r)e va justas # xxx <habro> [*] con mis 
 padre(s) sobre de la Sara y ya (es)tá. 
%err: pobrema = problema ; habro = hablo 
*PIL: pero nunca más enfadar. 
*INV: qué hiciste después para volver a ser amiga de Sara? 
*PIL: perdonar. 
*INV: en general # por qué los amigos o las amigas se enfadan? 
*PIL: po(r)qué se enfada(n) porque tenen problema(s) xxx un papel # celoso. 
*INV: pero no tú y Sara # sinó # en general # qué piensas # porqué las 
 amigas se enfadan? 
*PIL: no # xxx xxx # se siete <muxo> [*] # no lo sé. 
*INV: las amigas del pueblo a veces se enfadan? 
*PIL: <muxo> [*]. 
%err: muxo = mucho 
*INV: y por qué se enfadan? 
*PIL: <muxa(s)> [*] cosa(s). 
%err: muxa = muchas 
*INV: qué cosas? 
*PIL: por lo de lo(s) chicos o <por> [/] por lo de resultado. 
*INV: resultados de qué? 
*PIL: <de todo> [/] de todo. 
*INV: y por qué más cosas se enfadan? 
*PIL: <muxa(s)> [*] cosa(s). 
%err: muxa = muchas 
*INV: qué cosas? 
*PIL: <cosa(s) de> [//] # lo que demienti. 
*INV: porqué mienten? 
*PIL: xxx xxx # callado # y # no má(s). 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigas o con tus padres? 
*PIL: xxx co(n) mi(s) padre(s). 
*INV: por qué? 
*PIL: <porqué> [/] porqué mi madre <siemprre> [*] ayuda # eso # y mis 
 amiga(s) también. 
%err: siemprre = siempre 
*INV: pero más con tu madre. 
*PIL: mm # mi madre y amiga(s). 
*INV: a veces tus amigas te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*PIL: lo de robar? 
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*INV: no sé # cualquier cosa # a veces te ha pasado? 
*INV: yo no (qu)iero # xxx xxx xxx # yo no hago pero ellos sí. 
*INV: Sara o algunas amigas del pueblo? 
*PIL: altosebre # alguno. 
*INV: sí # y qué han robado? 
*PIL: no roban # quiere que ir <prro(n)to> [*] # altosebre quiere ir 
 <prronto> [*] # yo no quiero <prro(n)to> [*] # <quierro> [*] <patar> 
 [*] # xxx quiere que por la noche quiere salir <prroto> [//] pronto 
 pero yo no (qu)iero # (qu)iero <patar> [*]. 
%err: prroto = pronto ; prronto = pronto ; quierro = quiero ; patar = pasar 
*INV: tú quieres salir más tarde # ellas te obligan a salir más pronto y 
 tú qué haces? 
*PIL: yo <mes> [=? me es] igual. 
*INV: y tú qué haces # sales más pronto o sales más tarde? 
*PIL: má(s) ta(r)de # con la(s) otras amiga(s). 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*PIL: xxx e(s)cogerá <otra amiga> [/] otra amiga. 
*INV: imagínate que tus amigas te dicen # va # vamos a fumar # pero tus 
 padres no lo quieren # tú qué harás? 
*PIL: xxx xxx # e(s)conder. 
*INV: y fumarás? 
*PIL: 0 &= gesto de afirmación con la cabeza . 
*PIL: e(s) verda(d). 
*INV: te ha pasado? 
*PIL: <muchas> [/] mucha(s) cosa(s). 
*INV: en qué situaciones? 
*PIL: en el <umás> [*] # sí # mucha(s) cosa(s) # hacer porro(s). 
%err: umás = fumar 
*INV: aquí # con Sara o con las chicas del pueblo? 
*PIL: santosebre. 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigas? 
*PIL: común # que te parece # <habla(r)> [/] habla(r) # ir <a mo> [/] <a 
 mo> [//] a comprarno(s) ropa # ya (es)tá. 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: CAR Carlos Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|CAR|14;7.|male|2ESO Sunion|DAP1|Target_Child|vídeo11,12| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of CAR: 14-OCT-1988 
@Coder: INV 
@Date: 10-JUN-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són els teus millors amics o amigues? 
*CAR: l'Aleix # <el que va venir l'altre dia> [/] el que va venir l'altre 
 dia # <el Guillem> [/] el Guillem # <el Pau> [/] el Pau # l'Aniol 
 +/. 
*INV: Oriol? 
*CAR: Aniol # mmm. 
*INV: els més amics o les més amigues # eh? 
*CAR: aquests quatre. 
*INV: l'Aleix des de quan que el coneixes? 
*CAR: el conec <de> [/] de començament d'aquesta escola. 
*INV: tu ara estàs a segon # des de primer d'eso? 
*CAR: sí # primer d'eso. 
*INV: perqué a primària no anaveu a la mateixa escola? 
*CAR: no # estavem a punt de conèixer # però # jo <anava> [*] a punt 
 d'anar a la seva escola però al final no vaig anar a la seva escola 
 # vaig anar a una altra. 
%err: anava = estava 
*INV: i el Guillem de què el coneixes? 
*CAR: també # igual que l'Aleix # de primer d'eso. 
*INV: i el Pau? 
*CAR: de primer d'eso. 
*INV: i l'Aniol? 
*CAR: de primer d'eso # i també hi ha un millor amic que és el Ramon +/. 
*INV: l'Aniol és un noi? 
*CAR: <sí> [/] sí # i el Ramón el conec des de l'altra escola # del 
 començament de l'altra escola # segon d'eso # ai # &se segon de 
 primària. 
*INV: perqué en quina escola anaves tu abans? 
*CAR: a sant ot. 
*INV: i a sant ot des de quin curs hi vas anar? 
*CAR: segon de primària hi vaig començar. 
*INV: el Ramon el coneixes de l'altra escola i els altres des de primer 
 d'eso # llavors tots van a la teva mateixa classe? 
*CAR: el Ramon no # però tots els altres sí. 
*INV: on tens més amics o amigues # a la classe # a l'escola o en altres 
 llocs? 
*CAR: a l'escola # depèn del lloc també. 
*INV: com vols dir # depèn del lloc? 
*CAR: doncs depèn de la situació que està(s) # <és més fàcil> [/] és més 
 fàcil aquí fer amics perquè estàs més a prop # xxx. 
*INV: i de l'escola on tens més amics # a la classe o a altres classes # 
 en general # o altres cursos? 
*CAR: a la classe # és més fàcil. 
*INV: de tots els millors amics quin és el millor de tots? 
*CAR: dubto en dos # l'Aleix o el Guillem # un d'aquests dos. 
*INV: o sigui que si els numeressim aquests tindrien un u? 
*CAR: sí. 
*INV: i el Pau? 
*CAR: el Pau comença a ser el meu millor amic # comença # 
 está començant. 
*INV: què li possaries # un dos # per exemple? 



78  Annex 2. Transcripcions 
 

 

*CAR: un tres # <més aviat> [?]. 
*INV: i l'Aniol? 
*CAR: dos. 
*INV: i el Ramón? 
*CAR: dos. 
*INV: quan et veus amb els teus amics? 
*CAR: els altres que estan aquí a l'escola els veig aquí i el Ramón # de 
 vegades parlo amb ell per internet i també quedo amb ell els caps de 
 setmana per anar al cinema o a llocs. 
*INV: o sigui que els caps de setmana et trobes amb el Ramón? 
*CAR: el Ramón no coneix els meus amics # els altres. 
*INV: ah ja # perqué són de diferents classes? 
*CAR: 0 &=mou el cap fent un gest d'afirmació. 
*INV: el Ramon va a una altra escola # no va aquí # va a l'escola <pia> 
 [?] de Balmes. 
*INV: ah # el Ramón no va a aquesta escola? 
*CAR: no. 
*CAR: fa molt temps que no ens veiem però jo diria que encara és amic meu. 
*INV: el Ramon en aquesta escola ha començat aquest any o l'any passat ja 
 hi anava? 
*CAR: l'any passat ja hi anava # em sembla # no espera # aquest any ha 
 començat. 
*INV: i tu l'any passat que feies primer d'eso # on ho vas fer # aquí o a 
 sant ot? 
*CAR: aquí. 
*INV: amb l'Aleix # Guillem # Pau i Aniol # sortiu junts fora de 
 l'institut o no? 
*CAR: no sortim gaire junts # amb l'Aleix i el Guillem surto més amb ells 
 # el Pau de vegades he sortit però no gaire mai # i l'Aniol sempre 
 hi vaig amb ell a esports # amb esports de mar # de vegades hi va 
 i pot anar amb <uns altres> [=? nosaltres]. 
*INV: quan surts amb l'Aleix i el Guillem # que quedes pel cap de setmana? 
*CAR: sí # pel cap de setmana i també hi han altres amics # però no els 
 millors amics # altres amics que també hi ha en aquest grup. 
*INV: val # en el grup de l'Aleix i del Guillem i tu # que són d'aquí # de 
 l'escola? 
*CAR: sí són  +//. 
*CAR: vols que te'ls digui? 
*INV: no # no cal # perquè no són els millors amics. 
*INV: més o menys # quan sortiu aquest grup # quants sóu? 
*CAR: quants som? 
*CAR: aproximadament uns cinc. 
*INV: quedeu cada cap de setmana o no? 
*CAR: com? 
*INV: us veieu cada cap de setmana o no? 
*INV: no # <no sempre> [/] no sempre podem quedar cada cap de setmana 
 perquè d'altres de vegades tenen compromisos i tot. 
*INV: durant la setmana et veus també amb ells? 
*CAR: sempre els vec # els vec. 
*INV: aquí a l'escola # oi # i fora de l'escola? 
*CAR: també # sí # quan quedem. 
*INV: per ejemple # de dilluns a divendres # fora de l'escola també et 
 veus amb ells? 
*CAR: sí perquè ens acompanyem de les nostres cases i tot. 
*INV: ah ja # que vius per aquí a prop? 
*CAR: sí # amb ells # i el Pau i <l'Aniol> [/] l'Aniol viu aaa # no 
 m'enrecordo # espera # a un poble fora de barcelona # i el Pau per 
 aquí a prop també però no hi vaig amb ell # ell va a un altre grup. 
*INV: qui va a un altre grup # el Pau? 
*CAR: <ell va de vegades sol> [//] ell de vegades va sol o amb un altre 
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 grup perquè <té> [//] es queda perquè se'n va a fer esport # <ho fa 
 més d'hora> [?]. 
*INV: amb el Pau també quedes els caps de setmana o no? 
*CAR: no gaire. 
*INV: i durant la setmana # de dilluns a divendres # et trobes amb el Pau 
 fora de l'escola? 
*CAR: <no> [/] <no> [/] no gaire # però per aquí a l'escola sí. 
*INV: i amb l'Aniol # et veus amb ell el cap de setmana? 
*CAR: <no> [/] no. 
*INV: i durant la setmana # fora de l'escola # de dilluns a divendres? 
*CAR: tampoc. 
*INV: o sigui que l'amistat és aquí # aquí a l'escola. 
*CAR: 0 &moviment d'afirmació amb el cap. 
*CAR: l'Aleix i el Guillem és amistat amb dos. 
*INV: l'Aleix i el Guillem # sí # que són amb els que més et fas # 
 dintre i fora de l'escola. 
*CAR: per això els considero com a millors amics. 
*INV: i amb el Ramón? 
*CAR: amb el Ramón # és que fa molt de temps # i veig que el Ramón també 
 és molt amic meu i abans <quan no anava a l'escola> [//] quan jo no 
 anava a l'escola sunion sempre surtia amb ell i tot # m'acompanyava 
 fins a casa meva # que ell vivia molt lluny i tot # i erem molt 
 amics. 
*INV: ja # però ara et segueixes veient amb ell? 
*CAR: sí # segueixo veient+lo. 
*INV: i cada quan us veieu # amb el Ramón? 
*CAR: no sé # cada mes o +//. 
*CAR: estavem a punt de quedar aquest cap de setmana però no va poder 
 quedar. 
*INV: ja # què quedeu un cap de setmana al mes # més o menys? 
*CAR: sí # o algun dia per casualitat # sense problemes ni exàmens ni tot 
 # doncs quedem. 
*INV: durant la setmana # de dilluns a divendres? 
*CAR: <no> [/] <no> [/] no el cap de setmana. 
*INV: sempre el cap de setmana amb el Ramón. 
*CAR: 0 &gest d'afirmació amb el cap. 
*INV: quines activitats fas amb els teus amics? 
*CAR: doncs l'Aleix i el Guillem fan esports # jo faig esport diferent. 
*INV: amb ells? 
*CAR: <no> [/] no ho faig amb ells # ho faig amb l'Aniol # vela # faig 
 vela amb l'Aniol. 
*INV: quan surts amb l'Aleix i el Guillem què feu? 
*CAR: què fem # doncs de vegades quedem per jugar a pin+pong # i anem al 
 cinema algun cop # i molts cops quedem <a un> [/] a una ciber que 
 xxx ordinadors # que ens ho passem molt bé # també anem de vegades 
 de passeig per l'illa a prendre un gelat i tot. 
*INV: i quan surts amb el Pau # què feu? 
*CAR: amb el Pau <no> [/] no sortim gaire # <no> [/] no sortim perquè 
 l'acabo de tenir com a millor amic ara mateix # a final de curs # 
 però el conec des de primer d'eso però el considero ara com a millor 
 amic a segon d'eso # a finals. 
*INV: i amb l'Aniol # quan surts amb ell què feu? 
*CAR: l'Aniol # com a millor amic també a segon d'eso. 
*INV: l'Aniol i tu només us veieu a vela? 
*CAR: ens veiem a vela i a l'escola # i de vegades als esports 
 extraescolars o no estraescolars de l'educació física # 
 ens veiem # està dividit en grup i de vegades ens trobem # parlem 
 un rato ràpid. 
*INV: i aquest esport extraescolar el fas aquí a sunion # després de les 
 classes # quan s'acaben les classes? 



80  Annex 2. Transcripcions 
 

 

*CAR: no # entre mig de les classes hi ha un esport # que és l'educació 
 física. 
*INV: val # què feu tu i el Ramón quan us trobeu? 
*CAR: jo i el Ramón més aviat sortim de passeig # amb bicicleta i coses 
 d'aquestes. 
*INV: quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*CAR: com el número ideal # la quantitat? 
*INV: sí. 
*CAR: cinc és suficient # cinc o sis està bé. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amic # amic i company? 
*CAR: com? 
*INV: quina diferència creus que hi ha entre millor amic # amic i company? 
*CAR: doncs # <millor amic és> [//] millor amic que li pots explicar les 
 teves coses # les coses que tu confies amb ells i t'ajuden i tot # 
 amics que vas amb ells # els acompanyes # fas amb ells les coses i 
 com millor amic però no gaire # és intermedi # i company és com 
 <conegut de classe> [/] conegut de classe. 
*INV: quants millors amics tens? 
*CAR: <millors> [/] <millors> [/] millors dos o tres. 
*INV: quants amics tens? 
*CAR: mm # bastants # uns set o vuit # una cosa aixins. 
*INV: quants companys tens? 
*CAR: la resta. 
*INV: i més o menys # quants serien? 
*CAR: és que som <noranta+un> [/] noranta+un alumnes # com a molt # 
 noranta+un alumnes considero com si fos tot companys. 
*CAR: alguns són enemics però posa'ls també com companys. 
*INV: aquests millors amics que es dit dos o tres serien l'Aleix # el 
 Guillem i quin altre? 
*INV: el Ramón. 
*INV: quan temps fa que tens amistat amb els teus millors amics? 
*CAR: amb l'Aleix i el Guillem dos anys # i amb el Ramón sis anys # 
 ba(s)tants. 
*INV: creus que és important tenir amics? 
*CAR: <sí> [/] sí és important perquè et poden ajudar # et diverteixes amb 
 ell(s) # no e(s)tás sol # aprens moltes coses # que t'ensenyen 
 entre ells mateix(os) # tot. 
*INV: on es fan els amics? 
*CAR: com? 
*INV: on es fan els amics? 
*CAR: on fan amics # no sé # <als> [/] als edificis # vull dir a la nostra 
 casa # als veïns de vegades fas algun amic # emm # quan per exemple 
 vas a unes colònies fas amics # també quan <vas> [//] per exemple 
 tens <un apart> [//] una casa # vale # al poble # pots fer amics # a 
 l'escola # més aviat a l'escola. 
*INV: o sigui més fàcilment a l'escola? 
*CAR: sí. 
*INV: per què? 
*CAR: doncs perquè estàs sempre amb ells # els veus més i els coneixes més 
 ràpid. 
*INV: com es fan els amics? 
*CAR: com es fan # doncs # costa una mica # primer els intentes ajudar # 
 eem # no has de ser massa directe # a poc a poc. 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES4 
*INV: no has de ser massa directe # deies # acaba+m'ho d'explicar que era 
 interessant el que em deies. 
*CAR: doncs molestar massa # <ficar+hi massa> [/] # vull dir # ficar+hi 
 massa endins i dir # emm # e(s)tar sempre al seu co(s)tat i tot. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OES4 $EN $PMT1 $F5 $OES4 $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 $OES2 
*INV: o sigui # estar sempre al seu costat # no? 
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*CAR: això és com una molèstia de vegades # quan una persona no coneixes 
 molesta # has de ser <ajudar> [?] # divertit i després deixar un 
 quan rato <per> [//] perquè s'xxx una miqueta i tot # posar+nos 
 d'acord amb els altres i ajudar i tot # és com comença # com més la 
 coneixes la consideres ja com a company o amic. 
%cod: $EN $F5 $OES1 $EN $F5 $OEC4 $EMS2 $EN $I1 $PMT1 $F5 $OES2 $EN $I1 
 $F5 $OEC4 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EN $F5 $OEC4 $EN $EN $F5 $OEC4 
*INV: quins temes parles amb els teus amics? 
*CAR: de què parlo # de molts temes # doncs de coses que passen a l'escola 
 # de coses que han passat <a> [/] a casa nostra # o que ha 
 passat d'xxx que ha passat notícies # emm # temes divertits # 
 secrets # de vegades secrets però amb els amics # els més amics. 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $OEC2 $EN $F6 $OEC2 $EN $I1 
 $OEC2 $EMS6 $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $OEC1 
*INV: l'amistat que puguis tenir amb un noi o noia sords és diferent 
 respecte l'amistat que puguis tenir amb un noi o noia oients? 
*CAR: si és diferent # home # jo diria que és una mica diferent # amb la 
 persona sorda que una oient # tant que una persona sorda jo crec que 
 deu tenir més dificultats de fer amics i tot perquè és diferent que 
 amb una persona oient # té més dificultats # necessita més ajuda # i 
 això comporta que els amics <siguin> [//] ajudin i tot. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 $OEC3 $EMS9 $EN 
 $F5 $OEC4 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F5 $OEC3 
*INV: si tu tens un amic sord et sembla que l'amistat amb aquest amic sord 
 serà diferent respecte l'amistat amb un amic oient? 
*CAR: com? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: sí # imagina't que tu tens un amic sord que es diu Lluís # suposem # 
 i després tens un altre amic que es diu Guillem # la amistat que 
 tindries amb el Lluís et sembla que seria diferent a l'amistat que 
 tens amb el Guillem # pel fet que un és sord i l'altre és oient? 
*CAR: depèn del caràcter que tingui el Lluís # que diu(s) tu. 
%cod: $EN $F5 $OEC2 $EN $F6 $OES2 
*INV: llavors no depèn que un sigui sord o oient sinó del caràcter? 
*CAR: no sé # <també depèn de> [//] potser quan una persona <s'adapta> 
 [?] que és sord # si practica parlar i tot potser pot adaptar+s'hi i 
 comunicar+se millor amb l'amic. 
%cod: $EN $F2 $OES3 $EN $PMT1 $F5 $OEC3 $EMS3 $EN $F5 $OEC4 $OEC1 $EMS9 
*INV: tu tens amics sords? 
*CAR: sí # un. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES4 
*INV: com es diu? 
*CAR: Adrià. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: Adrià # no ve aquí a aquesta escola? 
*CAR: però no és gaire amic # no sé # el trobo estrany # canvia # ha 
 canviat. 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EN $F2 $OES3 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OEC1 
*INV: Si l'Adrià fos un bon amic teu # tu creus que l'amistat que tindries 
 amb l'Adrià # que és un noi sord # seria diferent de l'amistat 
 que tens amb el Guillem # que és un noi oient? 
*CAR: emm # <no gaire> [/] no gaire. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $OES4 
*INV: per què? 
*CAR: doncs perquè l'Adrià té les mateixes dificultats que io # si una 
 persona té més dificultats que io tindrà més dificultats de fer 
 amic(s) # però <pot ser diferent> [/] # eh també pot ser diferent # 
 sí # perquè no es coneixen <com que> [//] vull dir si no està aquí a 
 l'escola és diferent que no es coneixin i tot. 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 $OEC4 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F2 
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 $OES4 $EN $PMT1 $F6 $OEC4 $EN $PMT1 $F6 $OEC3 $OEC3 
*INV: a tu et sembla que tant pots ser amic d'un noi sord com d'un 
 noi oient # igual? 
*CAR: <si> [/] si jo crec que l'Adrià # per ejemple # pot ser amic 
 del Guillem # jo ajudo entre els dos perquè siguin més amic(s) i ia 
 e(s)tà. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PQNT3 $F5 $OEC3 $EN $PQNT3 $F5 $EF $OEC4 $EN $F2 
 $EF $OES3 
*INV: i tu tant pots ser amic d'un com de l'altre? 
*CAR: sí igual. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F2 $OES4 
*INV: o la amistat varia si ets amic d'un sord o d'un oient? 
*CAR: varia una miqueta. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: per què? 
*CAR: no sé # perquè de vegad(es) <amb el sor> [/] amb sords # emm # 
 el(s) temes són més iguals que el d'un oient. 
%cod: $EN $F2 $OES3 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC4 $EMS8 
*INV: com vols dir # més iguals? 
*CAR: doncs # temes que tu parles # val # són més semblant(s) els d'un 
 sord que els d'un oient perquè semblen teme(s) de coses diferents 
 <que> [/] que no saben els oients. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC2 $OES1 $EN $PMT1 $PQNT3 $F5 $EF $OEC4 $OEC2 
*INV: però quan tu parles amb l'Adrià que no parles dels mateixos temes 
 que parles amb el Guillem? 
*CAR: sí # <no> [/] no parlo dels mateixos temes # no gaire. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: per què? 
*CAR: no sé # una cosa rara que trobo. 
%cod: $EN $F2 $OES3 $EN $PQNT3 $F5 $OEC2 
*INV: amb aquest noi? 
*CAR: sí # coses rares que trobo # entre ells dos # no sé # parlem d'un 
 tema diferent de l'altre diferent. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PMT1 $F5 $OEC2 $EN $F2 $OES3 $EN $PMT1 $F6 $OES2 
*INV: però això que dius que ha canviat # que el veus una mica raro +/. 
*CAR: <no> [/] <no> [/] no que ho trobo # l'interior # <ho trobo estrany 
 que no parlen dels mateix(os) temes> [/] que ho trobo estrany que no 
 parlen dels mateixos temes. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F5 $OEC1 
*INV: aquest noi # l'Adrià # que no pas el Guillem # per exemple # el 
 Guillem o l'Aleix? 
*CAR: <sí> [/] sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: però això et sembla que és pel fet de ser sord o perquè és un noi 
 molt diferent de tu # de caràcter? 
*CAR: diferent de caràcter # <se compor(ta)> [//] això canvia molt el 
 caràcter. 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $F6 $EF $OES3 $EN $PMT1 $F5 $OES2 
*INV: l'amistat amb els nois és diferent respecte l'amistat amb les noies? 
*CAR: sí és diferent. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: per què? 
*CAR: no sé # les noies pensen altres coses diferents i amb un altre 
 <accent> [?] diferent # però suposo que més endavant quan siguem més 
 adults serem iguals. 
%cod: $EN $F2 $OES3 $EN $I1 $F5 $OEC1 $EN $F5 $OEC3 $OEC4 
*INV: els teus millors amics tots són nois # m'has dit # i entre els set o 
 vuit amics tots són nois # no hi ha cap noia? 
*CAR: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
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*INV: les noies què estan aquí # entre els companys? 
*CAR: sí # algunes noies entre els amics però no gaire. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES4 
*INV: i per què et sembla que és diferent l'amistat amb una noia respecte 
 l'amistat amb un noi? 
*CAR: jo crec perquè tenim vergonya uns dels altres # les noies # i també 
 perquè &e el què els hi passa a les noies <són> [*] diferent del 
 què els hi passa als nois # són diferentes coses # és diferent # no 
 sé. 
%err: són = és 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 $OES4 $EN $F5 $OEC4 $EMS6 $EN $F5 $OES2 $EN 
 $F5 $OES3 $EN $F2 $OES3 
*INV: i en què és diferent # quines coses que els passa a les noies són 
 diferents respecte les coses que els passa als nois? 
*CAR: no ho sé # ee # les noies parlen molt # val # per ejemple # els nois 
 no parlem tant # són més diferents. 
%cod: $EN $F2 $OES2 $EN $F5 $OES2 $F5 $OEC1 
*INV: imagina't que tinguessis una nóvia # l'amistat amb la teva nóvia 
 seria diferent respecte l'amistat que tens amb els teus millors 
 amics? 
*CAR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: per què? 
*CAR: no sé # perquè <la> [/] la meva nóvia # si tinc nóvia li 
 diria que l'estimo més a la meva nóvia que no pas als meus amic(s). 
%cod: $EN $F2 $OES3 
*INV: i a part d'això # en altres coses seria també diferent l'amistat? 
*CAR: sí # en altres coses seria diferent # sí. 
*INV: com ara quines? 
*CAR: com? 
%com: no entén la pregunta 
*INV: jo et preguntava l'amistat que tindries amb la teva núvia 
 seria diferent respecte l'amistat que tens amb els teus 
 millors amics i tu em dius que sí perquè a aquesta noia li 
 diries que l'estimes # no? 
*CAR: sí # <més> [/] més i tot. 
*INV: però variaria en altres coses l'amistat? 
*CAR: sí i també perquè les noies saben altres coses i podem 
 parlar d'aquestes coses diferents # també <de les co> [/] de les 
 coses que expliquen amb les seves amigues i el que jo explico amb 
 els meus amics són diferent # pensen diferent les noies que els nois 
 # diuen els grans que més endavant quan siguem grans ja tot 
 començarà a ser igual # això és la pubertat. 
*INV: ja # i tu també ho creus que les noies pensen diferent? 
*CAR: sí # jo també ho crec. 
*INV: però en què pensen diferent? 
*CAR: no ho sé # es comporten diferent # són més nenes i no sé com dir+li 
 mé(s) diferent # <no> [/] no ens agrada gaire estar amb les noies # 
 <lis> [*] diem com tontetes &=somriu . 
%err: lis = els 
*INV: ja &=riu . 
*CAR: suposo que les noies pensen que nosaltres som com tontets # no 
 &=somriu ? 
*INV: no ho sé &=riu . 
*INV: com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*CAR: el meu amic ideal # ja estan bé <aquests ami(cs)> [//] aquests dos 
 amics # <no> [/] no trobo cap amic ideal # els millors # els ideals 
 són aquests dos. 
*INV: i com definiries aquesta amistat ideal? 
*CAR: <com defini> [/] com els definiria # doncs molt amics # molt 
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 divertits # molt &agra agradables # que ens ajudin molt # que em 
 parlin dels <mateix> [/] mateixos temes i coses d'aquestes. 
*INV: creus que podries ser amic d'algú molt diferent a tu # per exemple 
 un noi d'una altra raça # tu ets de raça blanca # doncs d'una 
 persona de raça negra o que visqués en un país amb una cultura o una 
 religió molt diferent a la teva # creus que podries ser amic 
 d'aquesta persona? 
*CAR: podria ser amic # sí # però em trobaria estrany # les coses 
 &qüo qüotidianes que li passen a l'altre noi # d'un altre raça # 
 perquè pensen d'una altra manera # ho tenen tot diferent # però 
 podem arribar a tenir una amistad bona # per ejemple els negres són 
 diferents de color i m'impressiona el seu color # per ejemple els 
 àrabs són de diferent religió són una mica estranys de com resen i 
 tot # per nosaltres són xxx però podem tenir amics. 
*INV: i algú que tingués una disminució # podries ser amic d'ell # per 
 exemple una persona que fos cega o que anés en cadira de rodes o que 
 tingués un retard intel·lectual # per ejemple la síndrome de down # 
 et sembla que podries ser amic d'ell o ho veus difícil? 
*CAR: ho veig difícil. 
*INV: per què? 
*CAR: ho veig difícil perquè no el conec gaire # per ejemple si una 
 persona amb <mentalitat> [*] costa de trobar com és ell de caràcter 
 perquè pot variar cada dia i tot # si una persona <de cadi> [/] de 
 cadira de rodes no varia tant perquè solament té problemes a les 
 cames i  tot # <i el> [/] i el seu comportament <no> [/] no varia 
 tant. 
%err: mentalitat = retard mental 
*INV: d'una persona amb cadira de rodes et sembla que podries ser amic o 
 ho veus difícil? 
*CAR: també ho veig una mica difícil perquè <pot fer> [//] no pot fer 
 coses com les altres # per ejemple no pot anar a jugar a futbol # no 
 ho podria fer # em faria una mica de pena. 
*INV: i una persona cega? 
*CAR: una persona cega també em costaria una mica perquè no hi pot veure i 
 # emm # nosaltres expliquem les coses i tot # i per ejemple # a 
 s'esport també podem passar que juguem amb molts d'esports # que 
 em pot donar amb la pilota # un cop de pilota que ella no pugui 
 veure i tot. 
*INV: què fa el teu millor amic per tu? 
*CAR: com? 
*INV: el teu millor amic què fa per tu? 
*CAR: què fa per mi # m'ajuda # quan estic trist m'anima una miqueta # em 
 # m'ajuda # em parlem # em # <jo> [/] jo li promet coses # 
 <n'hi> [/] n'hi prometo coses # que per ejemple # <encara que un 
 objecte> [//] li deixo un objecte i ell em deixa # i això. 
*INV: i tu què fas pel teu millor amic? 
*CAR: què faig? 
*INV: sí. 
*CAR: jo crec que el mateix # el mateix <que> [/] que he dit # si una 
 persona és molt amic doncs <deuríem> [?] tenir les coses molt 
 comunes. 
*INV: què creus que pensen els teus millors amics sobre tu? 
*CAR: què pensen de mi # doncs # què pensen a l'actualitat # doncs jo crec 
 que pensen que sóc molt pesat. 
*INV: sí? 
*CAR: sí perquè molesto i faig masses bromes # com el Guillem també que és 
 una mica pesat com jo # per això també tenim en comú i tot # i 
 totes aquestes coses &=somriu . 
*INV: 0 &=riu . 
*CAR: i també # doncs # crec que sóc molt simpàtic i sóc estudiós i 
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 ajudo <pa> [*] ells i tot. 
%err: pa = per a 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*CAR: perquè un amic? 
*INV: què és important perquè una amistat funcioni? 
*CAR: l'important # <mantenir+la> [/] mantenir+la # emm # <no> [/] no 
 fallar en el teu amic # no dir mentides # <no> [/] no trencar una 
 promesa # coses # això. 
*INV: i per mantenir+la què s'ha de fer? 
*CAR: doncs # ajudar i tot # perquè si deixes es pensa que tu no ets amic 
 seu # es pensa que no vols estar amb ell # si estàs amb ell # li 
 demostres i tot # i ell veu que tu ets el millor amic i tu també ho 
 veus # <llavors> [?] es <mantén> [*] l'amistat. 
%err: mantén = manté 
*INV: quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb els teus 
 amics? 
*CAR: doncs # de vegades ens barallem però <per> [/] per tonterietes 
 # doncs ens barallem perquè <nosaltres> [=? uns altres] volem unes 
 altres coses i ells volen unes altres coses # també ens barallem 
 <per> [/] per bromes que fem # es posen nerviosos # em # fem 
 tonteries i coses. 
*INV: com resols els problemes o conflictes amb els teus amics? 
*CAR: com ho resolem # doncs al cap d'un cinc minuts no som rencorosos # 
 que <no> [/] no ens posem cada dia enfadats # no ens mirem sinó ens 
 diem <vinga> [/] <vinga> [/] vinga i ja està. 
*INV: per què els amics s'enfaden? 
*CAR: perquè per ajudar+me o perquè m'estimen # tot això. 
*INV: <no> [/] no # en general # no vull dir amb tu # per què creus que 
 els amics s'enfaden? 
*CAR: perquè sóc una mica pesat i molesto &=somriu . 
*INV: però en general # no amb tu # per què s'enfaden els amics? 
*CAR: no sé # per lo què diem # de vegades és diferent # i dius 
 tonteries # de vegades <no> [/] no agrada el que dius i tot. 
*INV: amb qui tens més confiança # amb els teus amics o amb els teus pares? 
*CAR: depèn # no sé # podé # més aviat tinc més confiança amb els pares # 
 perquè el(s) amics no el(s) coneixes tant com els pares que tens 
 tota la vida # però pots arribar a tenir una gran confiança amb els 
 pares. 
*INV: i abans que has dit depèn # a què et referies? 
*CAR: no sé # <depèn de fami> [//] depenia <a> [/] a quan la <tinc> 
 [/] tinc una amistat # per exemple quan ets un nen petit no saps qui 
 són els teus pares # mai # i quan comencen a tenir amics i quan 
 comences també a tenir els teus pares i tot # no? 
*INV: de vegades els teus amics et pressionen perquè facis coses que tu no 
 vols fer? 
*CAR: no # xxx # no. 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*CAR: <qui li diré> [?] ? 
*INV: no # els teus amics volen que facis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*CAR: a qui obeiré? 
*INV: sí. 
*CAR: els meus pares # perquè els meus pares saben el què passarà i tot # 
 i <ja> [/] ja han passat les èpoques de nosaltres # de com 
 quan erem petits i tot # saben els problemes que passarà o una cosa 
 que no volen pel nostre bé. 
*INV: què teniu en comú tu i els teus amics? 
*CAR: doncs # <els estudis> [/] els estudis # l'amistat la tenim molt 
 comuna també # l'amistat # les ajudes +/. 
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*INV: però els estudis què vols dir # que tots treieu bones notes? 
*CAR: sí. 
*INV: tots sou bons estudiants? 
*CAR: sí # <tots treiem> [//] bueno l'Aleix és el que treu millor de 
 notes # de tots # l'Aleix # el Guillem i jo som més aviat iguals. 
*INV: segueix # què teniu en comú tu i els teus amics # en què us 
 assembleu ? 
*CAR: <en els hobbies> [/] en els hobbies # els esports # em # coses que 
 ens agraden # el menjar # la roba. 
@End
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: JES Jesús Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|JES|14;9.|male|3ESO Zafra|DAP2|Target_Child|vídeo4| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of JES: 21-JUL-1988 
@Coder: MIR 
@Date: 25-APR-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigos o amigas? 
*JES: eeh # mis mejores amigos son do(s) niño(s) # que se llaman Noa 
 [=? Noel] y Miguel. 
%com: levanta dos dedos 
*INV: Noel? 
*JES: 0 &=movimiento de afirmación con la cabeza. 
*JES: y Miguel # Miguel Ángel # y son oyente(s) # eran del otro cole(gio) 
 xxx. 
*INV: y no están aquí en el instituto? 
*JES: no # van a otro cole(gio) # el Noel va a uno que se llama san marr 
 [=? Marc] y el Miguel va a uno que # no sé dónde # por ahí al lado 
 # xxx sabe(s) la ronda de dalt # pués por aquí # e(s) una e(s)cuela 
 de monja(s) # yo he ido a su cole(gio) a ver &=se señala un ojo. 
*INV: y de la clase de quién eres más amigo? 
*JES: de uno que se llama Marrc # bueno también hay otra que se llama Laia. 
*INV: una niña? 
*JES: una niña que se llama Laia. 
*INV: dónde tienes más amigos o amigas # en la clase # en el instituto # 
 fuera del instituto? 
*JES: en el i(ns)tituto # en el colegio [?] # sí. 
*INV: me decías que como más amigos tienes a Noel y Miguel # de la otra 
 escuela # y de tu clase Marc y Laia # no? 
*JES: es que # claro # yo tengo amigo(s) pero no tengo preferencia(s) # 
 por ejemplo uno e(s) Miguel # de los dos son los dos iguales # no 
 son ni uno mejor ni el otro. 
*INV: Marc y Laia son oyentes, no? 
*JES: 0 &=gesto de afirmación con la cabeza. 
*INV: dónde has hecho más amigos # en la escuela anterior # en este 
 instituto? 
*JES: en la escuela anterior porqué llevaba un montón de años # desde los 
 cuatro años hasta lo(s) trece # bueno a lo(s) catorce # quería 
 deci(r) # e(s) el primer año que vengo. 
*JES: ah # pero en mi clase casi todo(s) son amigos. 
*INV: pero así más amigos? 
*JES: Xavi. 
*INV: de estos tres de tu clase # Marc # Xavi y Laia # cuál es el más 
 amigo? 
*JES: el Marrc. 
*INV: y en segundo lugar? 
*JES: hombre # laa # Laia. 
*INV: y Xavi en tercer lugar? 
*JES: 0 &=gesto de afirmación con la cabeza. 
*INV: cuándo te ves con tus mejores amigos? 
*JES: una aah # al me(s) una # do(s) vece(s) al mes o así. 
*INV: entre semana o los fines de semana? 
*JES: cómo? 
*INV: entre semana o los fines de semana? 
*JES: lo(s) fine(s) de semana # <otra do(s) vece(s)> [//] <digamos dos> 
 [//] dos vece(s) +//. 
*INV: al mes. 
*INV: os llamáis por telefono # os enviáis correo electrónico? 
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*JES: mensaje(s) &=imita movimiento con un móvil en las manos. 
*INV: cada semana os enviáis algún mensaje? 
*JES: sí # cada semana un mensaje. 
*INV: qué actividades haces con tus mejores amigos? 
*JES: pué(s) # depende # ir a la bolera # ir al cine # no xé [*] dar un 
 paseo y hablar # <di> [/] diferente(s) cosa(s) # ya sabe(s) # o por 
 ejemplo ir a jugar a fútbol a un sitio. 
%err: xé = sé 
*INV: dónde vais a jugar a fútbol? 
*JES: por ejempro [*] a la casa de Miguel tiene allí un campo de fútbol 
 pequeño y jugamo(s) o a tenis que también tiene un campo. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: cuál es el número ideal de amigos de un grupo? 
*JES: cómo el número ideal? 
*INV: para que un grupo de amigos funcione y no se peleen # cuál es el 
 número ideal de amigos? 
*JES: e(s) tre(s) &=levanta tres dedos. 
*INV: por qué? 
*JES: <o sea> [?] Noel # Miguel y yo # <yo lo veo bien> [//] veo bien con 
 tres # por que ya xxx con tres yo # no son tanto(s) ya dicho son 
 fácile(s) que ya +//. 
*JES: ademá(s) no(s) conocemo(s) mucho. 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amigo y amigo? 
*JES: pué(s) mejor amigo que tiene mucha confianza # que le puede(s) 
 contar lo(s) probrema(s) [*] que puede(s) hablar <como> [/] <como> 
 [/] como si fuera un hermano # <y amigo> [/] y amigo habla(s) con él 
 pero no con <confianza tanta> [*] # o sea # <amigo # que la> [//] 
 hablar con él # jugar con él pero no # xxx # lo que el mejor amigo 
 tiene la confianza # lo que te he dicho. 
%err: probrema = problemas ; confianza tanta = tanta confianza 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amigo # amigo y compañero? 
*JES: <compañero> [/] compañero de clase y nada má(s) # o sea que hablas 
 de lo(s) trabajo(s) y nada má(s) # o sea que está en clase pero +//. 
*JES: compañero es el que va a mi clase # que va con mi en lo(s) 
 trabajo(s) xxx # en este caso <va> [//] viene a mi clase # sólo e(s) 
 compañero el que viene en mi clase # alguno(s) pero no # casi 
 todo(s) son amigo(s). 
*INV: cuántos mejores amigos tienes? 
*JES: do(s) exactamente # porqué con el Marrc [*] normalmente no lo 
 conozco tanto porque llevamos poco tiempo aunque nos llevamos muy 
 bien # nos sentamos juntos # aunque no quedo con el Marrc [*] aún # 
 no he quedado nada # pero yo he hablado y todo # sí. 
%err: Marrc = Marc 
*INV: con Marc no te ves fuera del instituto? 
*JES: no # con él no y Miguel sí # ah y se me ha olvidado otra que se 
 llama Laula [*]! 
%err: Laula = Laura 
*INV: es de tu clase? 
*JES: del otro cole # se me ha olvidado. 
*INV: y Laura es una amiga íntima o es sólo una amiga o una compañera? 
*JES: no # muy buena amiga # como Miguel má(s) o menos # aunque la Laura 
 llevamo(s) sólo uno # <dos> [/] dos años pero nos llevamos muy bien 
 # no(s) enviamos mensajes # bien. 
*INV: con Laura te ves? 
*JES: 0 &=movimiento de afirmación con la cabeza. 
*INV: a qué escuela va ahora? 
*JES: a sant marc con el Noel # lo que se quiere cambiar otra vez de 
 cole(gio) porqué no sé # no le va bien. 
*INV: y cuando sales con tus mejores amigos # salis Noel # Miguel # Laura 
 y tú # los cuatro? 
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*JES: 0  &=movimiento de afirmación con la cabeza # o <tam> [/] también 
 una prima que tengo de mi edad # he dicho # o si no sólo tres el 
 Noel # Miguel y yo # y la Laura con mi prima # o lo(s) cinco o más # 
 o (es)tá toda la clase # a lo mejor # no sé. 
*INV: Los amigos tuyos más íntimos son Noel y Daniel o también está Laura 
 en este grupo? 
*JES: e(s) que # a ver # con Noel y Miguel me llevo bien # no sé # y con 
 Laura también # sí # pero más íntimo(s) Noel y Miguel. 
*INV: mejores amigos # cuántos tienes? 
*JES: tre(s) o cuatro # tre(s) # Noel # Miguel # Laura y Marrc [*] # o sea 
 que cuatro yo creo mejore(s). 
%err: Marrc = Marc 
*INV: cuántos amigos tienes? 
*JES: jolín # mucho(s) # pero no té [*] cómo decir [?] # olga [?] mucho(s) 
 no lo puedo contar # por ejempro [*] conozco fuera de ca [/] del 
 cole también hay quente [*] por ejempro [*] de la cata [*] que tengo 
 fuera la conozco mucho(s) # o sea que no # pero yo tengo bastante(s). 
%err: té = sé ; ejempro = ejemplo ; quente = gente ; cata = casa 
*INV: y que dirías más o menos diez # quinze? 
*JES: uno(s) veinte # no má(s) # no té [*]. 
%err: té = sé 
*INV: cuántos compañeros tienes? 
*JES: compañero(s) # &cla # veinte más veinte # cuarenta compañero(s). 
*INV: que son los de la clase y de la clase de al lado # de las dos clases 
 de segundo? 
%com: el investigador se equivoca porqué el alumno va a tercero de eso 
*JES: 0 &=movimiento de afirmación con la cabeza. 
*JES: o sea # no # de la clase de tercero de &=se señala a si mismo # y la 
 del otro cole # no # en el otro cole no tenía compañero # sí tenía # 
 al final sí. 
*INV: y con las chicas sordas y el chico sordo de aquí # de zafra # que no 
 te relacionas? 
*JES: no # en crase [*] y esto no # sólo logopedia pero nada más. 
%err: crase = clase 
*INV: son compañeros # no son amigos? 
*JES: &mm # amigos sí pero no habro [*] con ello(s) # ya compañeros # 
 digamos # aunque me caen muy bien y habro [*] mucho con ello(s) pero 
 no en crase [*] # me explico # mejor voy con lo(s) oyente(s) # pero 
 es que <no sé> [?] son muy diferente(s) # no xé [*] # los veo muy di 
 [//] que +/. 
%err: habro = hablo ; crase = clase ; xé = sé 
*INV: a ti? 
*JES: cómo? 
*INV: tú dices que son muy diferentes las chicas sordas y los chicos 
 sordos? 
*JES: no son muy diferente(s) pero <no lo veo yo aquel cole y otro que 
 tengan en el otro cole> [?] porqué lo(s) del otro cole eran muy 
 abierto(s) # no ché [*] # eran [//] # no ché [*]. 
%err: ché = sé 
*INV: del otro cole a quién te refieres a oyentes o a sordos # a quién te 
 refieres? 
*JES: a un montón # a una que se llama Andrea # que es muy buena amiga mía 
 también # que es sorda # yy [/] y a otro que se llama Ruben. 
*INV: también son sordo del otro cole? 
*JES: sí pero no habro [*] mu [//] no habro [*] con ellos # con la Andrea 
 sí # la conozco mucho a la Andrea. 
%err: habro = hablo 
*INV: Andrea pero no es amiga íntima # es más bien amiga? 
*JES: mm &=gesto de afirmación con la cabeza # amiga. 
*INV: me decías que con las chicas sordas de aquí de zafra y con José 
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 Antonio no te relacionas? 
*JES: no # me relaciono cuando no tengo clase # en el patio tampoco sinó 
 en logopedia # <nada más> [?]. 
*INV: cuánto tiempo hace que tienes amistad con tus mejores amigos # con 
 Noel y Miguel? 
*JES: desde lo(s) [//] con el Miguel desde lo(s) cuatro # exactamente # o 
 a los cinco # y con el Noel desde [//] llegó en primero o sea 
 desde segundo o primero. 
*INV: o sea desde los seis # siete. 
*INV: te parece que es importante tener amigos? 
*JES: mm &gesto de afirmación con la cabeza. 
*INV: por qué? 
*JES: porqué así puedes habra(r) [*] con ellos y xxx y noo +//. 
*JES: amigos sí que xxx asín # no sé # porqué sinó tendrías [*] amigo(s) 
 no sabrías qué hacer # ya sabes. 
%err: habra(r) = hablar ; tendrías = tuvieras 
*INV: dónde se hacen los amigos? 
*JES: en el cole. 
*INV: por qué? 
*JES: porque pasa(s) má(s) tiempo y se conoce más fácil # pero 
 tam +//. 
*JES: en fin # nada más. 
*INV: y cómo se hacen los amigos? 
*JES: conociendo # hablando # no ché [*] # jugando a fútbol # hablando 
 xxx xxx. 
%err: ché = sé 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $EMS2 $EN $F5 $EF $OES3 $EN $I1 $F5 $OEC1 
*INV: con tus amigos de qué temas hablas? 
*JES: de diferentes. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EMS5 
*INV: y normalmente de qué temas hablas? 
*JES: no ché [*] # de cómo va el cole # de cómo va bien # si va bien 
 # qué tal # de cómo va [*] lo(s) estudio(s) # <de co> [//] del 
 fútbol # <de todo> [/] de todo xxx . 
%err: ché = sé ; va = van 
%cod: $EN $F5 $EF $OES3 $EN $F6 $EF $OEC1 $EMS9 $EMS6 $EN $I1 $F6 $OES4 
*INV: y a ver # la amistad con los chicos oyentes te parece que es 
 distinta de la amistad con los chicos o chicas sordos? 
*JES: mm # no ché [*] # sí un poco. 
%err: ché = sé 
%cod: $EN $F5 $EF $OES3 $EN $F5 $OES4 
*INV: por ejemplo # tú tienes de amigos Noel # Miguel # Laura # Marc # 
 pero también tienes a Andrea que es sorda # te parece que la amistad 
 con las personas oyentes es distinta de la amistad con las personas 
 sordas? 
*JES: no # a no ser que tenga una personalidad diferente # o chea [*] [//] 
 es que no hay diferencia de lo(s) sordo(s) y lo(s) oyente(s) # 
 lo que <hay> [/] hay # lo(s) otro(s) oyente(s) # lo(s) sordo(s) que 
 hay aquí son un poco tímido(s) pero no significa que lo(s) 
 diferencie por sordo(s) o oyente(s) # no # son tímido(s) # no sé # 
 sabe(s). 
%err: chea = sea 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $OEC3 $EN $PMT1 
 $EF $EF $EF $OEC3 $EMS6 $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC2 $EN $F5 $EF $EF 
 $EF $OEC3 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $EF 
 $OES3 
*INV: los sordos que hay aquí? 
*JES: algunos. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: algunos, ya. 
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*INV: como son tímido(s) # no sé # pero la Andrea # por 
 ejempro [*] # no e(s) tímida casi # no # por eso bien # no los 
 diferencio # no # es que no hay diferencia # sólo hay diferencia en 
 el oir y nada más # pero es que hay <a calan> [?] <se dice que> [//] 
 se diferencia a los sordos de los oyentes pero no es verdad # es que 
 a lo mejor los sordo(s) son tímido(s) # alguno(s) # y como pensáis 
 <que> [/] que los sordos son tímidos son todos # o sea # veis uno 
 tímido # otros # decís que son tímidos # pero no e(s) verdad. 
%err: ejempro = ejemplo 
%cod: $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $EF $EF $OES2 $EN $F2 
 $OES4 $EN $PMT1 $F6 $OES5 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OEC5 $EN $F5 
 $OES2 $EN $I2 $F6 $OEC3 $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $EF $EF $EF 
 $OEC3 $EN $F5 $OEC4 $OEC3 $EMS2 $EN $PMT1 $F5 $OEC1 $OEC3 
 $EMS3 $EMS1 $EN $F5 $EF $OES2 
*INV: y hay oyentes que también son tímidos, no? 
*JES: claro # un montón # mucho más. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: sí sí # claro # y la amistad con las chicas te parece que es 
 distinta de la amistad con los chicos? 
*JES: laaa mmm # e(s) que no sé # depen(de) # con lo(s) amigo(s) puede(s) 
 habrar [*] cosas diferente(s) que <de> [//] con chica(s). 
%err: habrar = hablar 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC3 $EN $F5 $EF $OES4 $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF 
 $OES1 $EMS3 
*INV: cómo qué? 
*JES: no ché [*] # yo qué sé # a ver por ejempro [*] de fútbol puede(s) 
 habrar [*] con los chicos # con las chicas no # està clarísimo # 
 pero no lo(s) diferencio mucho # no. 
%err: ché = sé ; ejempro = ejemplo ; habrar = hablar 
%cod: $EN $F5 $EF $OES3 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $EF $EF $EF $OES1 $EN $F6 
 $OES3 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: no # mm # pero de alguna manera tú eres más amigo de Noel y Miguel 
 # que no de Laura # Andrea o Belén. 
*JES: claro # porqué llevamo(s) dos años sólo la <Laula> [*] y yo. 
%err: Laula = Laura 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: ya. 
*JES: desde xxx. 
%cod: $EN $I2 $F6 $OES4 
*INV: pero con Andrea no llevas también mucho tiempo # no? 
*JES: desde los cuatro # ella iba al cole desde lo(s) tre(s) y yo desde 
 lo(s) cuatro # porqué ante(s) iba a una guardería # ante(s) del otro 
 curso. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $EF $EF $EF $OES1 $EN $F6 $EF $OES2 $EN $F6 
 $EF $OES4 
*INV: ya # y la amistad que tienes con Andrea es distinta también de la 
 amistad que tienes con Noel y Miguel? 
*JES: mmm &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: y por qué? 
*JES: con Andrea habro [*] <menos> [/] menos. 
%err: habro = hablo 
%cod: $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: ya # por que es chica? 
*JES: no # <e(s) que va a otr> [//] e(s) que hace do(s) años que no no(s) 
 vemo(s) # adema(s) nooo # no sé # no iba a mi clase # iba a la 
 de otra [*] curso má(s). 
%err: otra = otro 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PQNT3 $F6 $EF $OEC3 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $OEC3 
 $OEC3 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F6 $EF $OEC1 $EMS4 $EMS8 
*INV: ya # a ver # mira # la amistad con tus mejores amigos # eh # con 
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 Noel y Miguel # te parece que es distinta de la amistad que puedes 
 tener con una novia ? 
*JES: una novia e(s) una novia y los amigo(s) son amigo(s) # e(s) que no 
 ché [*]. 
%err: ché = sé 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $EF $EF $OEC3 
*INV: espera # imagínate que tú tienes una novia # eh # la amistad que 
 tendrás con tu novia te parece que será distinta de la amistad que 
 tendrás con tus mejores amigos? 
*JES: hombre # porqué no me enamoro de mi(s) mejore(s) amigo(s). 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OES2 
*INV: a ver # que no té entiendo # Jesús! 
*JES: o sea que nooo # que io # que a mi no me [//] o sea que # yo si 
 tuviera una novia e(s)taría enamorado de mi novia pero no de los 
 amigo(s). 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EN $F5 $EF $EF $OEC4 $OEC1 
*INV: pero? 
*JES: no de los amigo(s). 
%cod: $EN $F5 $EF $OES4 
*INV: claro # pero la amistad que tendrías con esta chica # con tu novia # 
 te parece que sería distinta de la amistad que tienes con tus mejores 
 amigos o sería igual? 
*JES: di(s)tinta un poco # un poco. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES4 
*INV: por qué # por qué? 
*JES: porqué lo(s) amigo(s) # no sé # xxx xxx con lo(s) amigo(s) ya habro 
 [*] con ello(s) y todo bien y con la novia también pero no del todo 
 # o sea no habra [*] mucha(s) cosa(s) con ella # o sea que no +//. 
%err: habro = hablo ; habra = hablaría 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $OES2 $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OES1 $EN 
 $F5 $EF $EF $EF $OES2 $EMS6 $EN $PMT1 $F5 $OES4 
*INV: ya # ahora ya te he entendido. 
*INV: a ti cómo te gustaría que fuera tu amigo ideal? 
*JES: como Noel y Miguel # ya lo chon [*] # o sea son simpático(s) y 
 buena(s) personas # ehhh # juegan nuy bien a futbol yyy se llevan 
 muy bien conmigo # xxx # hablamo(s) de todo # tienen confianza en mi 
 igual que yo con ello(s). 
%err: chon = son 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $OES1 $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC1 $OEC1 $OEC1 $EN $F5 
 $EF $OEC1 
*INV: sí # y a ti te parece que tú podrías ser amigo de un chico o una 
 chica que fuera muy diferente de ti # por ejemplo de otra 
 raza # por ejemplo # yo qué sé # un chico de color? 
*JES: <tengo amigo(s)> [/] tengo amigo(s) que son de otra raza pero +//. 
%cod: $EN $F6 $EF $OEC2 
*INV: o de otra religión muy distinta o de otro país muy distinto? 
*JES: y qué? 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: sí # te parece que podrías ser igual amigo de una per? 
*JES: si <nos damo(s)> [?] confianza sí # pero no tengo de otra raza 
 muy amigo no # amigos sí que tengo. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $OEC1 $EMS7 $EN $F5 $OES2 
*INV: sí # o sea actualmente no tienes # pero a ti te parece que podrías 
 tener amigos íntimos de de otro país o de otra raza? 
*JES: sí # lo podría hacer. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: sí # sin ningún problema # y a ti te parece que podrías ser amigo 
 de un chico o una chica con algún tipo de disminución # por 
 ejemplo que fuera ciego o que fuera con silla de ruedas # algún tipo 
 de disminución física? 
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*JES: bueno # sí # a lo mejor lo podría tener # sí # pero no tengo. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC1 
*INV: ya # tú qué haces para tu mejor amigo? 
*JES: cómo qué hago? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: sí # qué te parece # qué haces tú para tus mejores amigos # qué les 
 aportas tú? 
*JES: confianza # eeeh # unos habramos [*] # lo que ya lo he dicho más o 
 menos de lo que habramos [*] y confianza. 
%err: habramos = hablamos 
%cod: $EN $C1 $PQNT3 $F5 $OES4 $EN $PQNT3 $F5 $EF $OES3 $EN $F5 $EF $OEC3 
 $EN $F5 $OES4 
*INV: sí # de hablar # y tus mejores amigos qué hacen para ti? 
*JES: también confianza y habran [*] conmigo y todo. 
%err: habran = hablan 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $OES2 $EMS6 
*INV: sí # y tus mejores amigos qué crees que piensan de ti # qué 
 dirían sobre ti # tú qué crees? 
*JES: que soy simpàtico # buen jugador de futbol # no soy tímido # mmm # y 
 puede(n) tener confianza en mí # soy buena persona # nada má(s). 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC1 $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: y qué es importante para que una amistad funcione? 
*JES: tenga confianza # lo que he dicho. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EMS9 $EN $F6 $OEC2 
*INV: con tus amigos qué problemas surgen # o qué conflictos surgen a 
 veces? 
*JES: con lo(s) amigo(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES4 
*INV: sí # con tus mejores amigos. 
*JES: con mi(s) mejore(s) # no he tenido probrema(s) [*] xxx pero por 
 ejempro [*] hemo(s) tenido probrema(s) [*] de fútbol # por ejempro 
 [*] # nada má(s). 
%err: probrema = problemas ; ejempro = ejemplo 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F6 $EF $OES4 
 $EN $F6 $OES4 
*INV: que os habéis peleado? 
*JES: peleado no # di(s)cutido y me he enfadado y al final me he vuelto # 
 pero nada má(s). 
%cod: $EN $PMT1 $F6 $EF $OEC1 $OEC1 $OEC1 $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: con el fútbol sólo? 
*JES: má(s) o meno(s). 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: y cuando han surgido estos problemas cómo lo habéis resuelto? 
*JES: cómo lo hemos hecho para qué # para solucionarlo # para? 
%cod: $EN $F3 $OEC4 
*INV: cómo habéis resuelto este problema? 
*JES: ah vale # haciendo la(s) pace(s) # o sea uno diciendo perdón a otro 
 o habrando [*] . 
%err: habrando = hablando 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $OES2 $EN $F5 $EF $OEC1 
*INV: y en general # por qué te parece que los amigos se enfadan? 
*JES: porque si no se enfadarían [*] no serían amigo(s) # tienen que 
 enfadarse de vez en cuando. 
%err: enfadarían = enfadaran 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC4 $EMS6 $EN $F5 $OES2 
*INV: a sí? 
*JES: yo creo # son como la(s) pareja(s) que <llegan> [?] a enfadarse para 
 que funcione(n) # o no? 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC3 $OEC2 $OEC4 $EMS9 
*INV: sí # supongo. 
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%com: se ríe 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigos o con tus padres? 
*JES: una(s) cosa(s) con mi(s) padre(s) y en otra(s) con mi(s) 
 amigo(s) # por ejempro [*] con mi(s) padre(s) de tema(s) 
 familiare(s) # digamo(s) # y alguna(s) &co cosa(s) generale(s) pero 
 no habramo(s) de cosa(s) concreta(s) pero sí que tengo confianza. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: en qué cosas tienes más confianza con tus amigos? 
*JES: ya lo he dicho # de fútbol # <deee> [/] de confianza # o chea [*] de 
 diferente(s) tema(s) # de cómo les va el cole(gio) # me lo cuentan 
 y yo a ello(s) # de cómo me va y todo. 
%err: chea = sea 
*INV: a veces tus amigos te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*JES: no # <aun> [?] <si me lo> [/] si me lo dicen yo digo <que no> [/] 
 que no # por qué lo tengo que hacer # no me tienen que obligar ni 
 nada. 
*INV: si tus amigos quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*JES: <depende> [/] depende de qué cosa. 
*JES: <si es> [/] si e(s) una cosa mala # claro que no la haré # pero si 
 e(s) una cosa que no es mala pué(s) # y si yo quiero # pués sí que 
 la hago. 
*INV: aunque tus padres no lo quieran? 
*JES: hombre # es verdad # hay que obedecer también a lo(s) padre(s) # 
 depende # si lo(s) padre(s) dicen que no pués no # no se puede hacer 
 # porqué lo(s) padre(s) dicen que no a la(s) cosa(s) que no estan 
 bien hecha(s) pero nada más. 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigos # por qué sois amigos? 
*JES: porqué jugamo(s) muy bien al fútbol # somo(s) buena(s) persona(s) y 
 muy simpático(s) y también éramo(s) el grupo bueno de la clase [*] # 
 o sea que éramos de los mejores de la clase # en todo # éramo(s) muy 
 bueno(s). 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: ADR Adrià Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|ADR|14;11.|male|3ESO IES Joan 
 Fuster|DAP2|Target_Child|vídeo35| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of ADR: 18-MAR-1988 
@Coder: INV 
@Date: 5-MAR-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són els teus millors amics o amigues? 
*ADR: bueno # el Daniel # per exemple. 
*INV: qui més? 
*ADR: bueno # és que hi ha molts # eh? 
*INV: els que siguin més amics. 
*ADR: també el Xavier # el Marc # no sé # és que hi ha molts # ara # <el> 
 [//] # és que <ja> [/] ja venen molta gent. 
*INV: els més amics són aquests. 
*ADR: bueno # aquests són del cole # eh. 
*INV: no # en general # a mi m'és igual que siguin del cole o de fora del 
 cole # els que siguin més amics o amigues teus? 
*ADR: per exemple també els de bàsquet # el Artur # <el> [/] el Carlo(s) # 
 bueno i depré(s) ja ve molta gent. 
*INV: bàsicament els més amics són aquests cinc. 
*ADR: xxx gent de(l) cole # hi ha gent de bàsquet # hi ha gent d'un altre 
 xxx. 
*INV: espera't que després t'ho pregunto. 
*INV: tots ells són oients i aquest <noi> [= Carlos] és sord # no? 
*ADR: sí. 
*INV: el Daniel i tu on us vau conèixer? 
*ADR: <aquet> [//] aquets dos a primària i aquet a secundària. 
*INV: Val # o sigui Daniel i Xavier a primària # i des de quan que us 
 coneixeu? 
*ADR: des de p+quatre. 
*INV: però que sou més amics # des de quan? 
*ADR: ui # això no me n'enrecordo però +//. 
*INV: més o menys. 
*ADR: no sé # sempre hem +//. 
*ADR: potser <per> [/] per # amb ell [= Daniel] # el fet de # a primer o 
 així i aquet [= Xavier] per tercer o segon. 
*INV: des de p+quatre els coneixes # però així més amics # el Daniel des de 
 primer i el Xavier des de segon o tercer? 
*ADR: sí # <és que> [/] és que ja no me'n recordo. 
*INV: i el Marc? 
*ADR: des de primer d'eso. 
*INV: i des de quan que ets més amic del Marc? 
*ADR: des de primer. 
*INV: i de l'Artur? 
*ADR: d'aquest any perqué ha canviat l'equip # saps? 
*INV: ah # perquè l'Artur el coneixes de bàsquet. 
*ADR: clar # ai # m'he oblidat del Raul # que també que és un altre de 
 bàsquet xxx xxx. 
*INV: o sigui # l'Artur +/. 
*ADR: <de> [/] <de> [/] d'aquest any # de bàsquet perquè io he anat a un 
 equip nou i ell també ve nou i tal i ens coneixem. 
*INV: i el Raul? 
*ADR: jugavem a l'equip d'abans i els dos hem anat al mateix equip # i 
 aquet el conec des de fa tres anys o quatre. 
*INV: i que ets més amic del Raul # des de quan? 
*ADR: sí # des de tre(s) o quatre anys. 
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*INV: i el Carlos? 
*INV: aquet ja no ho sé # des de fa <molt temps> [/] molt temps # de 
 l'associació acaps ens veiem molts cops i potser tenia sis anys que 
 erem # no ho sé # fa molt de temps # no me'n recordo. 
*INV: i que sou més amics tu i el Carlos és des dels sis anys? 
*ADR: sí # ens vam conèixer quan ja erem petits # erem molt petits però 
 quan xxx amics pels sis anys o així. 
*INV: aquí hi ha diferents grups d'amics. 
*ADR: com? 
*INV: no aneu tots junts. 
*INV: aquets tres nois [= Daniel # Xavier i Marc] més tu aneu junts? 
*ADR: sí # però aquet [= Xavier] no tant # a veure # hi ha xxx com un grup 
 d'amics que són molts # som com pot ser deu o així # i estan el Marc 
 # hi ha el Daniel i molts més # però que són molt # <i> [/] i aquet 
 <no> [/] no va tant a aquet grup. 
*INV: o sigui que aquí hi ha un grup d'amics que sou un # dos # tres # 
 quatre # tot i que el +/. 
%com: els noms dels amics estan escrits i en ocasions assenyalen el nom 
*ADR: <no> [/] <no> [/] no # que són deu # més o menys. 
*ADR: i estan el Daniel # el Marc # <el> [/] el Miquel # el Jaume xxx # 
 però aquet [= Xavier] no va gaire en aquet grup. 
*INV: ja # llavors aquest noi va més amb tu a soles? 
*ADR: i amb un altre # és que io tampoc no tinc un grup així bàsic. 
*INV: vas en diferents grups. 
*ADR: sí # però tampoc no hi ha tan molts grups que acostumen a sortir 
 junts i tal # aquet [= Xavier] no acostuma a sortir tant amb aquet 
 grup. 
*INV: el Xavier i tu # de vegades sortiu # no? 
*ADR: no # no gaire # eh # no. 
*INV: què us coneixeu # més d'aquí # de l'institut? 
*ADR: sí. 
*INV: i quan esteu a l'institut # el grup que aneu és el Xavier i tu # o 
 també sou més? 
*ADR: i un altre però a veure # aquet # aquet són molt amics aquí a 
 classe # molt # és que sempre seiem junts # no # xxx xxx i tal # són 
 molt +//. 
*INV: o sigui que amb el Xavier et veus només aquí. 
*ADR: sí # molt # molt aquí i a fora ja no tant # a fora surto més amb 
 aquests [= grup de deu amics]. 
*INV: i després hi ha aquest grup de bàsquet. 
*ADR: ens veiem molt perquè entrenem però no acostumem a xxx a trobar+nos 
 gaire a fora perquè aquet viu a xxx # viu a badalona # i el Raul viu 
 passat <el edon> [/] el edon city # bastant lluny <de> [/] de casa 
 meva # amb el Raul em veig més però amb l'Artur ja no xxx perquè viu 
 a badalona. 
*INV: per tant la relació és només a bàsquet. 
*ADR: sí # però xxx # però tot i així surtim alguna vegada # però. 
*INV: i després el Carlos i tu aneu també amb més gent o no? 
*ADR: no perquè aquet noi viu a l'altra punta de barcelona i abans em 
 coneixia molt més i ens trobavem més però ara ja no perquè fa molt 
 de temps que ja no el veig # però aquet <havia> [//] era molt amic 
 meu i ara també # però ara fa molt temps que no ens veiem <i> [/] 
 i sempre  <havia se> [//] m'havia trobat amb el Carlos però sol. 
*INV: més o menys en quatre grups vas? 
*ADR: per dir algo xxx . 
*INV: si haguessis d'enumerar aquests nois en funció del grau d'amistat i 
 si el número u fos el més amic # a qui posaries el número u? 
*ADR: aquet [= Daniel]. 
*INV: a algú més també li posaries un u # o un dos al que és bon amic però 
 ja no tant # o un tres al que és menys amic? 
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*ADR: val # que els ordeni? 
*INV: sí # a algú més també li posaries un u? 
*ADR: sí. 
*INV: a qui? 
*ADR: i potser aquet un dos [= Carlos] # al Raul un tres # un quatre # un 
 cinc # i xxx un sis # no # un tres # un quatre i un cinc. 
*INV: a qui un tres? 
*ADR: al Marc. 
*INV: pots repetir # eh. 
*ADR: no. 
*INV: www. 
%exp: li torna a explicar l'enumeració en funció de l'amistat 
*ADR: www. 
%exp: modifica lleugerament la numeració dels amics 
*INV: val # ja t'està bé així # per tu el més amic és el Daniel # en 
 segon lloc el Carlos # després el Marc # després per igual l'Artur i 
 el Raul # i el Xavier és amic però no tant # d'acord? 
*ADR: sí # però m'és una mica difícil de dir+ho perquè són tots molt +//. 
*INV: sí # i tu on tens més amics # a la classe # a l'institut o 
 en altres llocs? 
*ADR: home # jo diria que a la classe perquè som molts # però jo conec 
 molta gent de fora # de bàsquet # havia estat en un equip de <base> 
 [?] de bàsquet # erem molts amics # ara vaig en un nou # coneixo 
 més gent # i també de l'associació també coneixo bastanta gent. 
*INV: d'acapps? 
*ADR: sí # jo diria que <és> [//] coneixo més a la classe perquè som 
 noranta però no ho sé # igualat. 
*INV: de la teva classe # qui és el teu millor amic o amiga? 
*ADR: el Daniel. 
*INV: quan et veus amb els teus amics # amb aquest grup d'aquí? 
%com: primer grup de deu amics 
*ADR: cada dia. 
*INV: val # cada dia a l'institut # i fora de l'institut # amb aquest grup 
 de deu # quan et veus? 
*ADR: a fora # a vegades quedem <per> [/] per jugar al ciber <o> [/] o 
 anem <a> [/] a la botiga <wordhamer> [?] a veure coses divertides o 
 tal. 
*INV: però durant la setmana o el cap de setmana? 
*ADR: el cap de setmana. 
%com: se sent molt soroll de fons 
*INV: Adrià # em deies que amb aquest <grup> [= de deu] et veus a 
 l'institut i fora de l'institut em deies que només +/. 
*ADR: algun cap de setmana # perquè és que el cap de setmana l'acostumo a 
 tenir ocupat. 
*INV: què fas? 
*ADR: perquè <entre> [/] entre deures i el bàsquet <i> [/] i alguna cosa 
 que faig amb la meva família i tal # io no puc sortir cada cap de 
 setmana. 
*INV: amb el grup de bàsquet quan et veus? 
*ADR: el dimarts # el dijous i el divendres # quan entrenem # i el 
 dissabte quan juguem # i alguna vegada ens veiem # però poc # només 
 una xxx xxx # però tot i així és poc. 
*INV: i alguna vegada què és # un cop al mes o una cosa així? 
*ADR: no # quan entrene'm # però per trobar+nos xxx # <un cop> [/] un cop 
 cada dos mesos # potser. 
*INV: i amb el Xavier quan et veus? 
*ADR: a l'institut. 
*INV: i amb el Carlos? 
*ADR: fa molt que no el veig # fa molt. 
*INV: quant fa que no el veus? 
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*ADR: dos meso(s) # <o> [/] o tres # no ho <saps> [*] # no # dos meso(s) # 
 fa un mes i mig però d'aquest mes i mig en l'última vegada fa molt # 
 eh! 
%err: saps = sé 
*INV: i què quedeu # el cap de setmana? 
*ADR: quan fem alguna reunió # ai # <una> [//] un dinar d'acapps o tal # 
 ens veiem # o quan fan algo amb acapps <o> [/] o alguna vegada que 
 quedem <per seu> [/] per seure en una taula junts # sí # però fa 
 molt <que no> [/] que no ens veiem. 
*INV: però vosaltres no us truqueu i quedeu? 
*ADR: no perquè viu en una altra punta de barcelona. 
*INV: o sigui que bàsicament us veieu a les reunions d'acapps? 
*ADR: no # <al dinar> [/] al dinar. 
*INV: quines activitats fas amb els teus amics? 
*INV: m'ho has començat a dir # m'has dit que amb aquest <grup> [= 
 primer grup de deu amics] aneu al cíber # què més? 
*ADR: sí i <també> [/] també juguem <a> [/] a un joc que es diu <ahamer> 
 [?] # a vegades. 
*INV: què és # un joc d'ordinador? 
*ADR: <no> [/] no # es un joc <de> [/] de figures de rol # bueno # i a 
 vegades anem a les tendes d'allà # que fan partides i tal. 
*INV: de rol? 
*ADR: sí # molt complicat aquet joc # però # bueno xxx xxx # i <a> [/] a 
 ells els agrada molt # a mi ja no tant però a ells els encanta # 
 però com que ho fan i tampoc no està malament pués io també. 
*INV: què més feu amb aquest grup quan us veieu? 
*ADR: oh xxx # com que ens veiem cada dia al cole no en fem gaire cosa més 
 # a més com que els nostre(s) pare(s) tampoc no ens deixen sortir 
 tant. 
*INV: i quan quedes amb aquest grup de bàsquet què feu? 
*ADR: alguna vegada hem quedat <per> [/] <per> [/] per això # per anar a 
 principi de temporada per quedar per fer un sopar amb tot l'equip i 
 tal # però poca # <també> [?] el Raul alguna vegada ha anat a casa 
 meva i tal # a jugar # alguna vegada hem anat a jugar a bàsquet <a> 
 [//] pel carrer o al pont del dragó i tal # <però> [/] però no gaire. 
*INV: i amb el Carlos els dinars d'acapps # has dit # no? 
*ADR: sí # molt poc # però. 
*INV: i amb el Xavier? 
*ADR: a l'institut. 
*INV: què feu # conversa # parlar? 
*ADR: sí. 
*INV: quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*ADR: sis # cinc # por ai. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amic o millor amiga # amic o 
 amiga i company o companya? 
*INV: què és un millor amic # com ho explicaries? 
*ADR: pués una persona que li tinc confiança i això <que pots> [//] que 
 si tens algun problema pués pots parlar amb ell o tal # i també 
 que ens ho passem bé # ens entenem molt bé i tal # i bueno que 
 quedem més <i> [/] i si hi ha algún problema pués ell també això # i 
 un amic <és un> [//] són molts que tinc que m'ho passo molt bé amb 
 ells i tal # però que no acostumo a dir tantes coses com amb el meu 
 millor amic i no acostumem a quedar tant # i un company és una 
 persona que pots parlar xxx i passar+t'ho bé i tal # xxx. 
*INV: quants millors amics o amigues tens? 
*ADR: home # <millor> [/] millor amic només un i xxx i d'amics molts. 
*INV: i aquest un és el Daniel? 
*ADR: sí # i d'amics &po posem potser quinze. 
*INV: quants companys tens? 
*ADR: pfff # pff # aquí ja no es pot comptar # és que +//. 
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*INV: més o menys? 
*ADR: cent+cinquanta o cent # <no sé> [/] no sé # cent # potser 
 cent+cinquanta és massa. 
*INV: des de quan que tens amistat amb el Daniel? 
*ADR: <des de primer> [/] des de primer de primària o segon o així. 
*INV: és important tenir amics? 
*ADR: sí. 
*INV: per què? 
*ADR: perquè si no tens amics <no> [//] # a vere # el(s) pare(s) els 
 tindrà(s) durant molt de temps però arribarà un moment que no 
 podrà(s) xxx sense els pare(s) # i clar # i va bé tenir amic(s) # a 
 part dels germans i tal # va bé tenir amic(s) <per> [/] per si tens 
 algun problema puguis estat amb ell(s) <o> [/] o per passar+t'ho bé 
 o # no sé # <com per> [/] com per tenir # no sé # els amics sé per 
 passar+t'ho bé i tal # <i> [/] i perquè no estar tan sol # només amb 
 la <família> [/] família. 
*INV: on es fan els amics? 
*ADR: on es fan # io a l'escola i a bà(s)quet # bàsicament. 
*INV: com es fan els amics # un què ha de fer per fer amics? 
*ADR: io # <a veure> [?] # <lo> [//] una cosa que sí que és vritat que 
 és que amb els amic(s) mai no pots anar de xuleta i així # vas anant 
 de superior perquè així mai # xxx xxx amb els amic(s) però 
 compartint coses i passant+t'ho bé amb ells i ser simpàtic i xxx es 
 fan els amics. 
%cod: $EN $I1 $F5 $OEC3 $EN $F5 $OEC1 
*INV: de què parles amb els teus amics? 
*ADR: de moltes coses # però casi més d'esport <i> [/] i de les coses que 
 passen actualment # però de política i això no # de teme(s) on posa 
 esports i xxx d'ordinador i coses aixís. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $OEC1 $OEC2 $EN $F6 $OES4 $EN $I1 $F6 $EF 
 $OEC2 
*INV: l'amistat amb els nois sords és diferent respecte l'amistat amb els 
 oients? 
*ADR: no # home # io de fet # <amic> [/] amic només tinc un de sord. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 
*INV: sí # que és el Carlos. 
*ADR: sí # i els altres són tots són oients # també tinc altres amics i # 
 però bé # en general # que són sords però ja # són dos més # vol dir 
 que +//. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OEC4 $OEC2 
 $EN $F6 $OEC3 $EMS6 
*INV: però ja no són tan millors amics? 
*ADR: no # és més de companys. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 $EMS6 
*INV: o sigui que tu creus que no hi ha diferències entre l'amistat amb 
 els sords o amb els oients? 
*ADR: no # l'única diferència és que no t'entenen tant i que tens que 
 parlar més clar # és la única diferència. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 $OES2 
*INV: això # quan parles amb qui # amb els nois oients o amb els nois 
 sords? 
*ADR: amb els sords # que tens que parlar més a poc a poc i més d'allò # 
 és l'única diferència. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OEC3 $EN $F6 $OES2 
*INV: l'amistat amb els nois és diferent respecte l'amistat amb les noies? 
*ADR: <una mi> [/] home una mica perquè # no sé # acostumem a estar 
 més els nois amb un grup i les noies amb un altre # tot i que a 
 vegades ens ajuntem i ens ho passem bé però # no sé # sempre 
 acostumem a sortir més els nois junt(s) i les noies amb un altre 
 perquè tenim gu(s)tos diferent(s) # a les noies no els hi agraden 
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 aquests jocs de l'ordinador i tal # no # crec que per això s'ha xxx 
 una mica # però # vaja # una mica només. 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 $OES1 $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 $OES2 
 $EN $F2 $OES4 $EN $I1 $F5 $OEC4 $EN $F5 $OES4 
*INV: perquè en aquest grup # aquí també hi ha noies en aquest grup de deu? 
*ADR: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: imagina't que surts amb una noia # ara estàs sortint amb una noia? 
*ADR: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: creus que l'amistat amb els teus millors amics seria diferent 
 respecte l'amistat amb aquesta noia que seria la teva parella? 
*ADR: no ho sé # <depèn> [//] és que <depenen> [/] depenen de moltes coses 
 però en principi no. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC1 
*INV: no. 
*ADR: home <si> [/] si <resunta> [*] que la noia aquella abans estava 
 sortint amb un amic meu pués suposo que molt content no deu estar 
 si l'habrà deixat # però no ho sé # en principi no. 
%err: resunta = resulta 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PMT1 $F6 $F5 $EF $OEC3 $OEC1 $OEC3 $OEC1 
 $EN $F6 $OEC1 $EN $F6 $OES4 
*INV: i l'amistat que tens amb els teus millors amics et sembla que seria 
 la mateixa que l'amistat que tindries amb la teva parella o seria 
 diferent? 
*ADR: no # igual # pot ser. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 
*INV: com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*ADR: què vols dir amb això # que <com> [/] com m'agradaria que fo(s)? 
%cod: $EN $F3 $OES2 $EN $F1 $EF $OES2 
*INV: sí. 
*ADR: no sé # ser simpàtic # bromista # això # <que> [/] que no t'agobïin 
 # que sigui un amic així que puguis parlar # que puguis confiar amb 
 ell i tal # i que i que fos agradable per anar amb ell i tal # això. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES3 $EN $F6 $OEC3 $EN $F6 $OEC2 
 $EN $F6 $OEC2 $EN $F6 $OEC2 $EN $F2 $OES4 
*INV: creus que podries ser amic d'algú molt diferent a tu # per exemple 
 d'un noi d'una altra raça # tu ets de raça blanca # creus que 
 podries ser amic d'un noi de raça negra # o això seria un impediment 
 de cara a l'amistat? 
*ADR: <no> [/] no # de fet conec un de bàsquet que és negre i tal # i que 
 no hi ha cap problema # lo que passa és que no el conec gaire perquè 
 he tingut un altre xxx i tal. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OEC2 $EN $F6 $OES2 
 $EN $F5 $OEC3 $OEC4 $EN $F2 $OES4 
*INV: i creus que podries ser amic d'una persona que fos d'una cultura 
 molt diferent a la teva # per exemple que fos d'una cultura àrab 
 o d'una cultura índia o xinesa? 
*ADR: en principi sí però si fes coses molt rares pués no ho sé # potser 
 diria # però si fes coses normals com tothom pués <en principi sí> 
 [/] # ara # en principi sí # és que no # som iguals # no # però # jo 
 crec que sí. 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $OES1 $OEC4 $EN $F2 
 $OES4 $EN $PMT1 $F2 $OES3 $EN $F6 $OES3 $EN $F2 $OES4 $EN 
 $F5 $OEC1 
*INV: i quan dius coses rares a què et refereixes? 
*ADR: no sé # imagina't que aquesta part tenen per costum fer les coses 
 <molt> [/] molt estranyes i &to tothom que mira diu xxx xxx # o no 
 sé # xxx xxx una mica més # però sinó no. 
%cod: $EN $F2 $OES3 $EN $PMT1 $F5 $OEC3 $EN $I1 $PMT1 $F6 $OEC2 
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 $EN $F2 $OES3 $EN $I1 $PMT1 $F6 $OEC1 
*INV: i d'una persona amb una disminució # per exemple una persona cega # 
 o això seria un impediment de cara a l'amistat? 
*ADR: <no> [/] no. 
%com: vol dir que la ceguesa no seria un impediment per a l'amistat 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: i una persona amb cadira de rodes? 
*ADR: tampoc # però tot i així no en tinc cap # però en principi no # io 
 diria que no # que cap problema. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OEC1 $EN $F5 $OES4 $EN $F5 $OEC3 
 $EN $F5 $OEC3 
*INV: què fas tu per al teu millor amic # què fas tu per al Daniel? 
*ADR: no sé # ens veiem # per exemple # ell em demana alguna cosa pués 
 jo ho faig i ta(l) # i ho faig a gust i tal # i <si a> [/] si algun 
 dia té algun problema pués això # <i no vo> [//] o algun secret pués 
 m'ho diu a mi i jo no ho xivo i tal # i xxx xxx i també passar+m'ho 
 bé amb ell i això. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 $OEC1 $EN $F6 
 $OEC1 $EN $F6 $OEC1 $EN $I1 $F6 $OES2 
*INV: què fa el teu millor amic per tu? 
*ADR: això # lo mateix # més o menys. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: què creus que pensen els teus millors amics sobre tu? 
*ADR: no ho sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: ara imagina't que aquí hi ha el Daniel # el Carlos # el Marc # i 
 els hi pregunto què # com és l'Adrià # què creus que em diran? 
*ADR: no ho sé # molt tranquil # així # molt d'allò # io diria això però 
 no ho sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES4 $EN $PQNT3 $F6 $OES4 $EN $PQNT3 
 $F6 $OES4 $EN $PQNT3 $F5 $OEC1 
*INV: tranquil # <què> [/] <què més> [/] què més em diran? 
*ADR: que m'agrada parlar i tal # <no sé> [/] no sé. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OEC3 $EN $F5 $OES3 
*INV: que t'agrada parlar # què més em diran sobre tu? 
*ADR: no sé # és que tampoc no els hi pregunto què penses de mi i tampoc 
 no m'ho diuen. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 $OES2 
*INV: bueno # però és la teva opinió. 
*ADR: no ho sé # no xxx xxx # però # és que no sé què dir # és que no sé 
 # <no> [/] no m'ho han preguntat mai ni +//. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $I3 $EN $PQNT3 $F5 $OEC5 $EN $PQNT3 $F6 
 $OES2 
*INV: d'acord. 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*ADR: que les persones s'entenguin i que es portin bé entre elles # això 
 és el principal. 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $EN $F6 $OES2 
*INV: quins petits problemes o petits conflictes surgeixen en la relació 
 amb els teus amics? 
*ADR: la majoria de probleme(s) són quan un xxx <amb> [/] amb # per 
 exemple # quan un vol en grup sempre hi ha # sempre no està tothom 
 d'acord sempre en activitats i tal i aquí quan hi ha una mica de 
 gustos anem a discutir alguna vegada # una mica i així # o quan algú 
 fa alguna cosa que no li agrada a l'altre # però # això passa molt 
 # això passa sempre a tot arreu. 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $OEC4 
*INV: com resols els problemes o conflictes amb els teus amics? 
*ADR: pués això # pués al cap d'una estona de xxx acostuma a passar # <no> 
 [/] no acostumen a durar gaire aquests problemes. 
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*INV: i com arribeu a una solució? 
*ADR: pués que un dia fem això i un altre dia fem un altre <o> [/] o em 
 demanen disculpes <o> [/] o no ho sé. 
*INV: en general # per què els amics s'enfaden? 
*ADR: perquè no tothom és igual i no tothom pensa igual. 
*INV: amb qui tens més confiança # amb els teus amics o amb els teus pares? 
*ADR: pués amb els pares. 
*INV: per què? 
*ADR: no sé # perquè són els meus pares <i> [/] i ells xxx directes amb mi 
 i tal # però també amb els meus amics # també tinc molta confiança. 
*INV: de vegades els teus amics et pressionen perquè facis coses que tu no 
 vols fer? 
*ADR: no # com per exemple # no # és que no sé què? 
*INV: doncs # per exemple # tu no vols fumar però els teus amics et diuen 
 va # prova+ho. 
*ADR: ah no # això no m'ho acostumen a fer perquè al meu grup ningú fuma. 
*INV: dic fumar # com exemple # però alguna vegada t'ha passat que els 
 teus amics t'han presionat perquè facis una cosa que tu no vols fer? 
*ADR: no # potser alguna vegada una mica # vinga va i això # però io no # 
 no m'acostumen a fer això # no ho trobo. 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*ADR: depèn de la cosa # si els meus amics volen anar a un lloc <o> [/] o 
 per exemple a la manifestació d'ahir # jo volia anar+hi però els 
 meus pares no em van deixar i com que en aquest tema pués vaig dir # 
 no vaig anar a la manifestació # <però un di> [//] però en algun 
 tema més que # no sé com dir+te però # no sé ara què dir+te # però 
 <acostumo> [/] acostumo a fer més cas als pares. 
*INV: què teniu en comú tu i els teus amics? 
*ADR: <la> [/] <la> [//] les nostres relacions són de <base> [=? bàsquet] 
 # per exemple xxx molts amics # xxx jugar a jocs d'ordinador i també 
 parlar sobre esports i tal # la majoria. 
@End
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: LOR Lorena Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|LOR|14;11.|female|3ESO Zafra|DAP1|Target_Child|vídeo1| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of LOR: 25-APR-1988 
@Coder: MIR 
@Date: 28-MAR-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*LOR: pués Carme &eee Sonia y Jéssica. 
*INV: y estas chicas son sordas o oyentes? 
*LOR: la Carme es oyente y la Sonia y Jéssica son sordas. 
*INV: y tus mejores amigas dónde estan # en tu clase en otras clases 
 del instituto o fuera del instituto? 
*LOR: no # mi amiga Carme e(s)tá en mi clase y la conocí cuando vine aquí 
 al instituto # Sonia la conocí aquí también cuando vine pero como 
 que es en logopedia está en un curso superior # está en cuarto de 
 eso # también la conocí cuando era pequeña # iba al sagrer. 
*INV: y la otra chica? 
*LOR: la otra chica también fue al otro colegio pero e(s)tá en la clase b 
 y yo voy a la clase a. 
*INV: y a ver # de todas cuál es tu mejor amiga? 
*LOR: e(s) que sería difícil +//. 
*INV: ++ de responder # por qué? 
*LOR: porque cada una tiene su carácter y cada una me gusta mucho y 
 c(l)aro a todas les cuento mis intimidades y mis cosas &eee es 
 difícil zaberlo [*] pero más que nada la Sonia y Jéssica las dos 
 diría yo. 
%err: zaberlo = saberlo 
*INV: Sonia y Jéssica! 
*LOR: sí porque han estado más tiempo conmigo. 
*INV: y con estas amigas cuándo te ves? 
*LOR: pués durante logopedia &ee en el patio cuando salimos de la escuela 
 por ejemplo # salimos lo(s) fines de semana también # por ahí al 
 cine o a pasear # y eso. 
*INV: salís las cuatro juntas? 
*LOR: no # por separado # porqué como la Carme es de mi clase pués <no> [/] no 
 es amiga de las otras dos # las conoce pero ya está # alguna vez 
 hemos salido y eso pero nada más. 
*LOR: la Sonia Jéssica y yo salimos juntas # y la Carme y yo salimos 
 juntas pero por otra parte. 
*INV: te ves el fin de semana con ellas y durante la semana solamente en 
 el instituto o también fuera del instituto os veis? 
*LOR: bueno sí cuando vamos a <caza [*] nuestra> [*] y eso # me acompañan 
 en <el> [/] el autobús también y charlamos # menos una # que la Carme 
 vive cerca del cole. 
%err: caza = casa ; caza nuestra = nuestra casa 
*INV: cuando dices que vais a casa de una de ellas # qué vais a hacer # 
 deberes o escuchar música o charlar # qué vais a hacer? 
*LOR: no # deberes no hacemos porqué como no vamos a la misma clase # 
 solamente lo hago con la Carme # y eso. 
*INV: y entonces qué haceis? 
*LOR: y pués con las con las tres pués hago # voy al cine # pero por 
 separado # pero vamos al cine # paseamos # y todo eso # pués hacemos 
 # eh y xxx a parte de ocio también estudiamos y hacemos cosas en 
 grupo y trabajos y todo eso. 
*INV: para ti cuál es el número ideal de amigas de un grupo? 
*LOR: es que # sería siempre dos # o una # porqué claro si es un trío a 
 veces puede pasar que si estuvieran todas en mi en mi misma clase 



110  Annex 2. Transcripcions 
 

 

 podría pasar que a veces cuando dijeran haced parejas <habría> [/] 
 habría ese problema # pero no tengo ese problema porque ellas como 
 van en otra clase y eso # no tengo ese problema # por lo tanto 
 pienso que es un buen número. 
*INV: un buen número como máximo tres? 
*LOR: &mm (sí) # un poquitito más ya no tiene(s) tanta intimidad # serían 
 como conocidos simplemente. 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amiga # amiga y compañera? 
*LOR: pués la mejor amiga es aquella que te ayuda # <que> [/] que tu le 
 cuentas tus cosas y todo eso no? 
*LOR: quien te apoya y xxx # eeh # pero la amiga es más la que tú ves cada 
 día y charlas un poquito con ella pero <nada más> [//] <no hay más> 
 [//] más allá no hay. 
*LOR: y luego la conocida sería aquella que tú conoces pero no hablas 
 mucho con ella # la ves # la saludas y ya está # sería por ejemplo 
 las compañeras de mi clase. 
*INV: ya me lo has dicho pero te lo vuelvo a preguntar # cuántas mejores 
 amigas tienes? 
*LOR: tre(s). 
*INV: cuántas amigas tienes? 
*LOR: dos. 
*INV: y compañeras? 
*LOR: <muchas> [/] muchas # por ejemplo de mi clase o del instituto # 
 cuando me quedo al comedor por ejemplo. 
*INV: y del grupo de compañeras más o menos cuántas dirías? 
*LOR: en mi clase habrá pués unas diez más o menos y luego en el comedor 
 pués unas cuantas más # unas cinco o por ahí o tres # <unas diez> 
 [//] mejor diez compañeras. 
*INV: cuánto tiempo hace que tienes más amistad con tus mejores amigas? 
*LOR: pués hace un año o así # más o menos # porqué ya nos 
 &cono conocíamos # no # y eso # pero hace un año empezamos <a> [/] 
 a ser más amigas porque empezamos a coincidir más en logopedia y eso 
 y como mi madre ya me dejaba salir y eso # al cine # pués nos 
 hicimos más amigas. 
*INV: te parece que es importante tener amigas? 
*LOR: sí pero me parece más importante mi familia # porqué una amiga te 
 puede fallar aunque en ese momento pienses que no # te puede fallar 
 # en cambio &tu mi madre nunca me podría fallar # sabes? 
*LOR: pero pienso que es importante tener amigas porqué son personas a las 
 que les puedes contar tus cosas y eso. 
*INV: dónde se hacen las amigas con más facilidad? 
*LOR: en el i(ns)tituto. 
*INV: en el instituto # más que no en el vecindario o +/. 
*LOR: xxx veci(n)dario no tanto # no porqué a menos que no vaya con 
 ella(s) al parque no # xxx la(s) saludas y ya està pero no # no hay 
 # es como si no # ese lugar no fuera apropiado # no # para xxx y 
 eso # no sé # <no> [/] no intentas xxx # en cambio aquí como se ve 
 cada día una <pués sí> [?]. 
*INV: tú te quedas a comer aquí en el comedor? 
*LOR: m &=gesto de afirmación . 
*INV: y Sonia y Jéssica también se quedan? 
*LOR: no # solamente los miércoles # cuando va con el Ferran # el logopeda 
 # y hacemos la actividad esa de xxx. 
*INV: y hacéis? 
*LOR: la actividad de <cop d'ull> [*]. 
%com: palabra en catalán 
*INV: cop d'ull y qué es esto? 
*LOR: es como una actividad que participa(n) varias escuelas de sordos # 
 entonces por ejemplo una escuela empieza un cuento y otra la 
 continua y al final del año pués nos reunimos todos para saber cómo 
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 han quedado las historias y es muy divertido # sí # también hacemos 
 un poco de logopedia # también. 
*INV: y qué dirías cómo se hace una amiga # cómo se hacen las amigas # las 
 más íntimas? 
*LOR: bueno un poquito con el día a día # no # si ves que con esta persona 
 se congenia y ves <que> [/] que te xxx con ella # pués se hace así 
 con el día a día # poco a poco y ya está. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC3 $EN $I1 $F5 $OEC3 $EN $F5 
 $OES2 $EN $F5 $OEC1 
*INV: y con tus amigas qué temas hablas? 
*LOR: con la que más hablo? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: no # qué temas hablas # sobre qué hablas? 
*LOR: ah pués xxx la adolescencia # o sea puedo hablar de los estudios # 
 puedo hablar de chicos # puedo hablar <de> [/] de temas de la tele # 
 o de una película que acaba de salir # o sea de todo eso # pero 
 también a veces prob(l)emas que nos pasa. 
%cod: $EN $C1 $I1 $OES4 $EN $F5 $OEC1 $OEC1 $OEC1 $OEC2 $EN $F5 $OES4 $EN 
 $F5 $EF $OEC2 
*INV: te parece que la amistad con las chicas sordas es 
 diferente respecto la amistad que tienes con tus amigas oyentes? 
*LOR: xxx # homb(r)e un poco sí porque aunque tu amiga oyente sea muy 
 amiga tuya a veces ella no puede evitar que cuando habla con otra 
 persona pué(s) no se dé cuenta de que hay una sorda al lado po(r)qué 
 no parezco sorda # según ella xxx y eso # y entonces habla así muy 
 y a veces me cuesta entenderlo # entonces la aviso y ella me 
 dice ay perdona # no me acordaba y eso # pero con la xxx (Sonia) y 
 la Jéssica es como si compartiésemos algún problema # sabe # y +//. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC4 $EN $F5 $EF $OEC3 $OEC4 $EN $F5 $EF $OEC3 $OEC4 
 $EN $PQNT3 $F5 $OEC1 $EN $F6 $OEC1 $OEC3 $OEC3 $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 
 $OES3 
*INV: porqué uno de los temas de los cuales habláis es de la sordera o no? 
*LOR: <no> [/] no # <es> [/] es de forma inconsciente eso de que 
 compartimos la sordera # me refiero a qué <si habla una hablamos con 
 la> [//] se habla a las dos no a una # o sea # por ejemplo si hablo 
 yo miro a las dos # no a una sola # para que la otra se entere 
 también. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC2 $EN $F6 $OEC4 $EN $F6 $OEC4 $OEC4 
*INV: ah ya # más que nada compartis la forma # no # de explicar las cosas. 
*LOR: eso. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y la amistad con los chicos te parece que es distinta respecto la 
 amistad con las chicas? 
*LOR: <cómo> [/] cómo? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: tú siempre me has hablado de chicas # no # tanto de amigas íntimas 
 como de amigas como de compañeras # pero en el instituto también hay 
 chicos no? 
*LOR: sí bueno # hay algunos pero no hablo mucho con ellos tampoco # hay 
 alguno(s) y eso pero sería más como conocido(s) # y como amigo pués 
 me he olvidado de uno [=! riendo] es de Jesús # solamente hablamos 
 los miércoles # está jugando al futbol y nunca hablamos mucho # por 
 esto no he dicho amigo. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OEC1 $EN $F6 $EF $EF $OEC1 $EN $F6 $OEC2 $EN 
 $F6 $OES2 $EN $F5 $OEC1 $OEC4 
*INV: o sea que estaría en el grupo que me has dicho dos amigas # sería el 
 tercero . 
*LOR: pero <medio> [/] medio. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: pero ya no tanto. 
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*LOR: no tanto. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: sí # Jesús que es sordo # entonces a ti te parece que la amistad con 
 los chicos es distinta de la amistad que tú puedas tener con una 
 chica? 
*LOR: pués un poco sí. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: por qué? 
*LOR: <porqué> [/] porqué si la amiga esa # pués # a veces puede pasar 
 que nos peleemos por algo # no # por la ropa o por lo que 
 sea. 
%cod: $EN $F6 $OEC3 $EMS3 $EN $F6 $OES4 
*INV: con la amiga? 
*LOR: sí pero en broma # en cambio con un chico no # un chico 
 hace otras cosas # no está siempre peleando # ay que me queda mal el 
 pelo # ay que # no # xxx # ese cinturón no # tal # no nos peleamos 
 por la ropa ni nada. 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $F6 $OEC1 $EN $F6 $OEC4 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES2 
*INV: sí # y a ti por qué te parece que tienes más amigas que no amigos? 
*LOR: no sé <es que> [/] es que estoy en la adolescencia y da un poco de 
 vergüenza hablar con un chico # un poco # también # puede que cuando 
 sea más mayor no pero no sé # y además que siempre he estado en un 
 círculo de amigas # cuando he venido aquí he empezado a conocer más 
 chicos pero nada más. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC3 $OEC1 $EN $F5 $OEC4 $OEC1 $EN $F6 $OES2 
 $EN $F6 $OEC4 
*INV: ya # sí # o sea te parece que en general esto les pasa a la mayoría 
 de chicas # que les da un poquito de vergüenza hablar con chicos? 
*LOR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y aunque estos chicos # por ejemplo # algunos sean sordos también te 
 pasa igual? 
*LOR: no # no tanto porqué como que estamos en logopedia y eso hablamos 
 más # nos conocemos más. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC4 $EN $F5 $OES2 
*INV: ya # mm # y Jesús que me has dicho es un chico sordo está en el 
 grupo de amigas pero de los últimos # no # por qué dirías? 
*LOR: sí <porqué> [/] porqué no sé siempre está como ocupado # no # 
 hablando con todo el mundo o jugando en el patio al fútbol y eso y 
 nos vemos poco y aquí a veces cha(r)lamos un poco pero poco y más 
 que nada los miércoles cuando e(s)tamos con el Ferran # <a la> [/] a 
 la hora de comer y eso # xxx xxx estamos amigos pero al final no # 
 es que es un poquito a medias. 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $OEC1 $OEC1 $EN $F6 $EF $EF 
 $OEC4 $EN $I1 $F6 $OEC1 $EN $F5 $OEC3 
*INV: y tú qué dirías # la amistad con tus mejores amigas # con Carme # 
 Sonia y Jéssica # te parece que es distinta a la amistad que puedes 
 tener con un novio # si tuvieras novio? 
*LOR: no lo sé muy bien # como nunca he tenido no lo sé muy bien # pero 
 puedo pensar <que con las amigas pués> [//] que tanto si es con una 
 amiga como si es con un novio pués les puedes contar tus problemas # 
 pero las relación sería <como más> [//] como distinta # no # no sé # 
 <lo veo yo más> [//] con el novio sería como más amorosa # no # con 
 las amigas también pero no tanto. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OEC4 $EN $PQNT3 $F6 $OES2 $EN $F5 $OEC4 $OEC1 
 $EN $F5 $OES2 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES2 $EN $F2 
 $OES4 $EN $F5 $OES4 
*INV: pero en cuanto a contar tus problemas? 
*LOR: xxx sería más o menos lo mismo # puede que con el novio 
 tuviera más confianza # no lo sé? 
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%cod: $EN $I1 $F6 $OES2 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OES2 
*INV: más confianza? 
*LOR: es que <no> [/] no lo he tenido # no lo sé bien. 
%cod: $EN $F6 $OEC3 $EN $F5 $OES2 
*INV: no # es tu opinión # vale # cómo te gustaría que fuera tu amiga 
 ideal? 
*LOR: yo no tengo ideal # es que a lo mejor pués este tipo de personas 
 cuando la conozco no me gusta pero a lo mejor cuando voy 
 conociéndola veo que me he equivocado al juzgarla así y entonces veo 
 <que> [/] que no # que es buena persona y eso y no # no tengo 
 un ideal porque todas estas son muy diferentes entre si # una es 
 tímida # otra es sociable # otra es estudiosa # pero no hay 
 diferencia # <no> [/] no hay ninguna amiga ideal. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OEC4 $OEC3 $EMS1 $EMS8 $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 
 $OEC4 $EN $F6 $OEC1 $EN $F5 $OEC1 
*INV: tú qué es lo que más valoras de una amistad # para ti qué es lo más 
 importante? 
*LOR: pué(s) la lealtad y <la> [/] la honestidad también. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC4 
*INV: que sea leal y honesta. 
*LOR: sí # que no se xxx con rodeos ni nada. 
%cod: $EN $F1 $OES2 
*INV: que no? 
*LOR: que no se ande con rodeos. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: ah # con rodeos. 
*LOR: y que sea leal # claro # porqué si no ya no sería una amiga. 
%cod: $EN $F5 $OEC4 
*INV: claro # sí # y a ti te parece que tú podrías ser amiga de alguién 
 que fuera muy distinta de ti # por ejemplo # yo qué sé # otra chica 
 de otra raza # por ejemplo una chica de color? 
*LOR: y por qué no? 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: o una chica con una disminución # yo qué sé # con una cegue cegueza 
 o que fuera en silla de ruedas # alguién muy distinta de ti. 
*LOR: y por qué no # es que cuando vas conociendo a una persona si su 
 sentimiento <o> [/] o su forma de ser es más importante que su 
 físico # <pués no> [//] es que incluso ni lo notaría # vamo(s). 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $PQNT3 $F5 $OEC4 $EN $F5 $EF $OEC3 
*INV: o de otra cultura # de una cultura muy distinta a la tuya. 
*LOR: no # puede que no compartiésemos la misma opinión pero <si> [/] 
 si e(s)to no influye en la ami(s)tad # pué(s) # podríamos 
 <entenderno(s)> [?] perfectamente. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $OEC1 $OEC4 
*INV: o sea # a ti te parece que sí que podrías ser amiga # no? 
*LOR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: a ver # tú qué te parece que haces por tus mejores amigas # qué les 
 aportas tú # qué dirías? 
*LOR: pué(s) le(s) aporto un poquito de # mmm # es que no sé cómo se dice # 
 un poquito de risa # no # también. 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $OES2 $EN $F5 $OEC3 $OEC4 
*INV: de risa? 
*LOR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: eres alegre? 
*LOR: sí # me río mucho # yo soy alegre # sí # me lo dicen ellas # y 
 también # un poquito también de que sé escuchar y entonces pué(s) 
 <me pueden> [/] me pueden contar los problemas y yo las escucho. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OEC1 $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 $EN $F5 $EF 
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 $OEC1 $OEC1 
*INV: sí # y ellas qué te parece que hacen por ti # qué te aportan? 
*LOR: también me aportan risas <y> [/] y mucha complicidad y también un 
 poco su forma de ser # no # <que> [/] que por muy locas que sean 
 algunas pués <se> [/] se pueden <fiar de> [=? confiar en] ellas y 
 eso. 
%cod: $EN $F5 $OES1 $EN $F5 $OEC2 $EMS2 $EMS6 
*INV: y tus mejores amigas qué crees que piensan de ti? 
*LOR: e(s) que no lo sé muy bien. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC3 
*INV: bueno es igual # tú da tu opinión # qué dirías? 
*LOR: una me dijo que una vez # <una de> [/] una de ellas # que yo le caía 
 bien # no # <que> [/] que era alegre y eso y que sabía escuchar pero 
 esto es lo que le he contestado en la otra pregunta. 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $OEC3 $OEC3 $EN $F6 $OEC3 
*INV: sí # y qué te parece que es importante para que una amistad funcione? 
*LOR: mmm # no sabría muy bien cómo decirlo # cómo has dicho qué es lo más 
 importante para que +//. 
*INV: ++ qué es importante para que aquella amistad funcione? 
*LOR: pués # el querer tener amistad con la otra persona # o sea <que> [/] 
 que la quieras # no # <como> [/] como amiga # no # <si no> [/] si no 
 la quieres no la soportas y entonces no <hay amistad> [?]. 
*INV: qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 
*LOR: pués no sé # <pués a veces> [=! riendo] a veces que discutimos sobre 
 +//. 
*LOR: porque una habla y la otra también y hablamos [?] todas a la vez # a 
 veces # y una dice anda callaros hombre # que hable una sola # y eso 
 # pero <conflicto> [/] conflicto no hemos tenido # no # <a 
 lo mejor hemos tenido> [?] conflicto(s) pero por una chorrada de 
 nada. 
*INV: como qué? 
*LOR: con la ropa # por ejemplo # pués si vamos de compras empieza pués 
 esto no me gusta # esto sí # pero sinó no mucho. 
*INV: y que una quiera ir al cine y otra quiera ir a bailar? 
*LOR: no # a las tres nos gusta mucho el cine y no tenemos este problema 
 # a veces discutimos <por> [/] por la película que vemos y eso pero 
 en plan broma y al final se soluciona. 
*INV: y cómo? 
*LOR: pués por ejemplo # pués mira # no vemos ninguna de las que queremos 
 vemos otra y ya está # o si no un fin de semana vemos ésa # otro 
 vemos otra y ya está. 
*INV: si alguna vez habéis tenido algún pequeño problema cómo lo habéis 
 solucionado? 
*LOR: <pué(s)> [/] pués primero intentar tranquilizarnos porqué hablando 
 chillando <no se con> [//] no se soluciona y primero que hable cada 
 una # que exprese su opinión y luego ya hablar # pués mira que me 
 parece bien eso # que me parece mal lo otro # y ya e(s)tá # 
 solucionarlo así de esta manera # o sinó ya hablamos después # 
 dentro de cinco minutos # porqué sinó chillando no vamos a 
 solucionar nada. 
*INV: y en general por qué te parece que las amigas se enfadan? 
*LOR: un poquito <por> [/] <por> [/] por tonterías # porqué las amigas de 
 ahora de la adolescencia no tienen muchos motivos para enfadarse y 
 nomás cuando sea mayor # me parece a mí # pero más que nada es por 
 tonterías # por la ropa o por una película o por un actor [?] o por 
 +//. 
*INV: tú con quién tienes más confianza con tus amigas o con tus padres? 
*LOR: con mis padres # con mi madre # sobretodo. 
*INV: por qué? 
*LOR: no sé # es que con ella siempre le cuento todos mis 
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 problemas <y> [/] y ella <me> [/] me aconseja y me [//] toda mi vida 
 que hablo así con ella eh. 
*INV: a veces tus amigas te presionan para que hagas una cosa que tú no 
 quieres hacer? 
*LOR: <no> [/] <no> [/] <no> [/] no # ellas respetan siempre lo que yo 
 quiero # lo respetan siempre aún que me intentan convencer y eso 
 pero si yo digo que no # <prou> [*] y ya está. 
%com: lo dice en catalán = basta en castellano 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 tú qué escogerías? 
*LOR: pués lo que dicen mis padres porqué ahora soy menor de edad y tengo 
 que hacer <lo que digan> [/] <lo que digan> [/] lo que digan ellos # 
 ya me llegará el tiempo en que pueda hacerlo! 
*INV: y aunque tus padres no lo supieran # por ejemplo si tus amigas 
 quieren fumar y tus padres no te ven? 
*LOR: no # pués no lo haría porque no # <sería como> [/] sería como no 
 respetar a mis padres # <no> [/] <no> [/] no lo haría # ya llegaría 
 el tiempo en que lo pudiera hacer. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: JES Jessica Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|JES|15;3.|female|3ESO Zafra|DAP2|Target_Child|vídeo6,7| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of JES: 22-JAN-1988 
@Coder: INV 
@Date: 16-MAY-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*JES: eeh # de mi c(l)ase? 
*INV: o fuera de la clase. 
*JES: eeh # po(r) <ejempro> [*] la Sonia # eeh # la Lorena # eeh # Jesú(s) 
 # eeh # una vecina mía la Marta # eeh # otra de colegio se llama 
 Sheila y <otro> [/] <otro> [*] de la e(s)cuela se llama Sheila y 
 Verónica # otra # y ya e(s)tá. 
%err: ejempro = ejemplo ; otro = otra 
*INV: Marta no viene aquí al instituto? 
*JES: no # e(s) una vecina. 
*INV: y Sheila y Verónica? 
*JES: <ete> [?] <de otro> [/] de otro de la escuela # entonce(s) primaria 
 yo. 
*INV: sí # donde hacías tú primaria. 
*INV: Sonia # Lorena y Jesús son sordos? 
*JES: sí. 
*INV: son de tu clase? 
*JES: eeh # mi <crase> [*] de Jesú(s) y la Sonia no # la otra <crase> [*] 
 # la Lorena también. 
%err: crase = clase 
*INV: de todos ellos # cuáles son las amigas o los amigos más íntimos? 
*JES: pué(s) la Sonia # sí # también lo to(dos). 
*INV: Sonia es la más íntima? 
*JES: e(s) la má(s) confianza # sí # todo. 
*INV: y Lorena? 
*JES: <tambié(n) pero> [//] tambié(n). 
*INV: también pero no tanto o igual? 
*JES: igual # bueno pero no tanto. 
*INV: dónde tienes más amigas o amigos # en la clase # en el instituto o 
 en otros ámbitos? 
*JES: cuál? 
*INV: dónde tienes más amigas o amigos # en la clase # en el instituto # 
 fuera del instituto? 
*JES: en la crase [*] y fuera de instituto # la(s) do(s) cosa(s). 
%err: crase = clase 
*INV: de tu clase # quién es tu mejor amiga o amigo? 
*JES: en el instituto <de> [/] de mi crase [*] <pué(s)> [/] pué(s) de la 
 Jenny # eeh # y <otro> [*] la Marly(n) también # Alexandra también 
 +/. 
%err: crase = clase ; otro = otra 
*INV: Marlyn? 
*JES: sí # e(s) un nombre muy raro. 
*INV: Jenny # Marlyn y Alexandra son las más amigas de tu clase? 
*JES: sí # <siempre> [?] me ayuda(n) # así. 
*INV: de todas estas chicas y chicos con quién tienes una amistad más 
 íntima # más amistad? 
*JES: <la> [/] la Sonia y la <Jenny> [?]. 
*INV: Y entre las dos # con quién tienes más confianza? 
*JES: la Sonia. 
*INV: y Lorena qué estaría en tercer lugar? 
*JES: qué? 
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*INV: Lorena # que también has dicho que es amiga tuya # qué estaría en 
 tercer lugar # después de Jenny? 
*JES: ehh # a Jenny tengo má(s) confianza # bueno a Lorena también. 
*INV: con Lorena también tienes confianza # pero con quién tienes más con 
 Lorena o con Jenny? 
*JES: no <té> [*] # bueno xxx habrá má(s) con la Lorena # sí # no sé a 
 vece(s) la(s) do(s). 
%err: té = sé 
*INV: tienes el mismo grado de amistad con Lorena que con Jenny? 
*JES: sí. 
*INV: y Jesús # Marta # Sheila # Verónica # Marlyn # Alexandra # qué 
 estarían más en un cuarto lugar? 
*JES: <é(s)tos> [*] son amiga(s) normal # también tengo confianza pero xxx. 
%err: éstos = éstas 
*INV: cuándo te ves con tus amigas o amigos? 
*JES: eh? 
*INV: cuándo te ves con tus amigas # aquí en el instituto # o los sábados 
 y domingos # o cada día por la tarde? 
*JES: <pué(s) para> [//] la Sonia y la Lorena # xxx <a vece(s) salimo(s) 
 de> [//] sí con la Lorena y la Sonia. 
*INV: y cuándo? 
*JES: lo(s) fines de semana. 
*INV: cada fin de semana? 
*JES: cada no # bueno a vece(s) # depende lo(s) debere(s) y todo eso. 
*INV: dos fines de semana al mes # más o menos # cada quince días? 
*JES: sí. 
*INV: qué actividades hacéis cuando te ves con tus amigas? 
*JES: eeh # <hablando> [?] # uf <yo qué sé> [?]. 
*INV: habláis y qué más hacéis? 
*JES: pué(s) # acompaña comprar cosa(s) # i(r) al cine. 
*INV: qué más? 
*JES: pué(s) # ir a <coella> [?]. 
*INV: con Jesús te ves fuera dels instituto? 
*JES: no. 
*INV: y con Marta? 
*JES: (s)í. 
*INV: y también quedas con Marta para salir? 
*JES: sí # para salir y <habrar> [*] y e(s) como la Sonia y la Lorena. 
%err: habrar = hablar 
*INV: y cuándo quedas con Marta # con tu vecina # durante la semana o 
 los fines de semana? 
*JES: eeh # no # a <vete(s)> [*] el sábado # <salimo(s)> [//] salgo con 
 ella # porqué ella tiene que ir a otro # apartamento # <tiene> 
 [/] tiene un apartamento <en otro de> [//] con su padre y a vece(s) 
 quedamo(s) poco porqué ella tiene que ir a otros apartamento. 
%err: vete = veces 
*INV: y qué quedas por la mañana o por la tarde? 
*JES: por la tarde. 
*INV: sabádos o domingos? 
*JES: a <vete> [*] sábado el domingo. 
%err: vete = veces 
*INV: y con Marta # tu vecina # cada cuándo te ves? 
*JES: xxx bueno cada sábado # xxx # diez días # xxx no sé. 
%com: intensidad de voz débil 
*INV: comó? 
*JES: cada sábado o domingo. 
*INV: cada fin de semana # más o menos? 
*JES: mm &=mueve la cabeza en movimiento de afirmación. 
*INV: y salís solas? 
*JES: sí # <a vece(s) con otra> [/] a vece(s) con otra amiga de la Marta. 
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*INV: y con Sheila y Verónica? 
*JES: bueno a vece(s) salgo con ella(s) porque ella(s) va(n) a otro 
 colegio y no no(s) vemo(s) # entonce(s) por el ordenador hablamo(s). 
*INV: os enviais correos electrónicos # y también os habéis visto? 
*JES: sí # a vece(s) sí # por <ejempro> [*] un viernes <por la tarde> 
 [/] por la tarde como no tengo colegio salgo con ella(s) a vece(s). 
*INV: y qué hacéis? 
*JES: eeh # hablam(os) # ir a casa de ella(s) # hablando # salimo(s) a 
 pasear. 
*INV: y con Jenny # Marlyn y Alexandra # que son de tu clase # también te 
 ves fuera? 
*JES: no tanto # no # bueno solo un día # otro día # pero +//. 
*INV: o sea que normalmente sólo os veis aquí en el instituto? 
*JES: sí. 
*INV: y este día que os visteis fuera del instituto dónde fuisteis? 
*JES: eeh # fuimos a la fiesta de <cumpreaño(s)> [*] de la Jenny # 
 <invitamo> [*]. 
%err: cumpreaño = cumpleaños ; invitamo = nos invitó 
*INV: cuál es el número ideal de amigas de un grupo? 
*JES: La Sonia # la Lorena. 
%com: no entiende la pregunta 
*INV: a veces en un grupo muy grande de amigas enseguida hay peleas y un 
 grupo muy pequeño puede ser aburrido # tú qué dirías # cuál es el 
 número ideal de amigas de un grupo # para que el grupo funcione? 
*JES: no sé # cuatro persona(s). 
%com: intensidad de la voz muy débil y gesto facial de duda 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amiga y amiga? 
*JES: pué(s) mejores amiga(s) que tengo <confianza má(s)> [*] y le cuento 
 cosa(s) # un <probrema> [*] por <ejempro> [*] # eh xxx # y la 
 conozco má(s) y la otra amiga también tengo confianza pero no cuento 
 tanto # no conozco mucho # bueno sí conozco pero no sé. 
%err: confianza má = más confianza ; probrema = problema ; ejempro 
 = ejemplo 
*INV: y compañeras # qué es para ti una compañera? 
*JES: confío sí pero no tanto # sólo  compañera. 
*INV: cuántas mejores amigas tienes? 
*JES: La Sonia # también la Lorena # sí # <la> [/] la <Guiri> [=? Jenny] 
 también. 
*INV: la Jenny? 
*JES: sí. 
*INV: o sea Sonia # Lorena y Jenny? 
*JES: sí. 
*INV: cuántas amigas tienes? 
*JES: también la Sheila # la Marta tambié(n). 
*INV: y Jesús # Verónica # Alexandra? 
*JES: <son> [//] <sólo> [//] <sólo son> [/] sólo son mis amigo(s) # 
 también a Jesús le cuento xxx. 
*INV: para ti estas otras personas son también amigos o ya son más 
 compañeros o compañeras? 
*JES: <tí> [*] # sólo # son los amigo(s). 
%err: tí = sí 
*INV: mejores amigas nos has dicho tres # que tienes # y amigos y 
 amigas nos has dicho cinco o seis # verdad? 
*JES: sí # más o menos seis # tambié(n) otro tengo amigo(s) pero norma(l) 
 # tengo tambié(n) tengo unas otro amigos +/. 
*INV: en otros sitios? 
*JES: sí # <en otro tiene> [//] en otro de la escuela # tambié(n) # sí. 
*INV: o sea mejores amigas nos has dicho tres # y amigas y amigos nos has 
 dicho seis pero dices que tienes más de la otra escuela # más o 
 menos qué número dirías? 
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*JES: eh # pué(s) die(z) # por ahí. 
*INV: diez de la otra escuela? 
*JES: sí. 
*INV: cuántos compañeros tienes? 
*JES: compañero(s) pué(s) cinco o por ahí xxx <puede se(r)> [?]. 
*INV: son de tu clase? 
*JES: <tí> [*]. 
%err: tí = sí 
*INV: cuánto tiempo hace que tienes amistad con tus mejores amigas? 
*JES: uff # mucho # xxx la Lorena y la Sonia las conozco desde pequeña(s) 
 # y la Jenny no # la Jenny <lo> [*] conozco cuando iba yo primero la 
 eso # aquí # tres año(s) con ella. 
%err: lo = la 
*INV: Sonia y Lorena las conoces desde pequeñas # Sonia también? 
*JES: <sí # era> [//] sí <lo> [*] conocí cuando iba una prueba del 
 <oído> [*] con ella # sí <lo> [*] conocí y la Lorena <lo> [*] conocí 
 porqué iba con ella en otra escuela # la primaria # llevo <má(s)> 
 [/] más año(s) con la Lorena que la Sonia. 
%err: lo = la ; lo = la ; lo = la 
%com: se toca ambas orejas 
*INV: Lorena y tú ibais a la misma clase en la escuela de primaria? 
*JES: sí. 
*INV: y Sonia # a ver # me dices que +/. 
*JES: la Sonia <los> [*] conocí en una prueba de oído # sólo y 
 <habramo(s)> [*] y ya está # hace muchos año(s) que no <lo> [*] veo 
 y sólo la veo cuando yo iba <el> [*] primero <la> [*] eso aquí y 
 no xxx. 
%err: los = la ; habramo = hablamos ; lo = la ; el = en ; la = de 
*INV: vale # Sonia la conoces más profundamente desde primero de eso # de 
 pequeñas os encontrasteis en una prueba de audición # pero 
 después os volvisteis a encontrar? 
*JES: e(s) que e(s) una prueba # a vece(s) íbamo(s) mucha(s) <veces> 
 [*] # luego ella otra vez. 
%com: movimiento de periodicidad con la mano 
*INV: os fuísteis viendo cuando ibais a hacer la prueba de audición? 
*JES: e(s) que no sé cómo se <llama> [*] no sé # una prueba # no sé +/. 
%com: se toca la oreja con una mano 
*INV: una audiometría? 
*JES: no # no sé # una prueba con lo(s) niño(s) pequeño(s) # no sé # para 
 ver # no sé. 
*INV: Supongo que la amistad más fuerte con Sonia la has hecho aquí en el 
 instituto? 
*JES: sí. 
*INV: con Lorena has estado siempre # durante toda la primaria # pero 
 ahora eres más amiga de Sonia # verdad? 
*JES: <sí> [/] sí <e(s) que Lorena y yo> [//] e(s) que nuestra(s) madre(s) 
 tiene(n) <probrema(s)> [*] algo # e(s) que no se puede decir. 
%err: probrema = problemas 
*JES: e(s) que la Lorena y yo conocemo sí xxx pero tengo má(s) confianza 
 con la Sonia # no sé po(r)qué # la Lorena # no sé # a vece(s) es # 
 no sé # e(s) que yo confianza más tengo con la Sonia porqué ella me 
 ayuda má(s) # la Lorena también pero ella má(s) # la Sonia xxx en 
 cosa(s) xxx má(s) confianza. 
*INV: Lorena es más amiga que Jenny? 
*JES: sí po(r)qué <Jenny> [//] la Lorena la tengo confianza má(s) y todo y 
 <Jinny> [=? Jenny] tambié(n) pero e(s) que es # no sé cómo explico # 
 yo con la Lorena la conozco desde pequeña y a <Iri> [=? Jenny] no # 
 claro. 
*INV: por qué es importante tener amigas? 
*JES: porqué con ella(s) puedo contar todo # a más de divertir # así no 
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 aburre con ella(s) # puede salir má(s). 
*INV: dónde se hacen las amigas? 
*JES: bueno <la> [//] a vece(s) en la e(s)cuela # en la escuela y # no sé 
 # sí en la e(s)cuela. 
*INV: básicamente en la escuela? 
*JES: sí # y <con la> [/] con la Marta # mi vecina # porqué mi madre y la 
 madre de ella <habraba(n)> [*] y como son vecina(s) a vece(s) 
 <habra(n)> [*] # a vece(s) <lo> [*] ves y yo he hecho amiga con ella 
 y jugamo(s) con ella. 
%err: habraba = hablaban ; habra = hablan ; lo = la 
*INV: Marta tiene la misma edad que tú? 
*JES: cómo? 
*INV: tenéis la misma edad Marta y tú? 
*JES: sí # bueno ella tiene dieciseis año(s) # sí. 
*INV: cómo se hacen las amigas? 
*JES: xxx e(s) intimida(d) xxx xxx amiga # acerca(rse) a ella(s) # 
 <habra(r)> [*] un poco # eh # no sé # por <ejempro> [*] hola cómo 
 está(s) # cómo te llama(s) # qué ta(l) xxx ! 
%err: habra = hablar ; ejempro = ejemplo 
%cod: $EN $I2 $F5 $EF $EF $OES2 $EN F5 $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $OES3 
 $EN $F6 $EF $EF $OES2 $EN $F6 $EF $OES2 $EN $I1 $F6 $EF $OES4 
*INV: sí # o sea has dicho acertarte a ellas y hablar un poco # muy bien 
 # qué temas hablas con tus amigas? 
*JES: uf # mucha(s) cosa(s) # por <ejempro> [*] de ropa # eh # lo(s) 
 chico(s) tambié(n) # mucha(s) cosa(s) # familiare(s) # no sé # de 
 <la> [/] la(s) serie(s) de la tele # película(s) # mucha(s) cosa(s). 
%err: ejempro = ejemplo 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES4 $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F6 $EF $EF $EF $OES4 
 $EMS3 $EN $F6 $EF $EF $OES4 $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F5 $OES2 $EN $F6 
 $EF $EF $OES4 $EN $F6 $OES4 $EN $I1 $F6 $EF $EF $OES4 
*INV: qué series de la tele? 
*JES: pué(s) por <ejempro> [*] pué(s) # no sé # xxx xxx # po(r) <ejempro> 
 [*]. 
%err: ejempro = ejemplo 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $EF $OES4 $EN $F5 $OES2 $EN $I2 $F6 $EF $EF 
 $OES4 
*INV: cuál? 
*JES: <lo> [/] lo(s) serrano aa una serie que sale e(n) la tele # los xxx 
 pero yo no los veo mucho. 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OEC2 $EN $I1 $F6 $OEC1 
*INV: los serrano # se llama? 
*JES: (s)í. 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 
*JES: eeh # cuéntame algo # cómo lo # no sé # cuéntame algo # cómo lo # no 
 sé # cuéntame algo como lo qué pasó xxx . 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $OES2 $EN $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F6 $OES2 $EN $I1 $F6 
 $OEC3 
*INV: también es una serie? 
*JES: (s)í # hay mucha(s) cosa(s). 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: sí # de acuerdo # algún otro tema que hables también con tus amigas? 
*JES: eh? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: algún otro tema hablas también con tus amigas? 
*JES: no sé # hablamo(s) <mucha> [*] tema(s). 
%err: mucha = muchos 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $C1 $PQNT3 $F6 $EF $EF $EF $OES2 $EMS4 $EMS8 
*INV: básicamente éstos que nos has dicho? 
*JES: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
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*INV: te parece que la amistad con las chicas sordas es distinta de la 
 amistad que tienes con las chicas oyentes? 
*JES: bueno # a mí &enti entiendo más xxx la(s) sorda(s) que los oyente(s) 
 <porqué> [/] porqué las amiga(s) sorda(s) <porqué> [//] veo que 
 pueden xxx má(s) # no sé # &a &a &a &qué qué &e entiendo mejor que 
 los oyente(s) porqué el oyente me cuesta de e(n)te(n)der porqué # 
 por <ejempro> [*] # <habra> [*] rápido # entonce(s) <dice> [*] por 
 favor <habra> [*] despacio que no me entero # xxx entiendo má(s) 
 lo(s) sordo(s) que los oyente(s). 
%err: ejempro = ejemplo ; habra = habla ; dice = digo 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F5 $OES3 $EN $PMT1 
 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $OEC4 $EN $F5 $EF $EF $OEC3 $OEC4 
 $EMS6 $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OES1 
*INV: sí # bueno # entonces # a ver # tú tienes amistad con Sonia # con 
 Lorena # que son sordas. 
*JES: é(s)tas son oyente(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: y con Jenny que es oyente # y la diferencia +/. 
*JES: también e(s) Marta # sí. 
%cod: $EN $PMT1 $F6 $EF $OES2 $EMS7 $EN $F2 $OES4 
*INV: Marta también # o sea después de Jenny estaría Marta # número quatro? 
*JES: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: vale # y la diferencia está sólo en qué a Sonia y Lorena las 
 entiendes mejor o te parece que hay otras cosas también? 
*JES: sí # las e(n)tiendo mejor las dos # sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $I1 $F5 $EF $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: y la amistad con los chicos es diferente respecto la amistad con las 
 chicas? 
*JES: <sí> [=! riendo] # <yo me llevo> [//] bueno me llevo bien con la(s) 
 chica(s) <con lo chico> [/] bueno con lo(s) chico(s) me <daba> [*] 
 un poco vergüenza # sabe? 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EMS3 $EMS6 $EN $F2 $OES3 
%err: daba = da 
*INV: con los chicos te da más vergüenza # pero tú nos has dicho que 
 tienes también amistad con Jesús? 
*JES: sí pero a <fina(l)> [?] xxx confío <con> [*] él # sí tambié(n) pero 
 otro chico no # po(r)qué me da un poco de ve(r)güenza xxx # pero 
 poco a poco no # a principio sí pero +//. 
%err: con = en 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $OES2 $EMS3 $EN $PMT1 $F5 $EF 
 $EF $EF $OEC4 $EN $PMT1 $F5 $OES4 $EN $PQNT3 $F5 $OES4 
*INV: sí # de acuerdo y a parte de Jesús # en el grupo de amigos # tienes 
 más amigos chicos o solamente Jesús de chico? 
*JES: am # bueno <hay> [/] hay dos uno e(s) de <otro> [*] e(s)cu(e)la 
 también de Jesú(s) # ot(r)o. 
%err: otro = otra 
%cod: $EN $F6 $OES3 $EN $I1 $PMT1 $F6 $EF $EF $EF $EF $OES2 $EMS8 $EN 
 $PQNT3 $F6 $EF $OES5 
*INV: dos más aparte de Jesús? 
*JES: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y de dónde son? 
*JES: eh # <uno> [/] uno # no se cómo se llama # David e(s) de la otra 
 escuela xxx # y e(l) Jesús ta(m)bién # xxx xxx amigos. 
%cod: $EN $F6 $OEC3 $EN $I1 $F6 $EF $EF $EF $OEC1 $EN $I3 
*INV: son estos dos Jesús y David? 
*JES: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y nos has dicho que te parece que es distinta la amistad con los 
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 chicos porqué tú tienes más vergüenza # con los chicos # alguna 
 otra cosa que veas que también sea distinta la amistad con los 
 chicos que con las chicas? 
*JES: por <ejempro> [*] # sí <por ejem> [/] por <ejempro> [*] con 
 lo(s) chico(s) no <habro> [*] # no sé # por <ejempro> [*] # no sé # 
 eeh # no sé # no <habro> [*] con él cosas de amor # por <ejempro> 
 [*] xxx no sé qué # <eso> [//] ese tema <habro> [*] má(s) con la(s) 
 chica(s) que con lo(s) chico(s) # con lo(s) chico(s) sólo <habro> [*] 
 con él # por ejempro # cosa(s) de familia y cosa(s) de amigo(s) # 
 la(s) chica(s) <habra(n)> [*] má(s) de ropa # cosa(s). 
%err: ejempro = ejemplo ; habro = hablo ; habra = hablan 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OES2 $EN $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $EF 
 $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $OES3 $EN $F5 $EF $OES2 $EMS2 $EMS8 $EN $I1 
 $PMT1 $F6 $EF $OES2 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OES1 
 $EMS2 $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OES2 $EMS2 $EMS8 $EN $PMT1 
 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $OES2 $EMS10 $EMS3 
*INV: sí # o sea los temas son distintos # también. 
*JES: 0 &=gesto de afirmación . 
*INV: y si tú tuvieras un novio te parece que la amistad con 
 tus mejores amigas # con Sonia # Lorena # Jenny # sería distinta 
 respecto la amistad con tu novio? 
*JES: cómo xxx ? 
%cod: $EN $I2 $C3 $F1 $OES4 
*INV: imagínate que tienes un novio # estás saliendo con algún chico? 
*JES: sí # pero <ara> [*] no tengo novio # sí ante(s). 
%err: ara = ahora 
%com: expresión en catalán 
%cod: $EN $C1 $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $OEC1 $EMS6 
*INV: antes salías con un chico # sí # pués la amistad con este chico te 
 parece que era distinta de la amistad con tus mejores amigas? 
*JES: bueno # eeh # antes <el chico> [/] el chico que <he sali> [/] que he 
 <saliro> [*] <era> [/] era mi mejor amigo # eramo(s) novio(s) y 
 también xxx y +//. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $OEC2 $EMS6 $EN $I2 $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: a ver # no te entiendo mucho Jésica # tú salías con un chico. 
*JES: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: este chico era sordo o oyente? 
*JES: oye(n)te. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: y era del instituto o de fuera del instituto? 
*JES: <era> [/] era <tí> [*] era un colegio de primaria. 
%err: tí = sí 
%cod: $EN $F6 $EF $OES2 $EMS3 
*INV: ah # cuándo tú ibas a primaria salías con un chico? 
*JES: sí # yo iba a sexto de primaria o por ahí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 
*INV: en sexto? 
*JES: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: de acuerdo y era un chico de tu clase? 
*JES: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: entonces salisteis juntos una temporada # pero erais muy pequeños # 
 aún # no? 
*JES: jjj &=ríe # eramo(s) muy jóvene(s) # sí. 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: a ver seguimos Jéssica # la amistad que se tiene con un novio # en 
 el caso que tuvieras novio # te parece que es distinta respecto la 
 amistad que tú tienes con tus mejores amigas # con tus amigas más 
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 íntimas? 
*JES: bueno # creo que es iguale(s) # sí. 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $OEC3 $EMS4 $EMS8 $EN $F2 $OES4 
*INV: o sea te parece que sería igual # por qué? 
*JES: porqué la(s) do(s) igual xxx no sé cómo explico # a ver # <la(s) 
 do(s)> [/] la(s) do(s) como si fuera(n) mejores amigo(s) y xxx xxx 
 no sé cómo explico. 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $EF $OES5 $EMS1 $EMS8 $EN $F5 $OEC3 $EMS2 $EN 
 $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $OEC3 $EMS6 $EN $I2 $F5 $OEC3 
 $EMS2 
*INV: o sea # con tu novio te parece que tendrías la misma amistad que con 
 tus amigas? 
*JES: sí # igual # sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES4 
*INV: igual # mmm # cómo te gustaría que fuera tu amiga ideal? 
*JES: pué(s) # eeh # que sea buena persona # <que> [/] que me ayude # que 
 sea si(m)pática # divertida # que sea muy buena persona # he 
 confiado en ella # <a la> [//] a que cuento todo. 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC1 $EN $PMT1 $OEC1 $EMS6 $EMS6 
*INV: sí # y te parece que tú podrías ser amiga de una persona que fuera 
 muy distinta de ti # por ejemplo una persona # una chica de otra 
 raza o de otro país muy distinto de aquí # o de otra religión muy 
 distinta? 
*JES: sí # <tengo un> [/] tengo una amiga de otro país # sí xxx xxx. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 $EN $I3 $F2 $OES4 
*INV: y no hay problema? 
*JES: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y de otra raza # por ejemplo una chica negra # de raza negra # no 
 habría ningún problema? 
*JES: no # yo tengo una amiga e(s)tá la raza negra # <vive> [/] 
 vive en la república dominicana # iba con ella en primero la eso # 
 que también e(s) sorda y Jesú(s) no # no e(s)taba y llevo con ella 
 tres año(s) # creo # y al final ya se fue a su país y luego vino 
 Jesús a mi <crase> [*] # &nin ningún <probrema> [*] de raza. 
%err: crase = clase ; probrema = problema 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $OEC2 $EMS6 $EMS3 $EMS1 $EMS9 $EN $F6 
 $OEC1 $EMS3 $EMS1 
*INV: y de una chica o chico con una disminución # por ejemplo que fuera 
 ciega o que se desplazara en silla de ruedas # te parece que 
 tendrías algún problema para establecer una amistad con esta persona? 
*JES: ningún <p(r)obrema> [*]. 
%err: pobrema = problema 
*INV: qué haces tú por tu mejor amiga? 
*JES: qué hago yo? 
*INV: sí # tú qué haces por tu mejor amiga? 
*JES: pué(s) <habro> [*] con ella # eeh # si tengo algún <probrema> [*] 
 explico a ella qué hago # a vece(s) ella # no sé # a vece(s) ella me 
 da una respuesta a ver qué hago # no sé # <habra(r)> [*] <cosa(s)> 
 [?]. 
%err: habro = hablo ; probrema = problema ; habra = hablar 
*INV: qué hace tu mejor amiga por ti? 
*JES: pués me cuenta # me cuenta cosa(s) # eeh # ella le dice una ayuda # 
 <algo> [=? algún] <probrema> [*] y yo digo # igual yo a ella a mi. 
%err: probrema = problema 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas sobre ti? 
*JES: no sé # un poco +//. 
*JES: no sé # pué(s) un poco que soy buena persona # no sé # si(m)pática 
 # divertida # a que e(s)cucha má(s). 
*INV: qué? 
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*JES: a que <chucha> [=? escucha] má(s) # por <ejempro> [*] xxx su(s) 
 <probrema(s)> [*] xxx . 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*JES: eeh. 
%com: no entiende la pregunta 
*INV: en la clase has visto a veces una amistad que dura dos días pero 
 que después se pelean # entonces tú qué piensas # qué es importante 
 para que una amistad funcione? 
*JES: e(s) importante que no pelea # <que> [/] que se lleva mejora # qué 
 <sé yo> [?] # funcione bien con la amista(d) y todo. 
*INV: y esto cómo se consigue? 
*JES: pué(s) por <ejempro> [*] # eeh # imagínate yo y xxx e(s)tamo(s) 
 peleando o e(s)tamo(s) enfadada(s) # por <ejempro> [*] # y luego 
 pensamo(s) ah vale xxx habra(r) y todo xxx hemo(s) hecho mal por 
 culpa de lo(s) nervio(s) o e(s)tamo(s) de mal humor y todo # pué(s) 
 vamo(s) a se(r) amiga(s) y todo # olvidamo(s) del tema de pelea(r) y 
 todo # solucionar es hablar. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 
*JES: <a vece(s)> [/] a vece(s) (en)fadamo(s) # sí. 
*INV: por qué? 
*JES: a vece(s) e(s)tamo(s) de mal humo(r) # te co(n)te(s)ta(s) mal # por 
 <ejempro> [*] # o mole(s)]ta algo # no sé # por <ejempro> [*] yo 
 salgo con otras amiga(s) má(s) y la(s) otra(s) quiere sali(r) 
 má(s) conmigo # (en)tonce(s) se enfada # no sé # por <ejempro> 
 [*] esto. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: esto te ha pasado? 
*JES: sí por <ejempro> [*] con Marta. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: por qué? 
*JES: porqué yo salgo má(s) con la Sonia y la Lorena la do(s) junta(s) # 
 el sábado entonce(s) # eeh # yo no salgo mucho con Marta po(r)qué 
 como ella tiene otro apartamento. 
*INV: sí pero no te entiendo # quién se ha enfadado? 
*JES: eeh # a vece(s) con Marta. 
*INV: a veces Marta se ha enfadado porqué tu salías más con Sonia y 
 con Lorena? 
*JES: <sí> [/] <tí> [*] # y tambié(n) a vece(s) enfadamo(s) con la Lorena 
 # Sonia po(r) un tema # no sé # un tema <de> [/] <de> [/] de +//. 
*JES: no sé # a vece(s) enfadado con ella(s) # no sé po(r) qué. 
%err: tí = sí 
*INV: sí # piénsalo un poquito # por qué? 
*JES: sí # po(r) <ejempro> [*] # eeh # no sé # mole(s)ta algo. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: y qué es este algo? 
*JES: <yo qué sé> [?] # po(r) <ejempro> [*] # eeh # eeh # puede # no sé # 
 <e(n)fín> [?] yo # bueno # yo tampoco lo sé po(r)qué estoy 
 enfadada # ella conmigo # yo a ella # no sé # o está de mal humor 
 # por <ejempro> [*] # <no sé> [/] no sé # es que no sé cómo explico. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: cómo resuelves los problemas o conflictos con tus amigas? 
*JES: xxx puede xxx son # e(s) deci(r) cuando e(s)tamo(s) enfadada(s) # 
 pué(s) luego no(s) <habramo(s)> [*] norma(l) <que> [/] que es que no 
 no(s) vamo(s) a pelea(r) má(s) # e(s) toda una xxx # solucionar para 
 volve(r) a ser amiga(s). 
%err: habramo = hablamos 
*INV: en general # por qué las amigas o los amigos se enfadan? 
*JES: <no sé> [/] no sé # por no sé # yo qué sé # no sé porqué se 
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 enfada(n) # uff # no sé. 
*INV: qué dirías en general? 
*JES: <e(s) que no lo sé> [=! riendo] # se ha enfada(d)o pué(s) yo qué sé 
 # por <ejempro> [*] # eeh # <probrema(s)> [*] de algo # yo qué sé # 
 le mole(s)ta algo # no sé? 
%err: probrema = problemas 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigas o con tus padres? 
*JES: la(s) do(s) cosa(s). 
*INV: igual? 
*JES: sí # <tambié(n)> [/] tambié(n) a quien tengo confianza más a mi 
 hermana # sí # tambié(n). 
*INV: con tu hermana tienes más confianza que con tus amigas o tus padres? 
*JES: a quien tengo má(s) confianza e(s) mi hermana # tambié(n) las 
 amiga(s) pero má(s) con mi hermana. 
*INV: y tu hermana es más mayor o más pequeña que tú? 
*JES: mayor. 
*INV: cuántos años tiene? 
*JES: dieciocho año(s). 
*INV: es sorda o oyente? 
*JES: oyente. 
*INV: tienes más confianza con tu hermana que con tus padres? 
*JES: sí. 
*INV: a veces tus amigas te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*JES: sí # a vece(s) # sí. 
*INV: explícanos algún ejemplo. 
*JES: po(r) <ejempro> [*] # eeh # po(r) <ejempro> [*] eeh # si una quiere 
 hacer # no sé # po(r) <ejempro> [*] # <quiere> [/] quiere ir a la 
 di(s)coteca hasta la(s) tres de la madrugada # no sé # po(r) 
 <ejempro> [*] # y yo no lo quiero hasta la madrugada po(r)qué e(s) 
 muy tarde y todo esto xxx. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: tus amigas van a la discoteca hasta las tres de la madrugada? 
*JES: no # nunca [=! riendo] . 
*INV: era sólo un ejemplo # te ha pasado alguna vez que tus 
 amigas te presionen para que hagas una cosa que tus padres no te 
 dejan? 
*JES: po(r) <ejempro> [*]? 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: por ejemplo # fumar # y tus padres no quieren que fumes. 
*JES: <sí> [/] sí # pero mis amiga(s) nunca fuma(n) # no # la xxx 
 ta(m)poco. 
*JES: eeh # po(r) <ejempro> [*] mi padre no me deja ir &co con una chica 
 que sea <irresponsabre> [*] # po(r) <ejempro> [*] # no hace nada # 
 no estudia bien y todo e(s)to no me deja. 
%err: ejempro = ejemplo ; irresponsabre = irresponsable 
*INV: y entonces tú no lo haces? 
*JES: no # po(r)qué mi padre piensa que eso <dan> [*] <probrema(s)> [*] # 
 po(r) <ejempro> [*] eso. 
%err: dan = da ; probrema = problemas ; ejempro = ejemplo 
*INV: pero tu vas con esta chica # si tu padre no te deja? 
*JES: no # nunca. 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*JES: y que no # no hago nada # yo hago caso a mis padres. 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigas ? 
*JES: no te <entiendo> [?]. 
*INV: sí # por ejemplo # las tres sois muy estudiosas o sois sordas o os 
 gusta el fútbol # qué cosas teneis en común # que cosas os unen? 
*JES: aah # bie(n) # que por <ejempro> [*] somo(s) # no(s) gu(s)tan # más 
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 o meno(s) # por <ejempro> [*] a mi me gu(s)ta lo(s) animale(s) y a 
 ella(s) también. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: o sea # algunos temas teneis en común? 
*JES: sí # alguno(s) tema(s). 
*INV: te parece que sois amigas porqué las tres sois sordas o esto no 
 tiene nada que ver? 
*JES: e(s)to no tiene nada que ver # lo importa(n)te e(s) cómo es ella 
 # que cómo se porta conmigo bien # que e(s) una buena amiga # e(s)to 
 no tiene nada que ver # con los oyente(s) o sorda # me da igua(l). 
*INV: y tú y Jenny qué teneis en común # en qué os pareceis? 
*JES: sí # <parecemo(s)> [/] parecemo(s) +//. 
*INV: en qué os pareceis? 
*JES: no sé # e(s) que e(s) mucho # no sé # es muy parecida como es ella 
 # e(s) tímida y yo también # parecido # e(s) que no sé [=! riendo]. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: SON Sonia Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|SON|14;11.|female|3ESO Zafra|DAP1|Target_Child|vídeo5| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of SON: 25-APR-1988 
@Coder: MIR 
@Date: 28-MAR-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*SON: emm # <la> [/] la Lorena # la Jéssica y la Cárol. 
*INV: Lorena y Jéssica son sordas # y Cárol? 
*SON: es oyente. 
*INV: Lorena y Jéssica vienen aquí al instituto # desde cuándo las conoces? 
*SON: desde pequeñas. 
*INV: ibais a la misma escuela de primaria? 
*SON: no # <es que la(s) conocí> [//] entré en una asociación de sordos y 
 la(s) conocí allí. 
*INV: qué asociación? 
*SON: <de verbot> [//] bueno son como unas clases particulale(s) [*] de 
 verbotonal # se llama # que van sordos para aprender el sonido # la 
 diferencia de sonidos # de hablar y todo eso y ahí la(s) conocí. 
%err: particulale = particulares 
*INV: y Cárol? 
*SON: la conocí el año pasado. 
*INV: el año pasado en tercero de eso y primero y segundo no venía al 
 instituto? 
*SON: no estaba # estaba en otro instituto. 
*INV: dónde tienes más amigos o amigas # en la clase # en el instituto o 
 en otros sitios? 
*SON: en el in(s)tituto. 
*INV: tu mejor amiga en la clase quién es? 
*SON: la Carolina. 
*INV: y cuándo te ves con tus amigas? 
*SON: cada día por las mañanas y por las tarde(s) y a veces también los 
 fines de semana. 
*INV: y por las tardes aquí en el instituto o fuera? 
*SON: fuera # ah # por lo(s) fine(s) de semana # pero por las tardes voy 
 en la clase también # pero hay veces que hay tardes que tenemos 
 fiesta y nos vemos también # a veces. 
*INV: con Lorena # Jésica y Cárol? 
*SON: sí. 
*INV: váis las cuatro juntas? 
*SON: no # vamo(s) la Lorena y Jéssica conmigo # y con la Cárol con demás 
 amigas también. 
*INV: de tu clase Cárol es la más amiga # y las otras que no son tan 
 amigas quienes son? 
*SON: la Laura, la Jana y ya está. 
*INV: entonces sales por separado # a veces con las chicas sordas y otras 
 con las oyentes? 
*SON: sí. 
*INV: y cuando sales por la tarde con qué grupo sales # con el grupo de 
 las chicas sordas o con el grupo de las chicas oyentes? 
*SON: con el grupo de las chicas sordas. 
*INV: y los fines de semana? 
*SON: las dos # de vez en cuando voy con ellas o con las oyentes. 
*INV: qué actividades hacéis? 
*SON: salir # pués ir <a> [/] a la maquinista # ver al cine # de calle. 
*INV: haces actividades separadas con el grupo de las chicas sordas y con 
 el grupo de las chicas oyentes? 



134  Annex 2. Transcripcions 
 

 

*SON: sí. 
*INV: a ver explícame un poquito # con el grupo de Lorena # Jésica y tú 
 qué actividades hacéis cuando salís? 
*SON: ir de compra(s) # al cine # <ir a juego(s) <de re> [//] de estos 
 que hay una> [//] newpark [*] que e(s) como un centro 
 de juegos y ir a merendar por ahí # en <pans and companys> [*] y 
 todo eso. 
%com: palabra en inglés 
*INV: y con el grupo de Cárol # Laura y Jana? 
*SON: ir al cine # pasear # ir de compras también y ya está. 
*INV: si tienes distintos amigos # numéralos en función del mayor o menor 
 grado de amistad. 
*INV: cuál es el número ideal de amigas de un grupo? 
*SON: cinco. 
*INV: o sea que para ti no está completo el grupo. 
*SON: no # pero bueno no pasa nada. 
*INV: y por qué cinco? 
*SON: porqué cuántos más mejor # y ya está. 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amiga # amiga y compañera? 
*SON: pué(s) que la mejor amiga e(s) que puedes confiar en ella # contarle 
 lo(s) secretos que tu cree(s) # puedes contarle a ella y a una 
 compañera <no> [/] no la conoces casi nada o <no> [/] no lo 
 [*] cuentas nada # o sea a la mejor amiga sí porqué vais muy juntas 
 # os conoceis entre las dos y ya está. 
%err: lo = le 
*INV: y amiga? 
*SON: amiga # puedes hablar con ella # es amiga pero no puedes contar 
 todos los secretos que crees # no puedes contar. 
*INV: cuántas mejores amigas tienes? 
*SON: tres # la Jéssica # la Carolina y la Lorena. 
*INV: por este orden o no # o sea la más amiga es la Jéssica o las tres 
 igual? 
*SON: no # son las tres. 
*INV: cuántas amigas tienes? 
*SON: a ver # e(s) que tengo un puña(d)o # es que tengo casi toda 
 la clase # serían más o menos quince persona(s). 
*INV: cuántas compañeras o compañeros tienes? 
*SON: seis o siete. 
*INV: en el grupo de amigas sólo hay chicas o también hay algún chico? 
*SON: hay algún chico # sí. 
*INV: cuánto tiempo hace que tienes amistad con tus mejores amigas? 
*SON: la Jéssica desde primero de eso # somo(s) muy amigas # siempre. 
*INV: desde que ella hacía primero de eso o tú? 
*SON: ella sí # desde que hacía ella primero de eso # o sea significa tres 
 años # la Lorena un año # más tarde # y la Carolina dos años. 
*INV: Lorena hace un año que sois más amigas y por qué si es una chica 
 sorda y está cada día aquí con vosotras? 
*SON: no # porqué # es que # tuvimos un problema de pequeña(s) y no se qué 
 ha pasado que nos distanciamos y después este año hemos hecho 
 amigas y ya está. 
*INV: y este problema actualmente no ha influido # lo habeis podido hablar? 
*SON: sí # y ya está. 
*INV: crees que es importante tener amigas o amigos? 
*SON: sí # porqué # pué(s) no sé # que es una persona que te puede apoyar 
 # cuando te pones triste ellos te apoyan <o> [/] o ellos te pueden 
 ayudar con # mmm # lo(s) deberes porque xxx se le ha olvida(d)o a 
 ella y ella me ayuda a mi # muchas cosas. 
*INV: cómo cuáles? 
*SON: mm # que ella xxx # por ejemplo ellas te pueden dar consejos o te 
 pueden &ayu ayudar # por ejemplo # en un problema que tienes o lo 
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 que sea # no # te ayudan y ya está. 
*INV: dónde se hacen las amigas o los amigos? 
*SON: en la escuela. 
*INV: por qué? 
*SON: porqué como (la) ves cada día pué(s) ya vas conociendo esa persona 
 ya <vas adaptando> [?]. 
*INV: cómo se hacen las amigas? 
*SON: pué(s) <co> [//] eeh saludando # le voy conociendo # cómo eres 
 <y> [/] y cómo es ella # no # y vas hablando # sabiendo muchas cosas 
 del pasado o del <presen> [//] del futuro que tu crees # para 
 ir a trabajar o lo que sea y se va haciendo así # conociéndose. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES2 $EN $PMT1 $F5 $OEC2 $EN 
 $PMT1 $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES3 
*INV: qué temas hablas con tus amigas? 
*SON: eem # los problemas que hay entre &la &la la(s) personas # mmm 
 labores # chicos # eeh para ir a salir # cuando hacemo(s) planes 
 para salir # de todo # casi todo. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $PMT1 $F5 $EF $OEC1 $EN $F5 $OES4 
*INV: casi # y qué es lo que no es el casi # casi todo? 
*SON: pués <hablar con> [//] <no sé> [/] no sé # se puede explicar todo 
 pero # por ejemplo de familiares no puedes hablar # no? 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC1 $EN 
 $F2 $OES4 
*INV: de familiares? 
*SON: sí # no puede(s) contar los secretos que pasa [*] allí # no sé qué # 
 digo yo # y ya está. 
%err: pasa = pasan 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $OEC2 $EMS6 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES3 
 $EN $F6 $OES2 
*INV: te parece que la amistad con las chicas sordas es diferente respecto 
 la amistad con las chicas oyentes? 
*SON: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: por qué? 
*SON: emm # las chica(s) sorda(s) nos comprendemo(s) que como si no 
 te pones la cara nos entendemo(s) porque somo(s) sorda(s) # no # y 
 las oyente(s) como no están muy acostumbrada(s) a estar con una 
 chica sorda le cuesta más hacer &ca amistad con ellas porqué no se 
 dan cuenta y claro yo no me entero a vece(s) de las 
 conversaciones y entonces yo le pregunto # digo # me lo puedes 
 explicar y me lo explican y ya está pero con las demás # con las 
 sordas no porqué se ponen enfrente y entendemos entre todas # y ya 
 está. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC3 $OEC4 $EMS9 $EMS3 $EN 
 $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $OEC4 $OEC4 $EN $F6 $EF $OEC1 $EN $F6 
 $OEC3 $OEC1 $OEC1 $EN $F5 $OEC1 $EN $F6 $OEC1 
*INV: o sea que el problema es sobretodo en seguir las conversaciones # de 
 las chicas oyentes? 
*SON: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y con Carolina que hace dos años que la conoces aún te cuesta esto un 
 poco # ella no se da cuenta? 
*SON: sí # un cuento [?] porqué no está muy acostumbrada a estar con lo(s) 
 sordo(s) # es su primera vez # y entonce(s) claro le cuesta y a 
 vece(s) se le olvida sin querer. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $ES $EN $F5 $EF $EF $OEC3 $EN $F6 $OES2 $EN $F5 $EF 
 $EF $OEC1 
*INV: y qué es lo que hace mal? 
*SON: <se> [/] se pone a hablar pero no me mira enfrente pa(ra) poder 
 leer en lo(s) labio(s). 
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%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC1 $OEC3 
*INV: la amistad con los chicos te parece que es distinta de la 
 amistad con las chicas? 
*SON: no # no sé # yo con mis amigos hablo <pero no> [//] bueno hay 
 diferencia porqué <no> [/] no hablas <de to> [//] <toda> [//] 
 todo(s) lo(s) temas # no # sólo puedes hablar sobre como le gustan 
 los chico(s) # lo(s) coche(s) # ir al cine # la(s) motos # todo # lo 
 que  le(s) gusta el deporte # y eso pero no puedes hablar sobre 
 chicos # no # porqué es un chico # o de amores porqué no vas a 
 contar esas cosas # y ya está. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $EF $EF $OEC1 $OEC4 $EMS5 $EMS8 
 $EN $F2 $OES4 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OEC3 $EN $PMT1 $F5 $EF 
 $OES2 $EN $F5 $OEC1 $OEC4 $OEC4 $EN $F5 $OES2 
*INV: sí # o sea que tú antes has dicho que en tu grupo de amigas y amigos 
 también hay chicos pero en el grupo de amigas más íntimas solamente 
 son chicas # por qué te parece que no hay ningún chico en el 
 grupo más íntimo # que nos has dicho Lorena # Jéssica # Carol? 
*SON: sí # no # porqué no hablo mucho con ellos # hablo pero <no> [/] <no> 
 [/] no he habla(d)o cada día # hablamo(s) de vez en cuando. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $OEC1 $OEC1 $EN $F5 $EF $OES2 
*INV: ya # y te parece # a ver # que la amistad con tus mejores amigas es 
 diferente respecto una amistad íntima que puedas tener con tu novio 
 # si tuvieras novio? 
*SON: <cómo> [/] cómo # si me puedes repetir la pregunta # por favor? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OEC4 $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: sí # la amistad con tus mejores amigas te parece que sería distinta 
 de la amistad que tendrías con tu novio? 
*SON: es que como no tengo novio <no> [/] no +/. 
%cod: $EN $C1 $PQNT3 $F6 $OEC3 
*INV: bueno pero tú qué piensas? 
*SON: pués yo creo que sería diferente # no sé # bueno puedes contar todo 
 pero # no sé # la verdad es que no lo sé. 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F5 $OEC1 $EN $F5 $OEC3 
*INV: sí pero piénsalo un poco # imagínate que tienes un novio # que estás 
 saliendo con un chico # la amistad que tienes con tus amigas más 
 íntimas te parece que sería distinta de la amistad que tendrías con 
 tu novio # con tu pareja? 
*SON: puede que sí # yo creo que sí # puede haber distinto [?]. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES2 $ES 
*INV: por qué? 
*SON: no sé # emm # con una chica puedes hablar de cosas # de todo # no # 
 pero si vas con él puedes hablar de otras cosas # digo yo # no sé # 
 hablaría # todo # no sé # emm # <le contaría pi> [//] le diría 
 piropos # lo que sea # no # cosas así pero a las amigas no # porqué 
 son chicas y ya está # son amistades y ya está # yo creo que esa es 
 la diferencia. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC1 $OEC4 $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN 
 $F5 $OEC1 $OEC1 $OEC2 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC1 $OEC4 $EN $F6 
 $OES2 $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OEC3 
*INV: con el novio hablarías de todo? 
*SON: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: igual que con las chicas? 
*SON: sí pero le diría más cosas como piropos # le diría cariño mío # 
 cosas de éstas. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC1 
*INV: y la diferencia estaría aquí? 
*SON: sí # porqué me parece que habrá más intimidad que con las chicas. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC3 
*INV: cómo te gustaría que fuera tu amiga ideal? 
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*SON: simpática # divertida # inteligente # un poco rebelde # y <buena> [/] 
 buena persona también # y que sea abierta # y ya está. 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $F5 $OEC1 
*INV: por qué dices un poco rebelde? 
*SON: porqué como yo soy un poco rebelde # pero bueno # porqué a mi me 
 gusta porque si vas todo el rato de buena pués <no> [/] no hay algo 
 divertido # no # pero si vas un poco traviesilla pués no está mal # 
 vas a ser un poco mal [=! riendo] y ya está. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OEC4 $OEC4 $OEC4 $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 $OEC1 $EMS4 
 $EMS8 
*INV: te parece que tú podrías ser amiga de una persona muy distinta de ti 
 # por ejemplo una chica de otra raza? 
*SON: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: o de un país muy <distinto> [>] o de una religión muy distinta? 
*SON: <sí> [<] &=gesto de afirmación con la cabeza. 
*INV: o una persona con una disminución # pués yo qué sé # visual # que 
 fuera ciega? 
*SON: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: o que fuera en silla de ruedas # eh # una disminución motriz? 
*SON: sí # podría hacer amistad porqué conozco gente # por ejemplo la 
 Carolina no es de aquí # es de otro país # y conocía una chica # una 
 china que ahora ya no está aquí # que se fue a madrid a trabajar # y 
 conocí a una chica ciega en mi barrio # ya no la he vuelto a ver # 
 conocí a mucha gente y son amigas. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 $OEC1 $EN $F6 $OEC2 $OEC2 $EN 
 $F6 $OEC1 $EN $F6 $OEC1 
*INV: y te parece que no habría ningún tipo de problema? 
*SON: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y todo esto no sería un impedimento para la amistad? 
*SON: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: a ver # qué haces o qué harías tú por tu mejor amiga # que haces tú 
 por tu mejor amiga? 
*SON: pués ayudarla # si ella me pide consejos le doy # emm # si está 
 triste pués la ayudo o la apoyo # cosas de éstas # como haría 
 cualquier amiga. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC4 $EN $F5 $OEC4 $OEC1 $OEC4 
*INV: qué hace tu mejor amiga por ti? 
*SON: si le pido consejos me da # emm # si estoy triste me ayuda o me 
 apoya # <le> [/] le digo como si fuera para quitar <enci> [//] el 
 peso de encima o cosas de estas. 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $EN $F5 $OEC4 $OEC1 $EN $PMT1 $F5 $OEC4 $OEC3 $EMS2 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas sobre ti? 
*SON: bien # que soy buena persona # un poco pesadita. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: por qué? 
*SON: bueno # es que a veces le digo # emm # hombre a veces le repito las 
 cosas # tengo la manía de repetir y ya está # soy buena persona # y 
 divertida # muy simpática # siempre me llaman simpática # y ya está. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $OEC3 $EN $F6 $OEC1 $OEC1 $EMS2 $EN $F5 $OEC1 $OEC1 
*INV: y cuando dices que a veces repites a qué te refieres # qué vuelves a 
 preguntar? 
*SON: sí # y a veces vuelvo a repetir la conversación # una palabra # por 
 ejemplo cuando hablamos de series a veces le repito # <ha salido 
 una> [//] por ejemplo ha salido algo nuevo # no # y se lo digo mira 
 es que ya ha salido otra vez # y se me ha olvida(d)o pensando que no 
 lo había dicho y lo vuelvo a decir # y me dice # no # si ya me lo 
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 ha(s) dicho. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OEC4 $EN $F6 $OES2 $EN $PMT1 
 $F6 $OEC3 $EN $F5 $EF $OEC1 $OEC3 $OEC1 
*INV: y esto te pasa tanto con Cárol como con Lorena y con Jésica? 
*SON: sí. 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*SON: <que> [/] que no te engañe la persona # que crees que puedes confiar 
 en ella <y> [/] y que haya <buen rollo> [/] buen rollo y ya está. 
*INV: y cuando dices buen rollo a qué te refieres? 
*SON: a que no no(s) peleemos de rato # que nos separemos # no sé qué # 
 <que> [/] que no estamos enfadadas ni nada # que haya buena amistad. 
*INV: qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 
*SON: para no enfadarno(s)? 
*INV: no # si a veces habéis tenido algun problema # qué tipo de problema 
 o de conflicto habéis tenido? 
*SON: ases [=? a veces] # no sé # <yo como no he teni(d)o> [?] ningún 
 conflicto con ellas pos [*] podría ser que +/. 
%err: pos = pués 
*INV: así # a veces algún problemilla! 
*SON: puede ser que <la> [//] lo(s) padre(s) de una chica no le gusta(n) 
 esa amiga que tiene # e(s)ta chica # y le dice no vayas con ella # 
 puede abrirse lo(s) conflictos porqué yo he conocido gente que 
 <decía> [/] decía mis padre(s) <no> [/] no me deja(n) estar <con> 
 [/] con esa persona # no # que yo conozco también y digo que e(s) 
 buena chavala # no tendrás ningún problema # pués pasan esas cosa(s) 
 # o también porqué # no # por ejemplo hay una persona que está 
 enfadada con ella y yo como soy como amiga de la(s) dos # si no 
 quiero tener ningún problema una se aparta o la otra. 
*INV: ya # esto te ha pasado # las dos cosas te han pasado? 
*SON: sí. 
*INV: con el grupo de chicas oyentes? 
*SON: sí. 
*INV: cómo resuelves los problemas o conflictos con tus amigas? 
*SON: hablando # le digo podemos hablar un momento y hablamo(s) <y lo re> 
 [/] y solucionamos. 
*INV: por qué las amigas se enfadan? 
*SON: porqué <puede ser> [//] por ejemplo puede ser que <se> [/] se 
 sienten engañadas <o> [/] o porqué hay una cosa que no le ha gustado 
 de lo que has hecho # cosas de estas # xxx algo que has hecho mal. 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigas o con tus padres? 
*SON: con mis amigas. 
*INV: por qué? 
*SON: porqué como ellas me cuentan mucha(s) cosas pués yo les cuento # 
 pero como mis padres les cuento pero no les cuento todas las 
 cosas # y a más mi padre no me cuenta tantas cosas conmigo # me 
 cuentan pero <no> [/] no tanto # y a más mis padres <no> [/] no les 
 cuento mucha(s) cosa(s). 
*INV: a veces tus amigas te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*SON: no # me dicen quieres hacer eso # si digo yo que no quiero hacerlo 
 pués ah # pués vale # no pasa nada. 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*SON: a ver # si mis amiga(s) me dicen <si quieres> [/] si quieres ir a 
 port aventura con nosotra(s) # no # y si a mí me gustaría ir pués 
 los convencería a mis padres # no # pero si hay una cosa que mis 
 <amigas que> [*] haga una cosa que yo no quiero como por ejemplo 
 robar o lo que sea # no # le hago caso a mis padres y ya está. 
%err: amigas que = amigas quieren que 
*INV: vale # pero este ejemplo es una cosa que tú no quieres pero 
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 imagínate una cosa que tú sí que quieres # tus amigas te presionan 
 para que lo hagas pero tus padres no te dejan # entonces tú qué 
 escogerás? 
*SON: pués # voy con mis padre(s) <y> [/] y les &ha hablo # con 
 ellos y les convenzo igualmente <y me> [//] y puede. 
*INV: y si no los convences? 
*SON: pués tendre que aguantarme # no voy a i(r) con ella(s) porqué es 
 algo que haces mal # sois [?] como desobedecer a mis padre(s). 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigas? 
*SON: pués tenemos en común # emm # que es <somos sim> [//] somos muy 
 simpáticas # divertida(s) <y> [/] y tenemos aficiones casi iguales 
 # por ejemplo <no(s) gu(s)ta> [//] a casi toda(s) nos gusta <las> 
 [/] las película(s) # leer libros # <y la> [//] bueno la Jana y yo y 
 la Jessica y la Lorena <no(s) gu(s)t> [//] la Laura Truyol # la 
 Laura no tanto # nos gusta mucho el manga # las series de la 
 televisión y leer libros y &nos &nos nos prestamos entre 
 unas de nosotras los libros # para leer. 
*INV: con Laura truyol? 
*SON: Laura Truyol es con las series # la Jana <con el ma> [//] con el 
 manga # libros y serie(s) # la Jéssica le dejo yo mangas # no ve 
 &ni ninguna serie # no sé porq(ué) # no # por(qué) tiene que 
 estudiar porqué le cuesta mucho estudiar # y la Lorena le dejamos 
 sólo el &ma mangas y le encanta xxx. 
*INV: tanto tus amigas sordas como tus amigas oyentes tenéis muchas cosas 
 en común # no # estás diciendo lo mismo # entonces cómo es que no 
 vais juntas # que hacéis estos dos grupos separados? 
*SON: <es que son dife> [//] es que vamos separados [*] # es que mis 
 amigas oyentes son de mi clase y las sordas son de tercero # de 
 tercer curso # y como no se conocen mucho pués no +//. 
%err: separados = separadas 
*SON: por eso vamo(s) separada(s). 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: SHE Sheila Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|SHE|15;11.|female|4ESO 
 Zafra|DAS|Target_Child|vídeo17,18| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of SHE: 11-NOV-1987 
@Coder: INV 
@Date: 22-OCT-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*SHE: pués # no sé # no <tinc> [*] # no tengo mejores amiga(s) # 
 bueno son amigas pero no creo que son mis mejore(s) # bueno tengo 
 amigo(s) # sí. 
%err: tinc = tengo 
%com: dice la palabra en catalán 
*INV: y cómo se llaman? 
*SHE: pués # de aquí? 
*INV: de aquí o fuera de aquí. 
*SHE: ah # de aquí la Jéssica # la Lorena # eh # la Sonia # y después 
 <de> [/] <de mi> [/] de mi barrio <tengo> [/] tengo nueve amigas 
 &=somriu # digo los nombres? 
*INV: sí. 
*SHE: Elisa +/. 
*INV: cómo? 
*SHE: Elisa # Clara # Nerea # Teresa # Jéssica # Pilar # Marta # y otra 
 Marta. 
*INV: las Martas cómo se llaman de apellido? 
*SHE: Marta I i Marta F . 
*INV: y la Jéssica de tu barrio cómo se llama de apellido? 
*SHE: Jéssica R . 
*INV: estas chicas son tus mejores amigas o tu decías que <muy> [/] muy 
 amigas no son? 
*SHE: bueno # algunas sí y otras no # pero todas somos muy amigas. 
*INV: estas chicas de aquí # del ies # son sordas o son oyentes? 
*SHE: sorda(s) # estas tres <sono> [*] . 
%err: sono = sólo 
*INV: las del barrio todas son oyentes? 
*SHE: 0 &=gesto de afirmación con la cabeza . 
*INV: y a Jéssica # Lorena y Sonia de qué las conoces? 
*SHE: pués a la Sonia la conocí desde que era pequeña # desde que 
 teníamos cuatro años <en mem> [//] en una clase que hacíamos 
 <plática> [*]. 
%err: plática = práctica ? 
*INV: que ibais juntas a la escuela? 
*SHE: no # no íbamos junta(s) # o sea # hacíamos verbotonal. 
*INV: ah # ya # una clase particular? 
*SHE: sí # y la conocí a ella # por eso la conozco. 
*INV: desde los cuatro años? 
*SHE: cuatro # <cinco> [/] <cinco> [/] cinco años. 
*INV: y siempre os habeis encontrado en esta clase particular? 
*SHE: sí # no # todos los miércoles por la tarde tocaba irnos a la sagrera 
 # teníamos que estar en un sitio y siempre tocaba los miércoles por 
 la tarde allí # nos encontramos y la conocía # íbamos mucho # sí. 
*INV: y durante todos estos años os encontrabais en la sagrera? 
*SHE: bueno hasta tercero de primaria # después ya cada uno se fue a lo 
 suyo # pero más tarde conocí <por> [/] por hacer cuentos en 
 ordenador y conocí a la Jéssica y a la Lorena # y también estaba la 
 Sonia # me <las> [*] presentaron ellas dos # porqué yo a la Sonia la 
 conocía y por eso la conocí. 
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%err: las = la 
*INV: Sonia está aquí en este instituto? 
*SHE: no # está <en> [/] en la massana # en bachillerato # otro 
 instituto. 
*INV: o sea # a ver # Sonia desde los cuatro años hasta tercero. 
*SHE: <cinco> [/] cinco años más o menos. 
*INV: hasta tercero de primaria # no? 
*SHE: tercero # uff # íbamos <cuatro años> [/] # más o menos # cuatro años. 
*INV: en la clase de verbotonal # y después ya os dejasteis de ver # y 
 cuándo os habeis vuelto a encontrar? 
*SHE: uff # primero de eso. 
*INV: en primero de eso? 
*SHE: sí # primero de eso # sí # bueno <lo> [//] volvimos a encontrar 
 <por> [/] por ordenador y esto # por hacer historia(s) <encontramos> 
 [*] un día # nos conocimos # después cada vez quedamos <más> [/] 
 más días y ya # sí. 
%err: encontramos = nos encontramos 
*INV: pero en primero de eso no ibais juntas al instituto? 
*SHE: <no> [/] no # iba a otro instituto yo. 
*INV: tú ibas a otro instituto # pero te veías con Sonia? 
*SHE: sí # <veía> [*] sólo una vez. 
%err: veía = la veía 
*INV: una vez a la semana? 
*SHE: no # un día que teníamos <una> [/] una encontrada de gente para 
 hablar # pués vi a la Sonia # es que como &vivi vivimos muy lejos # 
 pués <no> [/] no da tiempo. 
*INV: y ahora sí que te ves más con Sonia? 
*SHE: bueno # más o menos &=sonriendo . 
*INV: cuándo te ves con Sonia? 
*SHE: bueno # <aho> [//] estos tiempos <ya> [/] ya ha habido mucho más # 
 sí # en el verano # pués ya quedamos en fin de semana. 
*INV: fines de semana te ves? 
*SHE: sí # algunos. 
*INV: y Lorena de qué la conoces? 
*SHE: por la Sonia # <me presentaron> [/] me presentaron # hace dos años 
 las conocí # porqué yo el año pasado no iba a este instituto # iba a 
 otro y venía cada miércoles por la tarde aquí # para hacer todos 
 juntos historias y esto # porqué yo antes lo hacía en un instituto 
 sola # bueno <con el> [//] iba con el Ferran # y ahora pués # no sé 
 # me venía cada miércoles aquí y las conocí. 
*INV: o sea # tú los miércoles estabas aquí con Ferran # hacías logopedia 
 con el resto de chicos y chicas sordos de zafra. 
*INV: y Jéssica de qué la conoces # a Jéssica L ? 
*SHE: pués lo mismo # <por la> [//] como la Lorena # por la Sonia. 
*INV: y esto fue el año pasado que las conociste? 
*SHE: hace dos años # o <tres> [/] tres # dos # bueno hace dos años. 
*INV: hace dos años # cuando tú estabas en segundo de eso? 
*SHE: sí. 
*INV: y estas nueve chicas del barrio de qué las conoces? 
*SHE: ah # bueno # <primero las> [//] # o sea # primero conocí seis 
 chica(s) # que las conocí desde que íbamos a primaria # porqué 
 vivimos muy cerca por el barrio # y <hicimos> [*] muy amigas +/. 
%err: hicimos = nos hicimos 
*INV: ibais a la misma escuela? 
*SHE: sí # a la misma escuela # íbamos al esplai # la(s) conocí por el 
 esplai # por el cole # por el barrio # y porqué vivimos cerca # y 
 las madres pués se juntaban # se hablaban # y por eso nos hicimos 
 muy amigas # sí # pero después más tarde # conocimos tres amigas 
 más # que es por el esplai. 
*INV: a través del esplai? 
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*SHE: sí # y nos juntamos un grupo. 
*INV: y con estas chicas te ves los fines de semana? 
*SHE: sí # siempre las veo un fin de semana # algunos viernes # sí # las 
 veo mucho. 
*INV: o sea # desde primaria que sois amigas # más o menos? 
*SHE: <desde> [/] desde que iba a tercero o cuarto. 
*INV: o sea que desde te(r)cero o cuarto de primaria que eres amiga de 
 estas nueve niñas oyentes. 
*SHE: <oyen> [//] # todas no # son seis # las conocí de primaria # después 
 algunas las conocía pero no nos comunicamos mucho # pero más 
 adelante <comunicamos> [*] <mucho> [/] mucho y ya nos juntamos un 
 grupo. 
%err: comunicamos = nos comunicamos 
*INV: y estas seis cuáles son? 
*SHE: la Elisa # la Clara # Nerea # Teresa y Jéssica # estas <tres> [?] 
 primera(s). 
%com: Jéssica = Jéssica R 
*INV: y # a ver # Jéssica L # Lorena # Sonia y tú funcionais como un grupo 
 # sois un grupo? 
*SHE: sí # funcionamos # <sí> [/] sí. 
*INV: y estas nueve chicas más tú también sois un grupo? 
*SHE: sí. 
*INV: porqué ahora estas tres también están en el mismo grupo? 
*SHE: sí # estamos muy +//. 
*SHE: sí. 
*INV: aunque Pilar # Marta I y Marta F las conociste más tarde. 
*SHE: la Marta F <las> [*] conocí del esplai # hace mucho tiempo # pero no 
 teníamos una comunicación buena # no no(s) conocíamos muy bien 
 porqué claro <estas se> [/] estas seis siempre íbamos juntas y no 
 +//. 
*SHE: pero más adelante vimos que habían dos personas que están sola(s) y 
 nos hablaban mucho y al final pensamos que eran muy buenas y las 
 metimos en grupo # está bien. 
%err: las = la 
*INV: ahora me vas a decir # de todas las amigas # cuáles son las más 
 amigas # y les pondremos el número uno # después pondremos el 
 número dos a las que son amigas pero no tanto # y así sucesivamente. 
*SHE: la Clara. 
*INV: le pones un número uno # es muy amiga tuya? 
*SHE: yo creo que sí # después la Jéssica. 
*INV: bueno Clara y Jéssica siempre estamos muy bien. 
*INV: Jéssica L # te refieres? 
*SHE: 0 &=gesto de afirmación con la cabeza . 
*INV: un número uno también # es muy amiga tuya? 
*SHE: bueno # número uno # yo creo que sí. 
*SHE: la Elisa # tamb +//. 
*INV: Elisa también # un número uno? 
*SHE: más o menos así. 
*INV: o sea # las más amigas son Jéssica L # que es sorda # Clara y Elisa 
 que son oyentes. 
*SHE: las que más +//. 
*INV: éstas son las más amigas? 
*SHE: sí. 
*INV: las otras ya no son tan amigas? 
*SHE: son amigas pero no tanto <como> [//] o sea amigas que # está bien 
 pero. 
*INV: las otras qué pondrías # un número dos? 
*SHE: sí. 
*INV: a quién le pondrías un número dos? 
*SHE: Lorena # a la Sonia # a la Jéssica # estas dos # no sé? 
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%com: Jéssica = Jéssica R 
*INV: quién # las dos Martas? 
*SHE: <la Marta I> [/] la Marta I. 
*INV: y Marta F ? 
*SHE: más o menos # bueno # dos # más o menos # sí. 
*INV: y a las otras qué pondrías # un número tres o un número cuatro # que 
 ya no son tan amigas # o qué dirías? 
*SHE: a la Marta F le pondría un tres # número tre(s) # y estas dos # 
 tres # cuatro. 
*INV: quién? 
*SHE: Nerea y Teresa. 
*INV: y Pilar? 
*SHE: tres. 
*INV: cómo se llamaba el instituto que ibas antes? 
*SHE: icària. 
*INV: estas chicas iban a icària o no? 
*SHE: no todas # no # algunas sí y otras no. 
*INV: cuáles iban a icaria? 
*SHE: Elisa # Clara # Nerea y este año ha llegado Pilar # este año. 
*INV: iban a tu clase o no? 
*SHE: la Nerea sí # pero la Clara no # la Elisa a uno más mayor. 
*INV: del instituto # de aquí de zafra # cuál es tu mejor amiga? 
*SHE: La Jéssica # no sé # Jéssica # Lorena. 
%com: Jéssica = Jéssica L 
*INV: cuándo te ves con tus amigas? 
*SHE: <pués no s> [//] <cada> [//] los fines de semana # el viernes y 
 algunas tarde(s). 
*INV: y estos dos grupos # las chicas sordas y las chicas oyentes # 
 vais los dos grupos separados o salis todas juntas? 
*SHE: no # separados # a veces # bueno salgo más con <ellas> [= oyentes] 
 porqué vivimos al lado # <vemos> [*] más # vamos al esplai junta(s). 
%err: vemos = nos vemos 
*INV: con las chicas de tu barrio. 
*SHE: sí # de mi barrio # después con <ellas> [= sordas] quedamos algún 
 fin de semana <algún> [*] sitio # hacemos algo # pero como <vemos> 
 [*] cada día aquí pués no hace falta quedar # quedamos algún fin de 
 semana. 
%err: algún = en algún ; vemos = nos vemos 
*INV: y más o menos # es cada quinze días o una vez al mes? 
*SHE: más o menos # cada quinze días. 
*INV: y con las chicas de tu barrio? 
*SHE: cada semana. 
*INV: cuando sales con tus amigas # con las chicas del barrio # qué 
 actividades hacéis? 
*SHE: hablamos # no sé # hablamos # salimos # a veces vamos al diagonal 
 mar # ver tienda(s) # <com> [//] ir al cine # dar una vuelta <por 
 el> [/] por el barrio # esto. 
*INV: y con las chicas de zafra # qué haces cuando salis? 
*SHE: pués ir a la calle a dar una vuelta # ir a <grorias> [*] # a sus 
 casas a hacer algo # ya está. 
%err: groria = glorias 
*INV: y en sus casa qué haceis? 
*SHE: pués hablar # el ordenador # no sé. 
*INV: o sea # más o menos haces lo mismo # con unas que con otras? 
*SHE: bueno # más o menos lo mismo pero un poco distinto. 
*INV: a ver # explícamelo # en qué distinto? 
*SHE: o sea # con los del zafra <es más> [//] o sea salimos a la calle # 
 hablamos # <queda> [//] o sea tomamos algo y ya está # pero en 
 cambio <esto(s)> [= oyentes] vamos al cine # inventamos ideas para 
 hacer algo # hacemos cosa(s) # vemos una película # no sé # ideas. 
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*INV: haces más cosas con las chicas de tu barrio? 
*SHE: sí porqué las veo más. 
*INV: cuál es el número ideal de amigas de un grupo # para que funcione el 
 grupo? 
*SHE: cuántos grupos quiero tener de amigas? 
*INV: para que un grupo de amigas funcione # cuántas amigas tiene que 
 haber en aquel grupo? 
*SHE: <cinco> [/] <cinco está bien> [/] cinco està bien # no sé. 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amiga # amiga y compañera? 
*SHE: pués mejor amiga para mí es pués una amiga <que siempre> [//] que 
 <conocemos> [*] mucho tiempo o puede ser que no <conozca> [*] pero 
 también sea mejor amiga # no sé # para mí es esto. 
%err: conocemos = nos conocemos ; conozca = la conozca 
*INV: y amiga? 
*SHE: no sé # una amiga. 
*INV: sí # yo te he preguntado qué diferencia hay entre mejor amiga # 
 amiga y compañera? 
*SHE: bueno # mejor amiga # esto digo # que de hace mucho tiempo pero 
 también puede ser de ahora # pués # no sé # depende de la relación y 
 de todo. 
*INV: en qué sentido # explícamelo un poco. 
*SHE: no sé. 
*INV: en qué # depende de la relación? 
*SHE: depende de los gustos que tenemos porqué si tenemos el mismo gusto 
 se ve que tenemos una relación buena # por eso mejor amiga # no sé # 
 por esto. 
*INV: y amiga # qué es una amiga? 
*SHE: <pués amiga> [/] pués una amiga # no sé # bueno # <amiga es> [//] 
 pués para mí es como relacionar # o sea # el mismo gusto pero un 
 poco menos # que no tenemos <el mismo> [//] la misma relación o 
 algo así # más o menos. 
*INV: y compañera? 
*SHE: compañera es como amiga pero menos # o sea que no hablemos mucho # o 
 sea # algo <para> [/] para tener como compañera # o sea como amiga # 
 o sea hablar # esto. 
*INV: cuántas mejores amigas tienes? 
*SHE: tres # cuatro. 
*INV: tres o cuatro # cuántas amigas tienes? 
*SHE: cinco # sólo. 
*INV: cuántas compañeras o compañeros tienes? 
*SHE: pero de aquí o +//. 
*INV: no # en general. 
*SHE: ah # a parte de esto # en general? 
*INV: sí. 
*SHE: ah # pués mejor amiga cuatro # amigas cinco # seis # no sé # más o 
 menos # y compañera # tres # no sé. 
*INV: cuáles son tus mejores amigas # estas cuatro quienes son? 
*SHE: la Clara # <Inista> [*] [/] Inista # Jéssica y Lorena # bueno dos 
 más o menos # Lorena # no la conozco mucho. 
%err: Inista = Elisa 
%com: Jéssica = Jéssica L 
*INV: Y amigas? 
*SHE: la Sonia # emm # Jéssica # Marta # <las dos> [/] las dos Marta(s) 
 # y # la Teresa # <Pilar> [/] Pilar. 
%com: Jéssica = Jéssica R 
*INV: y compañera o compañero? 
*SHE: no sé # digo de la clase? 
*INV: antes has dicho tres. 
*SHE: pero tiene que ser de aquí o +//. 
*INV: <no> [/] no # de donde tú quieras # puede ser de otros ámbitos. 



148  Annex 2. Transcripcions 
 

 

*SHE: es que compañera <no> [/] no sé # de momento # ff # no sé # es que 
 no los conozco muy bien y no sé cuales son mis compañeros pero me 
 imagino <que> [/] que alguién debe ser mi compañero pero no sé # 
 tres me imagino # pero +//. 
*INV: cuánto tiempo hace que tienes amistad con tus mejores amigas # con 
 Clara? 
*SHE: con Clara <hace> [/] # hace ocho años. 
*INV: con Elisa? 
*SHE: también. 
*INV: con Jéssica? 
*SHE: también. 
*INV: con Jéssica no. 
*SHE: ah # <no> [/] no # es que hay dos # Clara Elisa hace ocho años # 
 Jéssica Lorena hace dos años. 
*INV: entonces Clara # Elisa y Jéssica # que las has puntuado con un uno # 
 las tres son iguales de mejores amigas o hay alguna que es más amiga? 
*SHE: <la Clara y la Jéss> [/] la Clara y la Jéssica son más o menos igual 
 pero la Elisa y la Lorena un poco menos # mejor amiga pero +//. 
*INV: es importante tener amigas? 
*SHE: <no sé> [/] no sé. 
*INV: qué dirías? 
*SHE: yo creo que sí # <no sé> [/] no sé. 
*INV: por qué? 
*SHE: porqué sin tener amigas te puedes aburrir # no puedes hacer nada y 
 en cambio con amigas puedes relacionar # salir # así se hace algo # 
 o sea dar un poco de ánimo. 
*INV: dónde se hacen las amigas? 
*SHE: pués en el instituto o en el esplai o apuntar actividades y los 
 conoces # en el cole # cualquier parte. 
*INV: cómo se hacen las amigas? 
*SHE: pués hablando # conocer # hablar # llamar por teléfono y quedar # 
 así. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $EMS6 $EMS6 $EN $F5 $OEC1 $EMS6 $EMS6 
*INV: qué temas hablas con tus amigas? 
*SHE: de muchos temas. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $OES4 
*INV: y en general cuáles son los temas que hablais con más frecuencia? 
*SHE: de lo que hacemos # bueno hablamos más <de> [/] de lo que podemos 
 hacer # no sé # &mu muchas cosas. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OES5 $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $OES4 
*INV: cuáles? 
*SHE: del esplai # de las excursiones # no sé # puede ser de las 
 vacaciones de navidad # de lo que podemos hacer # no sé # cosas. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F5 
 $OES3 $EN $F6 $OES4 
*INV: y la amistad que tú tienes con estas chicas sordas es distinta 
 de la amistad que tienes con estas chicas oyentes del barrio? 
*SHE: un poco. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: en qué sentido # en qué es distinta esta amistad? 
*SHE: pués que con <los del> [/] con los del zafra son más # no sé # la 
 relación <son> [*] más distinta # no sé # más dulce # pués hay más 
 ánimo # más hablar # <no sé> [/] # ff # no sé. 
%err: son = es 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $EMS6 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 
*INV: sí # pero a ver # piénsalo un poquito # en qué dirías que es 
 distinta la relación # la amistad que tienes con estas chicas sordas 
 respecto la amistad que tienes con estas chicas del barrio # oyentes? 
*SHE: son distintos <porqué> [/] porqué con los del zafra claro como son 
 sordos pués <entendemos> [/] entendemos # no sé # entendemos 
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 relacionando y todo # &ff . 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $OEC4 $OEC4 $EN $F5 $OES2 $EMS2 $EMS2 
*INV: y con estas chicas oyentes? 
*SHE: son más distinto # más # no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EMS6 $EN $F5 $OES3 
*INV: sí que lo sabes. 
*SHE: es que es muy difícil de explicar. 
%cod: $EN $F5 $OEC3 
*INV: bueno pero tú inténtalo. 
*SHE: a ver # no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: sí # en qué ves que es distinta esta amistad con unas chicas o con 
 las otras? 
*SHE: no sé # <con el> [//] con los del zafra # pués por <ejempro> [*] # 
 quedamos # hablamos y esto # pero en cambio con ellas # pués # no sé 
 # salimos <asís> [*] # no sé # más # es que no sé cómo explicarlo # 
 es muy complica(d)o. 
%err: ejempro = ejemplo ; asís = así 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $EF $OEC1 $EN $PQNT3 $F5 $EF $OEC1 $EN $F5 
 $OES3 $EN $F5 $OEC3 $OEC4 $EN $F5 $EF $OEC1 
*INV: sí # no hablas tanto con estas chicas? 
*SHE: <sí> [/] sí # hablamos más o menos igual pero es distinta la relación 
 # esto. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OEC1 
*INV: y en qué es distinta? 
*SHE: no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: porqué has dicho con unas voy al cine # con las otras también voy al 
 cine # con unas voy a mirar tiendas # con las otras también voy a 
 mirar tiendas? 
*SHE: por esto es <dis> [//] # no # diferentes # bueno # salimos igual 
 pero es diferentes porqué con ellas quedamos # hablamos # no sé # 
 vamos un poco rápido porqué vivimos <legos> [*] # <no> [/] no 
 vivimos cerca y en cambio las del barrio pués llamamos # salimos # 
 damos una vuelta porqué vivimos cerca # pero hacemos más cosas 
 porqué tenemos xxx al lado # tenemos el diagonal mar # el centro # 
 es # no sé # un poco distinto # no sé. 
%err: legos = lejos 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EMS4 $EMS8 $EN $F5 $OEC1 $EMS8 $EN $F5 $OEC4 $EN $F5 
 $OES3 $EN $F5 $EF $OEC4 $OEC1 $EN $F5 $OEC1 $EMS2 $OEC4 $EN $I1 $F5 
 $OEC4 $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES3 
*INV: con los dos grupos estás a gusto o con un grupo estás más a 
 gusto que con el otro? 
*SHE: de estos dos grupos? 
%cod: $EN $F1 $OES4 
*INV: sí # de las chicas de Zafra o de las chicas del barrio? 
*SHE: depende de las dos. 
%cod: $EN $C1 $PQNT3 $F5 $OES2 
*INV: con qué grupo estás más a gusto? 
*SHE: con las de zafra y con las del barrio # más o menos igual. 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $F5 $OES4 
*INV: igual. 
*SHE: más o menos igual. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: sí # y Sheila # la amistad con los chicos es diferente respecto la 
 amistad con las chicas? 
*SHE: sí # un poco. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: en qué es diferente? 
*SHE: no sé # es diferente porqué <no son> [//] no es lo mismo que una 



150  Annex 2. Transcripcions 
 

 

 chica # o sea es más # no sé # más como pesado o algo así. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F5 $OEC4 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EN $F5 $OES3 
*INV: más? 
*SHE: más pesado. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: más pesado. 
*SHE: más # no sé # depende de cada chico. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F5 $OEC1 
*INV: y por qué más pesado # tener una amistad con un chico? 
*SHE: <no sé> [/] no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 
*INV: imagínate que sales con un chico # eh # o sea ya no es un amigo # es 
 tu pareja # tu novio # te parece que la amistad con estas chicas 
 sería distinta respecto la amistad que tendrías con tu novio o sería 
 igual? 
*SHE: no sé # sería igual # yo creo que sería igual. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC3 
*INV: por qué dirías que sería igual la amistad que tendrías con el novio 
 respecto la amistad que seguirías teniendo con estas chicas? 
*SHE: no sé # yo creo que sería igual porqué podemos relacionar igual que 
 <como> [/] como las chica(s) # tampoco no hace falta diferente # no 
 sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $EF $OEC3 $OEC4 $EMS2 $EMS3 $EN $PMT1 $F5 
 $OEC3 $EMS6 $EN $F5 $OES3 
*INV: has salido tú con algún chico o no? 
*SHE: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: a ti cómo te gustaría que fuera tu amiga ideal? 
*SHE: no sé # como yo. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES4 
*INV: ya sabemos que perfecto no hay nadie # no? 
*SHE: <no> [/] no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: pero bueno # si tuvieras que tener una amiga ideal # tú qué es lo 
 que más valoras en una amiga # cómo te gustaría que fuera? 
*SHE: pués que tendría los mismos gustos que yo. 
%cod: $EN $F5 $OES1 $EMS6 
*INV: y cuáles? 
*SHE: no sé # o sea # no <refiero> [*] a gustos sinó a relación más o 
 menos igual # ideas # por <ejempro> [*] a ella le gusta la historia 
 pués a mí me gusta la historia # no sé # una relación <asís> [*] # 
 parecida. 
%err: refiero = me refiero ; ejempro = ejemplo ; asís = así 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES1 $EMS2 $EN $F6 $EF $OEC1 $EN $F5 $OES3 
 $EN $F5 $OES2 
*INV: sí # o sea # los mismos gustos que tú # alguna cosa más que también 
 valores en una amistad # en una amiga ideal? 
*SHE: pués que hacemos las cosas parecida(s) # por <ejempro> [*] # <lo 
 que> [/] lo que acabo de decir de la historia # también puede ser que 
 <vaya a o> [//] # o sea que <escuela navas> [?] quede en otro 
 sitio y yo juegue a básquet # no sé # así se <ven> [*] que <son> 
 [*] muy parecidas # se ve como una amiga ideal # no sé. 
%err: ejempro = ejemplo ; ven = ve ; son = somos 
%cod: $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $PMT1 $F5 $OEC3 $OEC1 $EN 
 $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC3 $EMS6 $EMS6 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OES3 
*INV: crees que podrías ser amiga de alguien que fuera muy distinto de ti 
 # por ejemplo una chica de otra raza # tú tienes la piel blanca # 
 pués una chica que tuviera la piel negra # podrías ser amiga? 
*SHE: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
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*INV: sí # te parece que +//. 
*SHE: bueno depende de cada persona # si es de otra raza 
 pero igual que nosotras pués sí que podria ser amiga. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OEC4 
*INV: y otra chica de otro país con una cultura muy distinta # por ejemplo 
 # una cultura pués de áfrica o de asia o de un país árabe # te 
 parece que podrías ser amiga tú de una chica o un chico de otro país 
 con una cultura muy distinta a la tuya? 
*SHE: no lo sé # bueno la cultura no lo sé pero la forma o la relación o 
 algo puede ser que sí o puede ser que no # depende. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $PMT1 $F5 $OEC1 $OEC1 $EN $F5 $OES3 
*INV: y de qué depende? 
*SHE: no sé # depende de las ideas # xxx cosas. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $I1 $PQNT3 $OES2 
*INV: sí pero ya no lo ves tan claro como el color de la piel # como el 
 ejemplo de antes? 
*SHE: no sé # no razona igual # no sé # pero xxx # no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 $EN $F5 $OES3 $EN $I1 $F5 $OES3 
*INV: no # piénsalo un poco Sheila que sí que lo sabes # mira te lo vuelvo 
 a preguntar # te parece que tú podrías ser amiga de una persona que 
 fuera de otro país y de otra cultura muy distinta a la tuya # por 
 ejemplo # pués de <Asia> [>] <o de> [/] o de un país árabe o del 
 áfrica? 
*SHE: <es posible> [/] <es posible> [<] a lo mejor puede ser que es 
 posible # sí # <no sé> [/] no sé # es posible. 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $PMT1 $F5 $OEC3 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES3 $EN 
 $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 
*INV: y de alguien con una disminución que podrías ser amiga o 
 sería un poquito complicado la amistad? 
*SHE: sería un poco complicado. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: sí # por ejemplo de alguién que fuera ciego o ciega te parece que 
 podrías ser amiga de una persona ciega? 
*SHE: sería un poco complicado. 
*INV: por qué? 
*SHE: no sé # bueno. 
*INV: y de alguien # por ejemplo # que vaya con silla de ruedas? 
*SHE: no sé # puede ser amiga pero también es un poco complicado. 
*INV: por qué? 
*SHE: no sé # bueno # sí puede ser amiga. 
*INV: qué haces tú por tu mejor amigo? 
*SHE: <habro> [*] # no sé # ayudo # no sé # hablamos # relacionamos # 
 ayudamos entre las dos # damos ideas # esto # hacemos cosas 
 parecidas más # xxx . 
%err: habro = hablo 
*INV: qué hace tu mejor amiga por ti? 
*SHE: pués me explica sus cosas # me hablan # me ayuda a veces # esto. 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas sobre ti? 
*SHE: no sé # que soy simpática # no sé. 
*INV: qué más? 
*SHE: que las ayudo # que hablo mucho con ellas # esto # que doy ideas. 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*SHE: qué es importante? 
*INV: qué es importante para que una amistad funcione? 
*SHE: una relación # esto. 
*INV: a ver explica un poco más # cuando dices una relación a qué te 
 refieres? 
*SHE: <pués> [/] pués la relación que podíamos contar cada uno sus cosas # 
 no sé # algo más # por <ejempro> [*] ella me puede contar sus cosas 
 yo le puedo contar mis cosas # pués esto es muy importante para 
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 hablar porqué <damos> [//] solucionamos los <probremas> [*] # 
 hablamos # damos un poco de ánimo # hacemos cosas <que> [/] que está 
 bien # o sea # para mí esto es importante. 
%err: ejempro = ejemplo ; probremas = problemas 
*INV: qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 
*SHE: <cómo> [/] cómo? 
*INV: qué problemas surgen en la relación con tus amigas? 
*SHE: pués xxx cuando está nerviosa pués a veces pasa de todo # pero de 
 momento no hay <probrema> [*] # bueno # a veces # no sé # 
 <cuando está ner> [//] cuando están nerviosas # cuando no se dan 
 cuenta de las cosa(s) # esto pasa un <probrema> [*] # no sé # algo. 
%err: probrema = problema 
*INV: y cuando dices # cuando están nerviosas pasan de todo # a qué te 
 refieres? 
*SHE: no sé # porqué # por <ejempro> [*] # si estamos relacionados siempre 
 así # pués a lo mejor puede que pase con +//. 
%err: ejempro = ejemplo 
*SHE: <no sé> [/] no sé. 
*INV: a veces algún problema sí que surge # verdad # cuáles son los 
 problemas que surgen en la relación con tus amigas? 
*SHE: no sé # es que puede pasar cualquier <probrema> [*] # pero depende de 
 del día # todo # no sé qué <probremas> [*] pueden pasar. 
%err: probrema = problema 
*INV: si alguna vez os enfadais a qué es debido # por qué os enfadais? 
*SHE: alguna vez nos enfadamos porqué por cualquier motivo. 
*INV: como cual? 
*SHE: como por <ejempro> [*] no me has venido a buscar y se enfada # pués 
 por esto # por cosas <que> [/] que no hacemos o por cosas que 
 hagamos # depende. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: cómo resuelves los problemas o conflictos con tus amigas? 
*SHE: pués decimos que la próxima vez llame por teléfono o ya xxx a picar 
 o algo # no sé # es que puede ser <cualquier> [/] cualquier cosa 
 para enfadar. 
*INV: en general # por qué te parece que las amigas se enfadan? 
*SHE: pué(s) # por no hacerlas bien # supon por no ir a buscar o por 
 cualquier cosa # no sé. 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigas o con tus padres? 
*SHE: con mis padres. 
*INV: por qué? 
*SHE: pués porqué vivo más con ellos # estoy más en casa # y hablo más con 
 ellos # siempre he vivido así # por eso tengo más confianza con mis 
 padres. 
*INV: a veces tus amigas te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*SHE: <no> [/] no # bueno alguna vez dice algo pero yo le digo que no y ya 
 está # no las hago # pero <no me> [/] no me manda. 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*SHE: pués que no lo haría. 
*INV: por qué? 
*SHE: no sé # porqué si mis padres no me dejan y mi tengo una cosa que no 
 la tengo que hacer pués no las hago. 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigas? 
*SHE: cómo? 
*INV: qué teneis en común # en qué os pareceis? 
*SHE: pués en lo mismo # <en> [/] en hablar # en hacer algo # <no sé> 
 [/] no sé # en la forma de ser # bueno depende de cada amiga # hay 
 unas que sí y otras que no. 
*INV: las que sois más amigas. 
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*SHE: sí porqué puede ser que unas son más amigas # <otros> [*] son más 
 bordes # <otros> [*] son más +//. 
%err: otros = otras 
*SHE: depende # pero nos parecemos <en> [/] en la forma de hablar en # 
 muchas cosas # no sé. 
*INV: Sheila # con las amigas del barrio # cuando vas al esplai? 
*SHE: los sábados por la tarde. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: EDG Edgar Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|EDG|16;11.|male|1batx escola 
 Joan Pelegrí|DAP1|Target_Child|vídeo14| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of EDG: 30-OCT-1986 
@Coder: INV 
@Date: 6-OCT-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigos o amigas? 
*EDG: de mi <crase> [*]? 
%err: crase = clase 
*INV: en general # tus mejores amigos de la clase o de fuera. 
*EDG: hay que decir el nombre y todo? 
*INV: sí. 
*EDG: eeh # pués son amigos de fuera de(l) colegio que son todo(s) son 
 chica(s) # se llama una Alexia <que la tuve de> [//] o sea fue mi 
 mejor amiga desde la infancia ha(s)ta ahora # fuimo(s) ante(s) al 
 mismo colegio y todo # y <pero entonce(s)> [//] pero no(s) 
 llevamo(s) muy bien # desde siempre # y otra amiga que se llama 
 Andrea # exactamente lo mismo # íbamos al antiguo colegio y vamos 
 quedando cada semana una vez y <habramo(s)> [*] mucho y mucho # ya 
 e(s)tá. 
%err: habramo = hablamos 
*INV: o sea tus mejores amigos son amigas y de fuera del instituto. 
*EDG: sí # y del otro colegio tengo una amiga # <muy> [/] muy amiga # de 
 mi <crase> [*] # que se llama Marta # pué(s) nos <habramo(s)> [*] y 
 nos <reímo(s)> [?] mucho # sí # y de chico(s) # bueno fue uno que se 
 fué del colegio # que se llamaba Jesú(s) y a vece(s) me <habro> 
 [*] con él por el móbil pero no lo veo tanto # lo veo una ve(z) al 
 me(s). 
*INV: ya no es tan amigo? 
*EDG: cómo? 
*INV: Jesús ya no es tan amigo? 
*EDG: bueno # a vece(s) quedamo(s) para ir algún día pero no lo veo tanto 
 como ante(s). 
%err: crase = clase ; habramo = hablamos ; habro = hablo 
*INV: si tienes distintos amigos # numéralos en función del mayor o menor 
 grado de amistad. 
*EDG: Alexia y Andrea uno # la Marta uno y Jesú(s) un do(s) # porqué a la 
 Marta la veo diariamente # y a la Alexia y la Andrea la(s) veo do(s) 
 vece(s) a la semana pero e(s)tamo(s) todo el día fuera # casi doce 
 hora(s) # entonce(s) no(s) <habramo(s)> [*] mucho # hacemo(s) 
 foto(s) # xxx <e(s)to(s)> [*] dos son <sordo(s)> [*]. 
%err: eto = estas ; sordo = sordas 
*INV: Alexia y Andrea? 
*EDG: sorda(s). 
*INV: y Marta y Jesús? 
*EDG: oyente(s). 
*EDG: po(r)qué <el o> [/] el otro colegio que iba era de sordo(s) # o 
 sea sordo(s) y oyente(s) # pero me <agradava> [*] más ir con lo(s) 
 sordo(s) # entonce(s) +//. 
%com: agradava = gustaba ; utiliza la palabra equivalente en catalán. 
*INV: Alexia y Andrea ya me has dicho antes que las conoces desde pequeñas 
 # no? 
*EDG: a la Alexia la conozco desde p+cinco y a la Andrea desde primero o 
 segundo de primaria. 
*INV: y desde entonces sois amigos? 
*EDG: sí # &nn &nn # o sea po(r)qué Alexia su madre conoce mucho a mi 
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 madre y son muy amiga(s) pero también soy muy <amiga> [*] de ella # 
 <habramo(s)> [*] mucho # sí. 
%err: amiga = amigo ; habramo = hablamos 
*INV: y con Andrea también? 
*EDG: bueno # &an ante(s) íbamo(s) muy junto(s) pero nos distanciamo(s) 
 mucho porqué me cambié de colegio y <ella> [?] no sabía nada # <yo> 
 [?] ya iba a otro colegio # uno de pedralbe(s) # se cambió # vale # 
 y un día no(s) encontramo(s) en el autobú(s) # un año después # 
 y <no(s) pedimo(s) el> [//] # o sea no(s) dimo(s) el número del 
 móbil y ento(n)ce(s) # a parti(r) de este año empezamo(s) a 
 <habra(r)> [*] a envia(r) mensaje(s) y hoy ya somo(s) muy amigo(s) 
 como ante(s) # sólo fue un año de distanciamiento y de(s)pué(s) 
 volvimo(s) a juntar y ya e(s)tá. 
%err: habra = hablar 
*INV: y Marta la conoces de aquí # del instituto? 
*EDG: sí # desde segundo de eso # me ha ayudado mucho con la(s) <crase(s)> 
 [*] y todo y entonce +//. 
%err: crase = clases 
*INV: porqué tu la primaria la hiciste en otra escuela # no? 
*EDG: yo vengo de otra e(s)cuela y me cambié aquí a segundo de eso # 
 entonce(s) desde segundo de eso es cuando conocí a e(s)to(s) do(s) 
 pero e(s)te se fue a cuarto de eso porqué no iba a hacer 
 bachillerato # entonce yo conocí a <la Marta> [?] # y la Marta va a 
 mi <crase> [*] de ahora xxx. 
%err: crase = clase 
*INV: cuándo te ves con tus amigas o amigos? 
*EDG: e(l) fin de semana # un viernes por la tarde o un sábado o un 
 domingo. 
*INV: con Alexia y Andrea? 
*EDG: sí # primero quedamo(s) lo(s) tre(s) y a vece(s) también se viene un 
 sordo # o sea uno que no conozco pero no somo(s) muy amigos # o 
 sea no(s) vemo(s) de vista i ya està. 
*INV: también viene a vuestro grupo? 
*EDG: sí. 
*INV: pero no es tan amigo tuyo este chico? 
*EDG: bueno # <mabro> [*] mucho con él pero no me cae bien. 
%err: me hablo 
*INV: y con Marta # cuándo te ves? 
*EDG: yo me veo diariamente con ella. 
*INV: aquí en el instituto # y fuera del instituto? 
*EDG: <no> [/] no # para hacer trabajos sólo. 
*INV: dónde hacéis los trabajos? 
*EDG: a vece(s) aquí y a vece(s) <en> [/] en una casa # <nuestra> [?] # 
 po(r)qué <no> [/] no vamo(s) por parejas # a veces vamos cuatro 
 persona(s) o cinco persona(s) y van a una casa de este grupo y 
 otro(s) xxx # ya e(s)tá. 
*INV: o sea # no te ves con Marta para salir a pasear o al cine? 
*EDG: <no> [/] no <especialmente> [/] especialmente é(s)tas do(s). 
*INV: y con Jesús? 
*EDG: xxx sólo me <habro> [*] con é(l) por mensaje(s) y ya está # ya no me 
 veo con él # a veces se pasa por el colegio a a verno(s) # pero 
 cuando se ha <pasá> [?]. 
%err: habro = hablo 
*INV: y cuando estaba aquí en la escuela erais más amigos y os veíais con 
 más frecuencia? 
*EDG: no # igual que la Marta # en el colegio. 
*INV: fuera del colegio no? 
*EDG: fuera del colegio especialmente e(s)ta(s) do(s) <siempre> [/] 
 <siempre> [/] siempre. 
*INV: qué actividades hacéis? 
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*EDG: no sé # pué(s) como por <ejempro> [*] el vierne(s) pasado fuimo(s) a 
 la di(s)coteca # vamo(s) a la di(s)coteca # o a dar una vuelta o al 
 cine o por el barrio o de compra(s) # lo típico. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: cuál es el número ideal de amigos de un grupo # para que el grupo 
 funcione? 
*EDG: cómo? 
*INV: a veces hay grupos con muchas personas y entonces se pelean # o 
 grupos que son muy pocas personas y siempre quiere mandar una # 
 por ejemplo # tú qué dirías # cuál es el número ideal de amigos de 
 un grupo? 
*EDG: &n &n a mi me favorecería meno(s) persona(s) porqué si son 
 mucha(s) persona(s) # a ver # empezará a haber secreto(s) # y no sé 
 qué # y de(s)pué(s) habrá pelea(s) y todo # prefiero que no pase de 
 cinco o seis persona(s). 
*INV: o sea como máximo cinco o seis personas? 
*EDG: die(z) o quince no. 
*INV: y lo ideal # para que el grupo funcione bien? 
*EDG: el número ideal # cuatro o cinco. 
*INV: cuatro o cinco # o sea que os falta una persona en vuestro grupo. 
*EDG: a vece(s) viene ese chico # é(s)te que te he dicho antes # a veces 
 viene una vez y otras viene una amiga po(r)qué e(s)ta chica # la 
 Andrea # como va con una <crase> [*] pequeña a vece(s) me presenta a 
 sus amiga(s) y amigo(s) # <chí> [*] # y me <habro> [*] mucho con 
 ello po(r)qué <me llevo> [//] me caen muy bien # <habramo(s)> [*] 
 mucho y a veces se apunta una persona o do(s) persona(s) que son 
 muy amigo(s) y también amiga(s) de ella # entonce(s) xxx de vez en 
 cuando pero <siempre> [/] siempre cuando quedamo(s) siempre e(s)tán 
 e(s)tas do(s). 
%err: crase = clase ; chí = sí ; habro = hablo ; habramo = hablamos 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amigo o amiga # en tu caso sería 
 mejor amiga # no? 
*EDG: sí. 
*INV: amiga y compañera o compañero? 
*EDG: pué(s) # para mí mejor amiga es como una amiga pero que guarda lo(s) 
 secreto(s) # o sea lo(s) secreto(s) # la relación que hay # y una 
 amiga e(s) como una persona # o sea también amiga # pero que sólo 
 <habramo(s)> [*] de trabajo o +//. 
%err: habramo = hablamos 
*EDG: bueno # e(s) que mejor amiga es como una persona que la conoce(s) 
 mucho y la quiere(s) mucho # no de novio(s) que sinó como una 
 hermana no sabe y que guarda todo lo(s) secreto(s) # pero a mi es al 
 contrario # una amiga e(s) una persona que si te la ve por la calle 
 # hola qué tal el día # vale # <y> [/] y +//. 
*INV: y compañero o compañera? 
*EDG: pué(s) e(s) como una chica que me ayuda <hacer la> [//] o sea a 
 hacer apunte(s) pero que también e(s) como una amiga. 
*INV: cuántos mejores amigos o amigas tienes? 
*EDG: do(s) # e(s)ta(s) dos. 
*INV: cuántos amigos o amigas tienes? 
*EDG: &ff # mucho(s). 
*INV: más o menos cuántos tienes? 
*EDG: eeh # pué(s) # uno(s) # <pero de> [//] o sea es decir <de> [/] de si 
 quedamo(s) o xxx con frequencia # cómo? 
*INV: mejores amigas me has dicho que tienes dos y amigas o amigos cuántos 
 tienes # más o menos? 
*EDG: ui # pué(s) # &ff # pué(s) <treinta> [/] treinta o cuarenta. 
*INV: &uf . 
*EDG: e(s) que en la <crase> [*] somo(s) mucho(s) y nos caemo(s) muy bien 
 y todo  # y me <habro> [*] básicamente por mensajes de móbil # ya 
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 e(s)tá. 
%err: crase = clase ; habro = hablo 
*INV: cuántos compañeros o compañeras tienes? 
*EDG: en mi <crase> [*] ? 
%err: crase = clase 
*INV: no # en general. 
*EDG: xxx xxx compañero(s) de cuarto de eso porqué somo(s) diferente(s) y 
 por eso no he cogido bachillerato tecnológico+científico+social # 
 pero junto(s) con los <de a la mi> [*] <crase> [*] # compañero(s) 
 uno(s) setenta # (s)í po(r)qué en mi <crase> [*] somo(s) cuarenta y 
 en la antigua era treinta # setenta. 
%err: de a la mi = de mi ; crase = clase 
*INV: crees que es importante tener amigos o amigas? 
*EDG: hombre claro # po(r)qué si te queda(s) solo te lo pasas muy mal # 
 te aburres demasiado y parece que xxx xxx casa xxx xxx y tiene(s) 
 ganas de +//. 
*EDG: a ver # entonce(s) mejor amigo(s) y amiga(s) # entonce(s). 
*INV: y por qué te parece que es importante? 
*EDG: <porqué> [/] porqué así tiene(s) una relación # o sea te puede 
 hablar con ella de cosa(s) # de secreto(s) # xxx # de(l) cole # del 
 trabajo # de lo(s) amigo(s) # todo. 
*INV: dónde se hacen los amigos? 
*EDG: ui # pué(s) del colegio. 
*INV: por qué te parece que es más fácil en el colegio? 
*EDG: po(r)qué te ve(s) diariamente con ello(s) # y de(s)ué(s) va(s) 
 haciendo una relación de amistad y de(s)pués decidimo(s) que si nos 
 caemos bien por quedar <ala> [?] # ya e(s)tá. 
*INV: cómo se hacen los amigos? 
*EDG: pué(s) <habrar> [*] con ello(s) # estar simpático # no tene(r) mal 
 rollo # ayudar mútuamente y todo. 
%err: habrar = hablar 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $OEC1 
*INV: qué temas hablas con tus amigos o amigas? 
*EDG: cómo? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: qué temas hablas # de qué hablas? 
*EDG: tema(s)? 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 
*INV: sí. 
*EDG: ui # pué(s) amigo(s) # eeh # o sea de lo(s) amigo(s) de lo(s) 
 otro(s) secreto(s) # como criticando # sabe # entre comilla(s) # eeh 
 # también hablamo(s) de la familia # de lo(s) padre(s) que son muy 
 pesa(d)o(s) y todo e(s)to # bueno # y del trabajo # de exámene(s) o 
 en general <del traba> [//] del colegio y también xxx 
 de <probrema(s)> [*] como fuma(r) # el tabaco y todo e(s)to. 
%err: probrema = problemas 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES4 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $OES4 
 $EN $PMT1 $F5 $OES3 $EN $F2 $OES3 $EN $PMT1 $F6 $EF $OES4 $EN $F6 
 $EF $OES2 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC2 $EN $F6 $EF $OES2 $EN 
 $I1 $F6 $EF $EF $EF $EF $OES2 
*INV: te parece que la amistad con los chicos o chicas con sordera es 
 distinta respecto la amistad con los oyentes? 
*EDG: qué diferencia? 
%cod: $EN $C1 $F1 $OES4 
*INV: sí # la amistad que tu puedas tener # eh # la amistad que tú tienes 
 con chicas o chicos sordos es distinta de la amistad que tienes 
 con chicos o chicas oyentes? 
*EDG: no # no sé # es difícil contestar. 
%cod: $EN $F2 $OES3 $EN $F6 $OES2 
*INV: a ver # piénsalo # tú has dicho tengo de amigas a Alexia y a Andrea 
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 # que son sordas y las has puntuado un uno # y Marta que es oyente 
 también le has puntuado un uno # pero te parece que es distinta la 
 amistad que tienes con ellas? 
*EDG: bueno sí # un poco # po(r)qué con Andrea y con Alexia <habramo(s)> 
 [*] como sordo(s) # sabe(s) lo que te quiero deci(r) # o sea 
 vocalizamo(s) # todo e(s)to # vale # pero con la Marta habramo(s) 
 normal como si fuera oyente y yo también # sabe # e(s) que no sé qué 
 contestar. 
%err: habramo = hablamos 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F3 $EF $EF $OEC3 $EN $F6 $EF $EF 
 $OES2 $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $OEC1 $OEC4 $EN $F2 $OES3 $EN $F6 
 $EF $OEC3 
*INV: y a parte de la forma de hablar # en otras cosas te parece que es 
 distinta la amistad que tienes con Alexia y Andrea # o la amistad 
 que tienes con Marta que es oyente? 
*EDG: ni idea # no sé # no se me ocurre. 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $OES2 
*INV: y la amistad con las chicas te parece que es distinta de la 
 amistad que tú puedas tener con un chico? 
*EDG: no # para mí no # lo único que con chica(s) chica(s) # chico(s) 
 chico(s) # no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES4 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $OES5 $EN $F2 $OES3 
*INV: ay # ahora sí que no te entiendo. 
*EDG: e(s) que <e(s)te> [*] e(s) una pregunta muy rara pero e(s) que no sé 
 qué conte(s)tar. 
%err: ete = esta 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $OEC3 $EMS8 $EN $F5 $EF $EF $OEC3 
*INV: piénsalo # tú ahora como mejores amigas tienes a Alexia y Andrea # 
 no # y ahora Jesús ya no es tan amigo # no # lo has puntuado con 
 un dos # pero quizás en otras épocas en que era más amigo # te 
 parece que la amistad que puedas tener con chicos es distinta o es 
 igual que la amistad que puedas tener con chicas? 
*EDG: ah # bueno # ah vale # po(r)qué con la(s) chica(s) son como po(r) 
 <ejempro> [*] cuando salimo(s) # a vece(s) # no(s) vamo(s) de 
 compra(s) y lo chico(s) no hacemo(s) e(s)to # sabe(s) lo que te 
 quiero decir # y con lo(s) chico(s) siempre e(s)tamo(s) en el mismo 
 # como si fuera en el mismo banco <habrando> [*] de cosa(s) de 
 chica(s) # de moto(s) # y a la(s) chica(s) no les gu(s)tan # a la(s) 
 chica(s) les gu(s)ta habra(r) de tío(s) # al contrario # de tío(s) 
 # de ropa # de precio(s) # de dinero # sabe # é(s)ta e(s) la 
 diferencia para mí. 
%err: ejempro = ejemplo ; habrando = hablando 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF 
 $OEC4 $EMS7 $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F2 $EF $OEC3 $EN $PMT1 
 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $EF $EF $EF $OES2 
 $EMS6 $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OES2 $EN $F2 $OES3 $EN 
 $F5 $EF $EF $OES2 
*INV: tú cuando vas con Alexia y Andrea # vais también de compras? 
*EDG: a vece(s) # cuando sale(n) la(s) rebaja(s) se vuelven loca(s) # 
 solamente compran # no sé qué # pero normalmente vamo(s) a dar una 
 vuelta por el barrio # por la illa # por el cinesa po(r)qué a 
 vece(s) también no(s) encontramo(s) a otro(s) amigo(s) que lo(s) 
 conocemo(s). 
%cod: $EN $I1 $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F2 $OES2 $EN $F6 $EF 
 $OEC1 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $OEC2 
*INV: a otros chicos? 
*EDG: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: sordos o oyentes? 
*EDG: <oyente(s)> [/] oyente(s). 
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%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES4 
*INV: o sea que no siempre vais un grupo de tres? 
*EDG: y a vece(s) # a vece(s) quatro # a vece(s) cinco # po(r)qué cuando 
 nosotros quedamo(s) # sabe # a vece(s) yo o la Andrea que 
 conocemo(s) a &a amigo(s) po(r)qué me lo(s) presentó ella a mí # 
 vale # pué(s) <habramo(s)> [*] <ara> [?] # o sea que no(s) caemo(s) 
 bien # entonce(s) pué(s) xxx <si qui> [/] si quiere alguién que 
 se apunte con nosotro(s) y a vece(s) se viene # pero no vamo(s) 
 siempre con el mismo chico chica # vamo(s) cambiando uno por semana. 
%err: habramo = hablamos 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC1 $EMS6 $EN $F6 $EF $EF $OEC4 $EN $F2 $OES3 
 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EMS10 $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $EF 
 $EF $EF $OEC1 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $OEC1 $EN $I1 $F5 $EF 
 $EF $EF $EF $OEC3 $OEC1 $EMS7 $EN $F6 $EF $EF $OEC1 $EMS10 
*INV: ya # o sea los tres siempre sois fijos? 
*EDG: sí # <siempre> [/] <siempre> [/] <siempre> [/] siempre. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: y a veces vosotros traeis otros chicos o chicas? 
*EDG: sí # a vece(s) xxx a vece(s) # sabe # una chica # un chico. 
%cod: $EN $I1 $F6 $EF $EF $OES4 $EN $F2 $OES3 $EN $F6 $OES4 
*INV: y tú normalmente a quién traes? 
*EDG: cómo? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: Tú a veces también traes otros compañeros o compañeras? 
*EDG: <sí> [/] sí. 
%cod: $EN $C1 $F2 $OES4 
*INV: sí # a quién traes # a quién? 
*EDG: ui # aaa # no # e(s) que me parece que no me has e(n)tendido # a 
 ver # la Andrea me presenta a sus amigo(s) # vale # <pué(s)> [/] 
 pué(s) <ara> [*] <habramos> [*] mucho po(r)qué siempre lo(s) veo con 
 frecuencia # entonce(s) como vamo(s) por el mismo barrio a vece(s) 
 me los e(n)cuentro # y entonce(s) # bueno # tuvimo(s) una buena 
 ami(s)tad y nos caemos bien # vale # y entonce(s) yo a vece(s) llamo 
 a ello(s) o ella # o sea lo(s) do(s) # va por semana(s) # a ella le 
 toca llamar a ello(s) y yo para la <prósima> [*] semana me toca a 
 mí # para repartir la factura # sabe # entonce(s) # pero <no> [/] no 
 eran mi(s) amigo(s) ante(s) # eran lo(s) amigo(s) de ella # pero 
 como xxx xxx a vece(s) les llama para si se quiere(n) veni(r) # y 
 ya está # <no> [/] <no son de> [/] no son de # o sea que yo no 
 traigo amigo <de> [*] ella no conoce # no # o sea que no conoce 
 ello(s) # ya e(s)tá. 
%com: catalán ara = ahora 
%err: habramos = hablamos ; prósima = próxima ; de = que 
%cod: $EN $C2 $F6 $EF $EF $OEC3 $OEC3 $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $OES2 $EN 
 $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF 
 $OEC4 $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC1 $EMS6 $EN $PMT1 $F6 $EF $EF $EF 
 $OEC1 $EMS6 $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F6 $EF $EF $OEC1 $EN $F6 
 $OES2 $EN $F2 $OES3 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN $I1 
 $F6 $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F2 $OES3 $EN $PMT1 $F6 $OES3 $EN $PMT1 
 $F6 $OEC2 $EMS10 $EN $F6 $OES2 $EMS3 $EN $F2 $EF $OES3 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya # vale # son amigos en común # no? 
*EDG: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y entonces el grupo de tres # tu # Alexia y Andrea # a veces cuántos 
 sois cuando traeis más amigos? 
*EDG: no sé # a veces cuatro o cinco # generalmente. 
%cod: $EN $F6 $OES3 $EN $F6 $OES4 
*INV: cuatro o cinco # o sea que traeis uno o dos de más. 
*EDG: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
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*INV: y son oyentes? 
*EDG: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y de qué escuela son # de la escuela de Andrea # de tu escuela? 
*EDG: <no> [/] no # de la escuela de la Andrea # Abat Oliva. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES4 
*INV: y te parece que la amistad con tus mejores amigas o amigos es 
 diferente respecto la amistad que puedas tener con una novia # por 
 ejemplo si tuvieras novia? 
*INV: tú tienes novia? 
*EDG: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: imagínate que tuvieras una novia # la amistad con tus mejores amigas 
 o amigos sería distinta de la amistad que tendrías con esta novia? 
*EDG: ah # bueno # e(s) que <la> [/] la Andrea ya tenemo(s) una relación 
 xxx # o sea es que como somo(s) siempre y quedamo(s) 
 tanto # sabe # porqué quedamo(s) do(s) o tre(s) vece(s) a la semana 
 # o sea siempre e(l) fin de semana # pué(s) siempre e(s)tamo(s) 
 <junto(s)> [/] <junto(s)> [/] junto(s) <como si fuera> [/] como si 
 fuera una <lapa> [*] # sabe # por e(s)to pué(s) siempre vamo(s) 
 junto(s) # como si fuera novio(s) # todo e(l) mundo dice que somo(s) 
 novio(s) pero no lo somo(s) # e(s) que e(s) como si fuera mi hermana 
 # sabe # por e(s)to. 
%com: hace un gesto de tener algo enganchado al cuerpo y sonríe 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC3 $EMS5 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC5 $OEC1 
 $EMS6 $EN $F2 $OES3 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $OES2 $EN $F6 $EF $OES4 
 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F2 $OES3 $EN $F6 $EF $EF 
 $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $EF $EF 
 $OEC3 $OEC4 $EN $F2 $OES3 $EN $F2 $EF $OES4 
*INV: pero no sois novios? 
*EDG: no. 
*INV: imagínate que tienes una novia # te parece que la amistad que 
 tienes con Andrea sería distinta de la amistad con tu novia? 
*EDG: e(s) que nunca he tenido # e(s) que +//. 
*EDG: <no> [/] no # <para mí> [//] # <yo cr> [//] # o sea # ya sé que 
 lo(s) amigo(s) piensa(n) que como si fueramo(s) novio(s) po(r)que lo 
 parecemo(s) pero e(s) que somo(s) <muy> [/] muy bueno(s) amigo(s) # 
 o sea que # sabe. 
*INV: entonces qué dirías tú # la amistad sería igual o sería distinta? 
*EDG: sí # sería igual. 
*INV: cómo te gustaría que fuese tu amigo o amiga ideal? 
*EDG: a mí me da igual # <no sé> [/] no sé # pué(s) que me caiga bien # 
 que tenga muy buena relación # que no haya mal rollo # y que no sea 
 tan mala persona # po(r)qué a vece(s) hay persona(s) que a vece(s) 
 hace(n) joder a amigo(s) # entonce(s) a mí no me gustan # quiero que 
 tenga buena relación # ya e(s)tá. 
*INV: crees que podrías ser amigo de alguien que fuera muy diferente de ti 
 # por ejemplo un chico de otra raza # tú eres de raza blanca # no # 
 pués un chico o una chica de raza negra # o de un país con una 
 cultura y una religión muy distinta # o de un chico o una chica con 
 alguna disminución # que fuera en silla de ruedas o fuera ciego # 
 por ejemplo? 
*EDG: <sí> [/] sí # yo por <ejempro> [*] <siem> [//] por <ejempro> 
 [*] porqué a vece(s) <en> [/] en el parque donde vamo(s) nosotro(s) 
 a vece(s) hay como un amigo o sea un tío margina(d)o # sabe # allí # 
 que e(s)tá solo y no sé qué y a vece(s) no(s) acercamo(s) a ver qué 
 le pasa # no sé qué # y de(s)pué(s) se <hace> [?] amigo de 
 nosotro(s) y <ya e(s)tá> [/] ya e(s)tá. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: pero es un amigo o es un señor más mayor? 
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*EDG: un chico # igual que nosotro(s). 
*INV: de vuestra edad? 
*EDG: sí # no sé qué dijo que <por ejem> [/] un <ejempro> [*] que dijo que 
 se había perdido con su grupo y lo han dejado tirado y al final 
 se ha unido al nuestro # y entonce(s) # <a mí me da igual> [/] a 
 mí me da igual <que ten> [//] que sea de otra raza # que tenga una 
 disminución # yo sólo quiero que sea un buen tío # una buena tía # o 
 sea que sea un buen amigo y ya e(s)tá. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: y de un país con una cultura o una religión muy distinta a 
 la tuya # te parece que habría algún problema? 
*EDG: a mí me da igual # lo único que quiero es que sea un buen tío # ya 
 e(s)tá. 
*INV: qué haces tú por tu mejor amigo o amiga? 
*EDG: qué hago # no sé # a vece(s) nos intercambiamo(s) favore(s) # a 
 veces le dejo dinero # de(s)pué(s) me lo devuelve # a vece(s) le 
 pico el autobú(s) # ella me lo devuelve # lo típico. 
*INV: qué hace tu mejor amiga por ti? 
*EDG: al contrario de lo que yo hago # o sea yo le dejo dinero po(r)qué se 
 ha queda(d)o sin dinero # no paga el autobú(s) # y al día siguiente 
 o al próximo día que quedemo(s) me lo devuelve # o sea me paga 
 cuando yo tengo dinero # o cuando un cambio # por un cambio # ya 
 e(s)tá. 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas sobre ti? 
*EDG: ah # que soy si(m)pático # que soy buena persona # que ayudo mucho 
 a la gente y <que no> [/] que no produ(z)co mal rollo con amigo(s). 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*EDG: que no haya mal rollo y que no(s) olvidemo(s) mutuamente # ya e(s)tá. 
*INV: qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 
*EDG: <a vece(s)> [/] a vece(s) cuando ocultamo(s) algún secreto # o 
 algo como por <ejempro> [*] imagínate que Alexia le oculta un dato a 
 la Andrea # o sea por <ejempro> [*] <que> [//] po(r)qué Alexia a 
 vece(s) contesta mucho con tío(s) por chad # sabe # y a vece(s) 
 queda con ello(s) # sabe # y a vece(s) dice mentirijilla(s) a la 
 Andrea # que he hecho un novio # que lo conoce hace tre(s) año(s) 
 y que ella no sabe que e(s) del chad # y cuando yo se lo digo que 
 e(s) del chad a vece(s) se enfada # sabe # pero <no> [/] no # nunca 
 tenemo(s) mal rollo # sabe # sólo por e(s)tas cositas y ya e(s)tá # 
 o también cuando se enfada tienes que <devolver> [?] un euro 
 po(r)qué lo necesito para el autobús # para volver a casa # é(s)to 
 <típico> [/] típico de fallito(s) pequeño(s) y ya e(s)tá # pero 
 nunca no(s) enfadamo(s) # nunca. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: cómo resuelves los problemas o conflictos con tus amigos? 
*EDG: pué(s) co(n) calma # <palá> [*] # yo no so(y) radical de 
 é(s)to(s) # e(s) que # sólo me enfado <mi> [?] # <son> [/] son muy 
 comune(s) lo(s) enfado(s) # sabe # no es como por <ejempro> [*] que 
 uno # un amigo sale con la novia de su mejo(r) amigo # e(s)to no lo 
 hacemo(s) <con> [*] nuestro grupo # sólo son enfadito(s) comune(s) # 
 son típico(s) # por <ejempro> [*] de dinero o de que no le dejamo(s) 
 envia(r) un mensaje o hacer una llamada # ya e(s)tá # enfado(s) # 
 sabe. 
%err: palá = parlar = hablar ; con = en ; ejempro = ejemplo 
*INV: por qué los amigos o las amigas se enfadan # normalmente? 
*EDG: e(s) que en nuestro grupo nunca hay enfado(s) # no mucho # sólo lo 
 de dinero # una tontería # una vez pasa # otra no # otra sí. 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigas o con tus padres? 
*EDG: con mi(s) amiga(s). 
*INV: por qué? 
*EDG: po(r)qué a vece(s) <me paso> [?] sólo un poquito y ello(s) se 
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 enfada(n) # no sé qué # porqué po(r) ejemplo <el> [/] el vierne(s) 
 volví a casa a la(s) doce de la noche de la di(s)coteca y se 
 enfadaron porqué no <he avis> [//] yo envié un mensaje a mi padre 
 que no iba a cenar pero tengo que pedi(r) permiso # no sé qué # 
 oh # pero si yo tengo la edad adecuada para ir a dar una vuelta # y 
 ademá(s) lo(s) padre(s) no le(s) pueden deci(r) que po(r) <ejempro> 
 [*] que ha(s) fumado # se enfadan # pero con lo(s) amigo(s) no 
 porqué lo(s) amigo(s) no me riñe(n) # sabe # y e(s)to. 
%err: ejempro = ejemplo 
*INV: a veces tus amigas o amigos te presionan para que hagas cosas que tú 
 no quieres hacer? 
*EDG: a vece(s) # por <ejempro> [*] # ir de compra(s) # me dice(n) va # 
 po(r) favo(r) va # vente con nosotro(s) así nos vigila(s) po(r)qué a 
 veces # sabe que mira(n) e(l) <minadero> [*] # normalmente <amigo de 
 tiene> [?] u(n) zapato se deja e(l) bolso abierto # sabe # le <pató> 
 [*] una ve(z) le ha(n) robado a una amiga mía y le robaro(n) # y 
 entonce(s) yo e(s)toy xxx xxx e(s) como si fuera que soy un 
 vigilante # sabe # pero nosotro(s) xxx po(r)qué # por <ejempro> [*] 
 # como si fuera que e(s)tá(s) do(s) xxx no tiene(n) # tiene(n) 
 novia y entonce(s) necesitaban como un tío po(r)qué cuando se 
 pone(n) la ropa le(s) doy mi consejo # me gu(s)ta # no me gu(s)ta # 
 no sé qué # y e(s)to # entonce(s) a vece(s) me presiona(n) para ir y 
 ya e(s)tá. 
%err: ejempro = ejemplo ; minadero = monedero ; pató = pasó 
%com: hace el gesto de llevar un bolso colgado en el hombro 
*INV: y para cosas más serias # por ejemplo que tú no quieras fumar y las 
 amigas te presionan para fumar? 
*EDG: ah # no # no me lo hacen nunca # po(r)qué a(l) principio sí # po(r) 
 favo(r) # pero de(s)pué(s) <no vaya> [//] no # o sea # no voy a 
 deci(r) cada semana # va <fuma> [/] <fuma> [/] fuma y e(s)to e(s) 
 muy pesado # ya sabe(n) que yo no fumo y punto # ya e(s)tá. 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*EDG: no # a(l) fina(l) le(s) convenzo a mis padre(s) # siempre me deja(n) 
 sali(r) # siempre # lo típico # pero <si> [/] si xxx en el mismo 
 día entonce(s) no # pero yo siempre le(s) convenzo <po(r) favo(r)> 
 [/] po(r) favo(r) # o sea # es decir # le encuentro el punto débil 
 de mi padre y me deja sali(r) y ya e(s)tá. 
*INV: y en general # si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus 
 padres no te dejan # tú qué escogerás lo que dicen tus amigas o lo 
 que dicen tus padres? 
*EDG: a mi me da igual # lo único que quiero es salir # no aburri(r)me en 
 casa # i(r) con lo(s) amigo(s) y me voy con la(s) amiga(s) # y ya 
 está # e(s) mejor que quedarte mirando la tele en casa # a ve(r) # 
 entonce(s) # eeh # pué(s) e(s)to. 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigas? 
*EDG: pué(s) que no(s) gu(s)ta(n) la(s) mi(s)ma(s) aficione(s) # siempre 
 damo(s) la mi(s)ma vuelta por el barrio # xxx xxx con lo(s) 
 amigo(s) a tomar algo # pff # ya e(s)tá. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: CAR Carlos Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|CAR|17;11.|male|2CFGM mecánica Escola salesiana 
 |DAP2|Target_Child|vídeo39| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of CAR: 2-JUN-1986 
@Coder: INV 
@Date: 21-MAY-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Carlos # quienes son tus mejores amigos o amigas? 
*CAR: de la calle? 
*INV: de la calle? 
*CAR: de la calle o del cole? 
*INV: los mejores. 
*CAR: lo(s) mejores # bueno # fff # yo tengo amigo(s) de colegio y de 
 mi antiguo cole # amigos normales también <sí tena> [/] sí <tena> 
 [*] # he conocí más amigos xxx. 
%err: tena = tengo 
*INV: dime el nombre de los que son más amigos o amigas tuyos. 
*CAR: pfff # amm # qué más # ah # Albe(r)t # eeh # Jordi # que más # no sé 
 # <Felis> [/] Felis. 
*INV: Félix? 
*CAR: 0 &=gesto de afirmación con la cabeza. 
*INV: los mejores amigos o amigas # eh! 
*CAR: bueno # Elena # <nadie más> [?]. 
*INV: me has dicho Albert # Jordi Félix y Elena # son los más amigos? 
*CAR: sí. 
*INV: estos chicos son sordos u oyentes? 
*CAR: oyente(s). 
*INV: todos? 
*CAR: oyente(s) todo(s). 
*INV: Albert dónde lo conociste? 
*CAR: xxx xxx xxx <un colegio> [/] <y un colegio> [//] antiguo colegio # 
 y lo(s) tres e(s) de internet. 
*INV: Jordi # Félix y Elena en internet. 
*CAR: y esto <de> [/] de(l) antiguo cole. 
*INV: Albert desde qué edad lo conoces? 
*CAR: <como yo> [/] como yo. 
*INV: cuándo lo conociste # en primero +/. 
*CAR: ah # <de pequeño> [/] de pequeño. 
*INV: en parvulario? 
*CAR: pa(r)vulario. 
*INV: en p+tres? 
*CAR: en pa(r)vulario. 
*INV: a los tres años? 
*CAR: <sí> [//] más o menos sí # no me acue(r)do. 
*INV: a los tres años # más o menos # tú y Albert os conocísteis # pero a 
 partir de qué edad fuísteis más amigos? 
*CAR: fff # no me acue(r)do. 
*INV: más o menos # qué dirías. 
*CAR: no me acue(r)do # no # fff # no sé. 
*INV: desde los tres años tú y Albert erais ya muy buenos amigos +/. 
*CAR: éramo(s) amigo(s) y ya e(s)tá. 
*INV: o cuándo os hicísteis más mayores? 
*CAR: yo # aho(r)a # <me> [//] <creo que> [//] # fff # no sé # hace mucho 
 pero no sé. 
*INV: que tú y Albert teneis una buena amistad # más o menos # qué es 
 desde los diez años o desde los ocho o desde los catorce? 
*CAR: no me acue(r)do # hace mucho. 
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*INV: pero qué dirías # más o menos? 
*CAR: xxx diez # doce # fff. 
*INV: vale # entre los diez y los doce años. 
*CAR: <muxo> [*]. 
%err: muxo = mucho 
*INV: y Jordi lo has conocido en internet? 
*CAR: internet # <es de mi edad> [>]. 
*INV: <y desde cuan> [<] y desde cuándo que lo conoces a Jordi? 
*CAR: aam # <hace> [/] hace tiempo # hace más (de) seis mese(s) # no # más 
 # antes de navidad # más. 
*INV: antes de navidad. 
*CAR: más de seis mese(s). 
*INV: y tú y Jordi os habéis visto? 
*CAR: 0 &=gesto de negación con la cabeza. 
*INV: no # siempre en +/. 
*CAR: no(s) veremo(s) a lo mejo(r) en verano. 
*INV: en verano # por vi +/. 
*CAR: a lo mejo(r) xxx # a lo mejo(r) en verano. 
*INV: en verano. 
*CAR: sí. 
*INV: por qué Jordi dónde vive? 
*CAR: en <llinà> [?]. 
*INV: lleida? 
*CAR: sí # y a mis amigo(s) yo me reía mucho con él # e(s) gracioso. 
*INV: y Félix desde cuándo que lo conoces? 
*CAR: fff # <eto> [/] e(s)to(s) tres igual # hace seis mese(s) # igual. 
*INV: unos seis meses. 
*CAR: xxx igual. 
*INV: y los tres por internet # estos tres # no # Jordi # Félix y Elena. 
*CAR: xxx. 
*INV: Félix de dónde es? 
*CAR: fff mu(y) lejos. 
*INV: de dónde? 
*CAR: ciuda(d) real. 
*INV: ciudad real # o sea que tampoco lo has visto? 
*CAR: no. 
*INV: y Elena? 
*CAR: <cana(r)ias> [/] cana(r)ias. 
*INV: de canarias? 
*CAR: 0 &=gesto de afirmación con la cabeza . 
*INV: uf # tampoco la has visto? 
*CAR: tampoco # pero he visto sus fotos. 
*INV: ah ya # Elena la conoces en foto # y Félix y Jordi? 
*CAR: eh? 
*INV: has visto también las fotos? 
*CAR: no # e(s)tos no # e(s)ta sí # de Elena sí. 
*INV: de estos chicos y chicas # si tuvieras que poner un número # y el 
 número uno sería el más más amigo # número dos también es un buen 
 amigo pero un poquito menos # número tres un poquito menos # a quién 
 le pondrías un número uno? 
*CAR: a Albert. 
*INV: a algún otro también le pondrías el número uno? 
*CAR: Elena. 
*INV: Elena # y a Jordi qué número le pondrías? 
*CAR: Jo(r)di dos. 
*INV: y Félix? 
*CAR: t(r)es. 
*INV: un tres. 
*INV: tú dónde tienes más amigos # en la clase # aquí en la escuela o 
 en otros sitios? 
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*CAR: más # tengo más amigos? 
*INV: sí # dónde? 
*CAR: a ve(r) # pués en la escuela # sí # más amigos po(r)qué # te digo 
 po(r)qué? 
*INV: sí. 
*CAR: pué(s) po(r)qué yo <(ter)miné en> [?] mi antiguo cole # <hace> [/] 
 <hace> [/] hace <muxo> [*] <que no los veo> [/] que no los veo # 
 hace <muxo> [*] y bueno # sólo veo a pocos # A(l)bert y <a> [/] a 
 xxx # pocos # y eso. 
%err: muxo = mucho 
*INV: porqué Albert ahora qué está haciendo? 
*CAR: bachillerato. 
*INV: bachillerato # en otra escuela? 
*CAR: aquí. 
*INV: aquí # también? 
*INV: pués es fácil que coincidais # no # en el patio o en el comedor? 
*CAR: sí # puede ser. 
*INV: de tu clase # cuál es tu mejor amigo? 
*CAR: nadie # pero somos amigo(s) normale(s) # amigos nadie # es que +//. 
*INV: no? 
*CAR: no # pero buenos amigo(s). 
*INV: y con quién tienes más relación # de tu clase? 
*CAR: pfff # con uno(s) cuatro o cinco # no sé. 
*INV: y los que más # dime el nombre de los que más. 
*CAR: cuatro o cinco. 
*INV: y estos cuatro o cinco cómo se llaman? 
*CAR: a veee(r) Jaime # eeh # Toni # fff # y <Buno> [/] B(r)uno # Dani # 
 ee no <sé> [/] sé # qué más # no sé. 
*INV: pero <estos chicos> [= los chicos de la clase] no son tan amigos 
 como <estos> [= los más amigos] ? 
*CAR: no # son mu(y) diferente(s). 
*INV: son diferentes # por qué? 
*CAR: a mi un poco somos amigo(s) # bueno # no # <no quiero decir> [=! 
 sonriendo] # somos amigo(s) y ya está. 
*INV: cuándo te ves con tus amigos # con Albert cuándo te ves? 
*CAR: en la e(s)cuela. 
*INV: aquí en la escuela. 
*CAR: sis cada mañana # si é(l) puede ve(r) # pué(s) <no(s) vemo(s)> [?] y 
 ya e(s)tá # decimos que nos ayudamos # hablamos y ya está. 
*INV: y fuera de la escuela quedas con Albert # para ir al cine +/. 
*CAR: no. 
*INV: o de paseo? 
*CAR: fff # <no> [/] no # po(r)qué no no tengo gana(s) de +//. 
*CAR: no. 
*INV: y con Jordi # Félix y Elena cuándo te ves? 
*CAR: no sé. 
*INV: por internet cuándo te conectas # cada día # por la noche? 
*CAR: cada día # cuando pueda. 
*INV: cada día o no # cada día no? 
*CAR: pués sí # cada día si puedo # sinó alguna(s) vece(s) # (ya) (es)tà. 
*INV: y más o menos a qué hora te conectas? 
*CAR: pués # <a> [/] a parti(r) <de las> [/] de las nueve. 
*INV: de la noche? 
*CAR: sí. 
*INV: y cuánto rato? 
*CAR: <másimo> [*] una hora. 
%err: másimo = máximo 
*INV: ya # de nueve a diez # más o menos. 
*CAR: sí po(r)qué voy a do(r)mi(r) xxx xxx . 
*INV: y estos chicos de internet qué hacen # estudian # están trabajando? 
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*CAR: estudian # Jordi estudia # Elena e(s)tudia # Félix trabaja. 
*INV: Félix de qué trabaja? 
*CAR: fff # no me lo ha dicho. 
*INV: no te lo ha dicho # todos tienen +//. 
*CAR: xxx que no no(s) conocemo(s) mucho. 
*INV: todos tienen tu edad? 
*CAR: no # e(s) de mi eda(d) Jo(r)di # Albert # Félix no # Elena tampoco. 
*INV: qué edad tiene Félix? 
*CAR: no sé # unos veinte años # más o meno(s) # no sé. 
*INV: y Elena? 
*CAR: <uno> [/] uno(s) quinze creo. 
*INV: y más o menos cuando entras en internet cada noche hablas con los 
 tres o siempre hay uno +/. 
*CAR: Jo(r)di y Elena. 
*INV: con Jordi es con quien más hablas. 
*CAR: sí y Elena. 
*INV: y Félix? 
*CAR: poco menos # po(r)qué <nooo> [/] no me <habra> [*] # pasa de mí. 
%err: habra = habla 
*INV: ah sí? 
*CAR: si me dice # e(s)tá ocupado # bueno # ya e(s)tá # le dije que vale. 
*INV: pero Jordi y Elena # sí que te hablas con ellos? 
*CAR: <sí> [/] sí. 
*INV: con Albert qué actividades haces # hablar me has dicho # no # 
 sobretodo? 
*CAR: habla(r) mu(y) poco. 
*INV: con Albert hablas poco? 
*CAR: poco. 
*INV: solamente por la mañana que os saludais # no? 
*CAR: c(l)aro # sólo no(s) saludamo(s) y ya e(s)tá. 
*INV: y con Jordi # Félix y Elena sólo hablar # no? 
*CAR: por internet. 
*INV: y sobretodo con Jordi y con Elena # no? 
*CAR: sí. 
*INV: tú los fines de semana qué haces? 
*CAR: fff # <nada> [?] # e(s)tudia(r) # fff # dando vue(l)ta(s) # voy a un 
 ba(r) a ve(r) fútbol # nada más. 
*INV: con tu familia? 
*CAR: sí. 
*INV: cuál te parece que es el número ideal de amigos de un grupo? 
*CAR: grupo? 
*INV: un grupo de amigos # sí # cuántos tienen que ser para que funcione 
 aquel grupo? 
*CAR: no tengo grupo. 
*INV: tú no tienes grupo # y si lo tuvieras cuántos amigos te gustaría en 
 el grupo? 
*CAR: no sé # tres o cuatro o cinco # no sé # más o menos. 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amigo o mejor amiga # amigo o amiga # 
 y compañero o compañera? 
*CAR: xxx xxx. 
*INV: mejor amigo o amiga # a ver explícamelo. 
*CAR: mejo(r) amigo? 
*INV: sí # qué es un mejor amigo? 
*CAR: pués # eeh # po(r) ejemplo <un> [/] un chico que e(s) mi mejo(r) 
 amigo # eem # que no(s) damos una vuelta # hablamos # eeh # vamos # 
 damo(s) una vuelta o al fútbol # pués habla(r) mucho # qu(i)ere 
 deci(r) que e(s) mi mejor amigo y +/. 
*INV: y amigo o amiga? 
*CAR: pués # amigos # hablar # qué tal y ya e(s)tá # amigo. 
*INV: qué tal y ya està. 
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*CAR: no hombre # no [=! riendo] . 
*INV: lo has dicho tú. 
*CAR: saluda(r) # dando vue(l)ta(s) # ya e(s)tá # dando vue(l)ta xxx # ya 
 e(s)tá. 
*INV: y compañero o compañera? 
*CAR: de clase. 
*INV: son los de clase? 
*CAR: sí # esos son diferentes. 
*INV: cuántos mejores amigos tienes? 
*CAR: fff # no sé # xxx. 
*INV: cuatro? 
*CAR: cuatro # no se puede tener más # no sé . 
*INV: cuántos amigos tienes? 
*CAR: fff # no sé # <de> [/] # a ver # de inte(r)net # de antiguo 
 cole. 
*INV: más o menos # cuántos amigos tienes? 
*CAR: pués # ee # pero de inte(r)net más amigo(s). 
*INV: y cuántos # más o menos? 
*CAR: de inte(r)net? 
*INV: <en general> [>] # entre todos los ámbitos. 
*CAR: <general # en la calle> [<] # no <muxo> [*]. 
%err: muxo = mucho 
*INV: cuántos dirías? 
*CAR: <no> [/] no he contado # no sé # que hace mucho que no veo <a> [/] a 
 dos de antiguo cole # hace mucho que no le(s) veo # sólo veo a 
 Albe(r)t # <vi a> [/] vi a ot(r)o que iba a(l) cole # ot(r)o # eem # 
 pués cuando yo estaba en el gimnasio # yo le vi y hablamos # y ya 
 e(s)tá # hablamo(s) de cosa(s) # tengo uno(s) cuatro o cinco 
 amigo(s). 
*INV: y compañeros cuántos tienes # más o menos? 
*CAR: de cole. 
*INV: y cuántos? 
*CAR: veinte o más # no sé # veinte # más o meno(s). 
*INV: entonces # a ver # con tu mejor amigo # con Albert # has dicho que 
 sois amigos desde los diez # doce años # no # buenos amigos? 
*CAR: sí. 
*INV: tú me has dicho # lo conocí en p+tres # en parvulario # pero somos 
 más amigos desde los diez # doce años # no? 
*CAR: puede repeti(r)? 
*INV: mm? 
*CAR: puede repeti(r)+te? 
*INV: sí # tú me has dicho respecto a Albert que tú y Albert os 
 conocisteis en parvulario # <no> [>1] # pero que <sois más amigos> 
 [>2] desde los diez # doce años # no # más o menos. 
*CAR: <sí> [/] <sí> [<1] <ahora> [<2] # bueno # emm # bueno sí. 
*INV: lo que ahora # últimamente # parece que mucha relación no tienes # 
 no # tú y Albert? 
*CAR: no # po(r)qué no le veo # <vió> [*] # eeh # un día en <nochevieja> 
 [/] nochevieja # e(n) navidad # yo intenté quedar con Albert a 
 sa(l)i(r) po(r)qué era año nuevo # sabe # pués entonce(s) yo le 
 p(r)egunté que si podíamos i(r) y él me dijo que no # que no podía 
 po(r)qué no hay ent(r)adas # ya se han acabado <las ent(r)adas> [>] 
 # tenía que haber dicho una semana ante(s) # de antelación # me 
 entiendes? 
%err: vió = lo vi 
*INV: <las entradas para ir # dónde> [<] # tú se lo propusistes una 
 semana antes? 
*CAR: <no> [/] no # mi(r)a # yo xxx en nochevieja # el día treinta uno de 
 diciembre # <se lo> [/] se lo pregunté que si se podíamos i(r) <a> 
 [/] a baila(r) # en nochevieja # y é(l) # podemos i(r) # y él me 
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 dijo que no # xxx <una fie(s)ta> [/] una fie(s)ta po(r)qué no había 
 entrada(s) # sacabaron. 
*INV: ya # lástima. 
*CAR: él me dijo que tenía <que habe(r)> [/] que habe(r) dicho yo una 
 semana antes # yo no lo sabía. 
*INV: bueno # ya lo sabes para el año que viene. 
*CAR: e(l) año que viene # pff. 
*INV: y no salis # a veces # tu y Albert # al cine o a dar una vuelta # 
 algún sábado? 
*CAR: no # eee # <hace> [/] hace años que Albert y yo hemos ido a juga(r) 
 al fútbol # a juga(r) al <cíbe(r)> [/] cíbe(r). 
*INV: a un cíber # a un cíber café. 
*CAR: hace <mucho tiempo> [/] mucho tiempo # xxx xxx. 
*INV: crees que es importante tener amigos? 
*CAR: sí. 
*INV: por qué? 
*CAR: po(r)qué &a así divie(r)te más # hablar # eee # menos aburrimiento # 
 má(s) dive(r)tido # pasea(r) # e(s) más impo(r)tante. 
*INV: dónde se hacen los amigos? 
*CAR: dónde se hace(n)? 
*INV: sí # dónde es más fácil hacer amigos? 
*CAR: fff # un ejemplo? 
*INV: no # dímelo tú el ejemplo # tú qué crees? 
*CAR: xxx xxx p(r)egunta? 
*INV: tú qué crees # dónde es más fácil hacer amigos # en qué sitio? 
*CAR: aah # fff # no lo sé. 
*INV: sí # qué piensas tú? 
*CAR: no lo sé. 
*INV: en la escuela # en el vecindario # en un grupo deportivo # tú qué 
 dirías? 
*CAR: en internet. 
*INV: por qué te parece que en internet es más fácil? 
*CAR: pué(s) no veas # po(r)qué tengo e(l) p(r)oblema de <habla> [/] habla 
 # e(n) internet yo e(s)cribo # me entiende pe(r)fecto # todo # somos 
 amigo(s) # pe(r)fecto. 
*INV: en internet tienes que conocer a alguién de barcelona y de tu edad. 
*CAR: claro. 
*INV: chicos de diecisiete años de barcelona y entonces sí que podeis 
 montar un grupo # no? 
*CAR: c(l)aro # pero yo he dicho a todo(s) # diecisiete años y de 
 barcelona y ya cumplí e(l) dieciocho de junio # vale mucho # <he 
 contado mucho> [?] # hace seis mese(s) <que> [/] que lo(s) conozco 
 al de internet. 
*INV: a esos chicos. 
*CAR: hace mese(s). 
*INV: y cómo se hacen los amigos? 
*CAR: cómo se hacen amigos # pués &sa saludar # presentarse # y deci(r) 
 hola # qué tal # (ya) (es)tá # yo presentarse # sabe # xxx xxx 
 xxx p(r)esentarse. 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EN $EN $F5 $EF $OEC1 $EN $F2 $EF $OES3 $EN $PQNT3 
 $F5 $OES3 $EMS6 $EN $F2 $OES3 $EN $I3 $F5 $EF $OES3 
*INV: qué temas hablas con tus amigos? 
*CAR: qué me pasaba? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: no # qué temas hablas con tus amigos? 
*CAR: ah # pe(r)dona # <tema> [//] temas. 
%cod: $EN $F8 $EF $OES4 $EN $F6 $OES4 
*INV: sí # de qué hablas con tus amigos? 
*CAR: de la e(s)cuela # no # amigos no # aparte de compañero(s) # apa(r)te. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $OES4 $EN $PMT1 $F6 $OES4 $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF 
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 $OES4 
*INV: sobretodo con estos chicos y chicas que son tus mejores amigos. 
*CAR: pués # fff # de cosa(s). 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $OES4 
*INV: de qué cosas? 
*CAR: mucha(s) cosa(s) # de b(r)oma # tonterías # de b(r)omas # eee # y de 
 xxx xxx un día estábamos hablando de un tema # un tema para quedar # 
 dónde quedamos pero con Jo(r)di # eee # no sé más. 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $OES4 $EN $I1 $PQNT3 $F6 $OES2 $EN $PQNT3 
 $F6 $EF $OES2 $EMS7 $EN $F2 $OES2 
*INV: o sea # bromas # tonterías +//. 
*CAR: bromas y ya e(s)tá # habla(r) # total y ya e(s)tá. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $OES2 $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: Jordi # Félix y Elena lo saben que tú tienes una sordera # o no lo 
 saben? 
*CAR: sabe. 
%cod: $EN $F6 $OES3 $EMS6 $EMS2 
*INV: sí # sí que lo saben. 
*CAR: tú qué decía(s) # qué preguntaba(s)? 
%cod: $EN $F1 $EF $EF $OEC1 
*INV: sí # yo te he preguntado qué temas hablas con tus amigos. 
*CAR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: vale # a ver # tú tienes amigos sordos o amigas? 
*CAR: no tengo amigos sordo(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: no? 
*INV: te parece que la amistad con +/. 
*CAR: pero qué me preguntabas ante(s) # de todo o Jo(r)di sabe que soy 
 sordo # quién sabe todo(s) # me preguntaba(s)? 
%cod: $EN $F3 $EF $OES2 $EN $PMT1 $F3 $EF $OEC3 $EN $PMT1 $F3 $F3 $OEC3 
*INV: sí # te he preguntado si estos chicos de internet +//. 
*CAR: ah # sólo Jo(r)di # Félix y Ele(na) <no> [/] no # Jo(r)di sa [*]. 
%err: sa = sí 
%cod: $EN $I1 $F6 $EF $EF $OES4 $EN $I1 $F6 $EF $EF $OES4 
*INV: lo sabe Jordi # Félix y Elena no lo saben. 
*CAR: no lo sabe(n). 
%cod: $EN $F6 $EF $OES2 
*INV: te parece que la amistad que tu puedas tener con los chi # con algún 
 otro chico sordo es distinta de la amistad que tú tienes con Albert 
 o con Jordi # que son oyentes? 
*CAR: repite la pregunta. 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: sí # sí # imagina # tú ya me has dicho que no tienes amigos sordos # 
 no? 
*CAR: no tengo amigo(s). 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $OES2 
*INV: no tienes amigos sordos. 
*CAR: vale. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: pero tú # imagínate que tuvieras algún amigo sordo # eh? 
*CAR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: te parece que la amistad que tendrías con este chico sordo o chica 
 sorda sería igual o distinta respecto la amistad que tienes con 
 Albert o con Jordi o con Elena? 
*CAR: fff # e(s) que nunca tengo amigo(s) sordo(s) # no sé. 
%cod: $EN $I1 $PQNT3 $F6 $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F2 $OES3 
*INV: bueno # piénsalo # que te parece # sería igual o sería distinta la 
 amistad? 
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*CAR: fff # no sé # <xxx es que> [>] hay un <probrema> [*] # hay alguno(s) 
 sordo(s) que hacen lengua de signos # a mí no me gu(s)ta # a mí me 
 gu(s)ta hablar # xxx xxx xxx. 
%err: probrema = problema 
%cod: $EN $F2 $OES3 $EN $I1 $F6 $EF $OEC3 $EN $F6 $EF $EF $OEC2 $EN $F5 
 $EF $OES2 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $I3 
*INV: <cuál es tú opinión> [<] . 
*INV: pero hay chicos y chicas sordas que hablan? 
*CAR: que hablan <también> [/] también # c(l)aro # pero no todos los 
 sordo(s) # bueno. 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OEC1 
*INV: imagínate que tienes algún amigo o alguna amiga sorda que habla # 
 como tú # <no> [>] # y entonces te parece que la amistad con este 
 chico +/. 
*CAR: <sí> [/] <sí> [<]. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*CAR: sería igual. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: sería igual # te parece # que con los oyentes. 
*CAR: sí # si somos diferentes sería distinto. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PQNT3 $F5 $OEC4 
*INV: en qué? 
*CAR: si somo(s) diferente(s) +/. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES3 
*INV: diferentes en qué? 
*CAR: pué(s) de lenguaje de signos # que habla mejo(r) # habla peo(r) # 
 habla como yo # pués sería <peo(r)> [?]. 
%cod: $EN $PMT1 $F6 $EF $OES4 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC1 $EN $I1 $PMT1 
 $F5 $EF $OES2 
*INV: a ver si te he entendido # si el chico o la chica sorda habla como 
 tú entonces la amistad sería <igual que la que tienes con los 
 oyentes> [>] ? 
*CAR: <sería igual más o menos> [<] # es que yo nunca +//. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 
*CAR: bueno # sí # ami(s)tad igual # sí. 
%cod: $EN $PMT1 $F6 $EF $OES4 
*INV: yo nunca # qué me decías # qué decías? 
*CAR: lo de yo nunca # pués # no # nada # <e(t)cetera> [?] # se me ha 
 ocurrido una cosa. 
%cod: $EN $PMT1 $F6 $OES4 $EN $PQNT3 $F2 $EF $OES5 $EN $F6 $OES2 
*INV: <dímela> [>]. 
*CAR: <yo vi> [<] a una chica sorda que tenía i(m)pla(n)tes # (ll)eva 
 <petanca> [?] # <e i(m)plante> [//] lleva i(m)plante # <lleva> [//] 
 tiene petanca # pué(s) yo he hablado con ella # <habla> [/] habla 
 como yo. 
%cod: $EN $I1 $F6 $EF $EF $OEC2 $EN $I1 $F6 $EF $EF $OES2 $EN $F6 $EF 
 $OES3 $EN $F6 $OES3 $EN $F6 $EF $OEC1 $EMS10 
*INV: ya # esta chica la conoces? 
*CAR: la conocí xxx # eem # la asociación de i(m)pla(n)tados cocleares # 
 pués allí # eh # y hablamos # nos entendemo(s) ba(s)tante bien. 
%cod: $EN $I1 $F6 $EF $EF $OES2 $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $OES3 $EN $F6 $EF 
 $EF $OES2 
*INV: cuántos años tienes esta chica? 
*CAR: 0 &=gesto de interrogación con la cabeza y mirada . 
*INV: cuántos años tiene? 
*CAR: no sé # unos xxx año(s). 
%cod: $EN $F2 $OES2 $EN $I1 $F6 $EF $OES4 
*INV: ah ya # un poco mayor que tú. 
*CAR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
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*INV: la amistad con las chicas te parece que es igual o distinta 
 respecto la amistad con los chicos? 
*CAR: puede repeti(r)lo? 
%cod: $EN $I1 $C3 $F1 $EF $OES3 
*INV: tú tienes amistad con chicos y también tienes amistad con chicas # 
 con Elena # eh? 
*CAR: sí # c(l)aro. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F2 $EF $OES4 
*INV: y a Elena le has puesto un uno # igual que Albert # eh # la has 
 valorado como un uno # o sea que es muy buena amiga. 
*CAR: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: entonces # la amistad con las chicas te parece que es igual o 
 distinta de la amistad con los chicos? 
*CAR: no # so(n) di(s)ti(n)to(s) # fff # a ve(r) # con los amigo(s) # qué 
 ruido. 
%com: se oye el sonido de una sirena 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $I1 $PQNT3 $F5 $EF $EF $EF $OES3 $EN $PQNT3 $F6 
 $EF $EF $OES3 $EN $I1 $F6 $OES4 
*INV: sí. 
*CAR: xxx xxx chico # <a ver> [/] # a ve(r) # me se ha olvidado el porqué 
 &=ríe +//. 
%cod: $EN $I3 $F6 $OES4 $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F6 $OES2 $EMS7 
*INV: te he preguntado la amistad con las chicas <es i> [>] es igual o 
 distinta de la amistad con los chicos? 
*CAR: <ah # la(s) chica(s)> [<] # la(s) chica(s) de chico(s) # a ve(r) # 
 hom(br)e # la amistad de la(s) chica(s) sí e(s) di(s)tinta de la 
 ami(s)tad de lo(s) chico(s). 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES4 $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $EF $OES4 $EN 
 $F2 $EF $OES4 $EN $C3 $PQNT3 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OES1 
*INV: no # cuándo tú eres amigo de un chico esta amistad es distinta de 
 cuando tú eres amigo de una chica # o es igual? 
*CAR: <sis> [*] # igual # <sí> [/] sí # igual. 
%err: sis = sí 
%cod: $EN $F5 $EF $OES4 $EN $F5 $OES4 
*INV: ahora no tienes ninguna novia # no # no sales con +/. 
*CAR: no # tenía. 
%cod: $EN $F5 $OES3 
*INV: y cuándo rompiste con está novia? 
*CAR: cuándo? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: o sea # tenías una novia pero ahora ya no. 
*CAR: <no> [/] no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y cuándo se terminó? 
*CAR: cuándo terminó # fff # hace mucho. 
%cod: $EN $F6 $OES3 $EN $I1 $F6 $OES3 
*INV: más o menos? 
*CAR: ocho mese(s) # en internet # ocho mese(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES4 
*INV: esta chica la conocistes? 
*CAR: sí un poco. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: porqué era de aquí # de barcelona? 
*CAR: c(l)aro. 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 
*INV: y os veíais? 
*CAR: mi(r)a si quiere(s) te cuento una hi(s)toria? 
%cod: $EN $I1 $PQNT3 $F3 $EF $EF $EF $OEC4 
*INV: sí. 
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*CAR: bueno # eee # a ver qué preguntabas? 
%cod: $EN $F3 $OES2 
*INV: sí # a ver # te preguntaba # o sea que tú has tenido una novia # no 
 # y entonces la pregunta era # la amistad con tus mejores amigos es 
 igual o es distinta de la amistad que tú tienes con una novia # con 
 una pareja? 
*CAR: e(s) di(s)ti(n)ta. 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $OES3 
*INV: es distinta # por qué? 
*CAR: <coi> [?] ya sabe(s) po(r)qué # po(r)qué la novia a lo(s) mejores 
 amigo(s) # bueno # dice los mejores amigo(s) o amigos? 
%cod: $EN $I1 $F6 $EF $EF $OES2 $EN $PMT1 $F6 $EF $EF $EF $OES5 $EN $F6 
 $EF $OES2 
*INV: tus mejores amigos # eh # o sea la amistad con tus mejores amigos te 
 parece que es igual o es distinta respecto la amistad con tu pareja 
 # con tu novia? 
*CAR: fff # xxx # e(s) difíci(l) pensar # no # e(s) difíci(l). 
*INV: ya # es tu opinión # eh. 
*CAR: fff # pué(s) no sé # xxx la novia # xxx e(s) <ditit> [/] 
 di(s)ti(n)to. 
*INV: y en qué cosas es distinta # en qué es distinta? 
*CAR: pués # pero xxx mis mejores amigos no les amo # pero a la novia sí 
 amo # sabes amar # sabe(s) qué e(s)? 
*INV: bueno sí. 
*CAR: pero mis amigo(s) # son <amigo(s)> [/] amigo(s) y ya (es)tá. 
*INV: o sea # claro # y con la novia os amais # no # claro # pero +/. 
*CAR: xxx más. 
*INV: y en el grado de amistad # es el mismo? 
*CAR: lo mismo # sí # más o meno(s). 
*INV: sí # hace ocho meses # más o menos que has roto con esta novia # no 
 # y cuánto tiempo estuvisteis saliendo? 
*CAR: e(n) i(n)te(r)net # pué(s) # a ve(r) # xxx cuando empezábamo(s) a 
 ser amigos xxx xxx tre(s) mese(s) # luego ya empezaba a 
 quere(r)me # a ama(r)me # ya empezó una semana # toda una 
 semana hablando xxx mucho # una semana # de piropos y va # sabe # 
 piropeos # y mucha(s) cosas más # am # a ve(r) # luego una semana 
 de(s)pués ella se tuvo <i(r)> [//] <de i(r)> [/] de i(r) de 
 vacacione(s) # bueno yo p(r)imero me fui de vacacione(s) # <yo> [/] 
 yo e(s)taba de vacacione(s) # mientra(s) ella xxx de 
 vacacione(s) po(r)qué yo tenía que trabajar en mi pueblo # cuando 
 pasó y mandamo(s) mensaje(s) <a(l) móbil> [/] a(l) móbi(l) # todo 
 e(l) mes de agosto y bueno # de(s)pué(s) e(n) setiembre # eee # la 
 novia y yo hablamos internet # hacía un mes que no hablamo(s) y se 
 cambió mucho # <era muy di> [/] era muy diferente # yo he vi(s)to # 
 e(s)taba hablando y &ti tiene la foto de una chica que e(s)taba con 
 un chico y le vi # qué pasa # yo le preguntaba qué pasa # y ella me 
 co(n)te(s)tó # nada # es un amigo # bueno # <yo me> [/] yo me enfadé 
 un poco pero # fff # bueno de(s)pués empezamos a di(s)cuti(r) # ya 
 sabe # a ve(r). 
*INV: esta chica ha sido tu primera novia o antes ya habías salido con 
 otras chicas? 
*CAR: hemo(s) salido po(r)qué xxx dos semana(s) # pero la(s) vacacione(s) 
 de verano # yo tuve que i(r) de vacacione(s) a mi pueblo # a 
 trabaja(r) # e(s)taba <dos> [/] dos semana(s) y ha(s)ta mi mensajes 
 a(l) móbil y ya (es)tá # fff # y ella me dejó # xxx ha 
 pasado ocho mese(s) xxx. 
*INV: antes habías salido con otras chicas o ésta era la primera? 
*CAR: <ésa> [?] la p(r)imera. 
*INV: cómo te gustaría que fuera tu amigo ideal # tu amigo perfecto # cómo 
 te gustaría que fuera # amigo o amiga? 
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*CAR: cómo # p(r)egunta? 
*INV: sí. 
*CAR: no sé. 
*INV: qué es lo que más valoras +/. 
*CAR: po(r) ejemp(l)o # no sé? 
*INV: pués no sé # que sea simpático o que ha +/. 
*CAR: <gacioso> [/] <gacioso> [/] <gacioso> [/] g(r)acioso # dive(r)tido # 
 simpático sí # la(s) edade(s) no # cómo se llama # no sé # que sea 
 <gracioso> [/] gracioso. 
*INV: y Carlos # te parece que tú podrías ser amigo de una persona 
 que fuera muy distinta a ti # por ejemplo # tú eres un chico de 
 raza blanca # te parece que tú podrías ser amigo de un chico o una 
 chica de raza negra # o ésto +/. 
*CAR: <me da igual> [/] me da igual. 
*INV: te da igual # esto no sería impedimento de cara a la 
 amistad? 
*CAR: no tiene nada que ve(r) de los amigo(s) # hablamos amigos # no tiene 
 nada que ve(r) # ya (es)tá. 
*INV: te parece que tú podrías ser amigo de un chico o una chica que 
 fuera de un país o de una cultura muy distinta a la tuya # por 
 ejemplo # no sé # de +/. 
*CAR: de francia o de italia # no? 
*INV: o aún más distinta # por ejemplo # una cultura árabe # musulmana # 
 una cultura china # o de un país del áfrica # con una cultura muy 
 distinta # qué piensas? 
*CAR: <no sé> [>] [/] no sé qué pienso? 
*INV: <podrías ser amigo> [<] o la cultura sería un impedimento al 
 ser tan distinta # hacia la amistad entre tú y la otra persona? 
*CAR: de otro país? 
*INV: más que de otro país # otra cultura muy distinta a la tuya # eh? 
*CAR: pué(s) # nu(n)ca +/. 
*INV: de una cultura oriental o una cultura árabe # podrías ser amigo de 
 una persona de una cultura muy distinta a la tuya # o esto sería un 
 impedimento? 
*CAR: me gu(s)taría. 
*INV: mm # te gustaría? 
*CAR: sí # pero si no puede pué(s) no # si <no puede> [/] no puede # ya 
 e(s)tá. 
*INV: y te parece que podrías ser amigo de una persona con una 
 disminución # por ejemplo # una persona ciega # o esto sería un 
 impedimento para la amistad? 
*CAR: fff # no sé # pero me gu(s)ta habla(r) a mí # me da igual pero a mí 
 yo soy más gracioso # yo soy xxx . 
*INV: mm? 
*CAR: yo # no sé # no sea # mi(r)a # para mí +//. 
*CAR: lo qué pregunta # pregúntame. 
*INV: sí # yo te he preguntado si te parece que tú podrías ser amigo de 
 una persona ciega. 
*CAR: di(s)minuida # e(l) tre(in)ta (y) tre(s) po(r) ciento. 
*INV: mm? 
*CAR: e(l) tre(i)nta (y) tres po(r) ciento &=ríe . 
*INV: &=ríe # es igual el grado. 
*CAR: xxx . 
*INV: de una persona que tuviera una pérdida visual # eh # que fuera ciega 
 # tú podrías ser amigo o te parece que +/. 
*CAR: xxx una persona ciega. 
*INV: mm ? 
*CAR: xxx persona ciega. 
*INV: te parece que esto sería un impedimento para la amistad entre tú y 
 la otra persona? 
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*CAR: fff # <no sé> [/] no sé. 
*INV: qué piensas? 
*CAR: no sé. 
*INV: podrías ser amigo o te parece que sería complicado? 
*CAR: no # fff # bueno # sí sería más complicado. 
*INV: por qué te parece? 
*CAR: po(r)qué # no sé # nunca he hablado con una persona ciega # nunca # 
 no sé. 
*INV: y una persona que fuera en silla de ruedas # podrías ser amigo de 
 una persona que fuera en silla de ruedas o también sería complicado? 
*CAR: <da igual> [/] da igual. 
*INV: te da igual? 
*CAR: sí. 
*INV: qué haces tú por tu mejor amigo? 
*CAR: qué hago yo? 
*INV: sí # qué haces tú por Albert # por Jordi? 
*CAR: qué hago? 
*INV: qué haces tú por ellos? 
*CAR: fff # un ejemplo # no entiendo # un ejemplo # no entiendo. 
*INV: pués # no sé # los ayudas <o los> [>] escuchas o los animas # no sé 
 # qué haces tú por ellos? 
*CAR: <ah # sí # qué hago> [<] # i(n)te(n)to sali(r) más # sali(r). 
*INV: pero con ellos no # me has dicho que no salías con ellos. 
*CAR: no # salía # iba a sali(r) <en> [/] en navidad pero no po(r)qué 
 (es)taba cansa(d)o de lo(s) padre(s) # pués en casa # dando 
 vuelta(s) # ya (es)tá # xxx e(n) casa # <y> [/] y e(n) verano no sé 
 qué # no sé. 
*INV: sí # qué haces tú por ellos # por Albert # por Jordi # por Elena? 
*CAR: hablar. 
*INV: y qué hacen tu mejores amigos por ti # Albert # Jordi y Elena # qué 
 hacen por ti? 
*CAR: fff # habla(r) # como yo. 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigos sobre ti? 
*CAR: no sé. 
*INV: bueno # pero es tu opinión. 
*CAR: qué piensa # qué pienso yo # <xxx xxx xxx> [>] # pero yo te(n)go que 
 decir qué piensan. 
*INV: <no # qué piensan ellos> [<] # sí # exacto. 
*CAR: no sé # que soy un tío normal # ya (es)tá. 
*INV: bueno # y algo más # no. 
*CAR: no sé. 
*INV: Jordi # imagínate que ahora está aquí # no # y yo le pregunto # a 
 ver # qué # cómo es Carlos # qué me diría # qué piensas que me diría 
 # es un tío normal y qué más? 
*CAR: normal # <ag(r)adables> [*] # gracioso # po(r)qué nos reímo(s) ya # 
 no sé # <to> [?]. 
%err: ag(r)adables = agradable 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*CAR: sí. 
*INV: qué es importante? 
*CAR: <para> [//] <qué e(s) importante> [/] qué e(s) importante # qué? 
*INV: para que la amistad funcione y no se rompa # qué es importante? 
*CAR: para que fu(n)cione o # no sé? 
*INV: exacto. 
*CAR: no entiendo. 
*INV: qué cosas son importantes para que una amistad funcione? 
*CAR: fu(n)cione # oh # pués hablar # eeem # fff # pe(r)donar # 
 di(s)culpar # qué más # fff # eem # deci(r) que <si tiene algú(n) 
 p(r)oblema> [//] si tienes un p(r)oblema me lo dice(s) # te ayudo # 
 fff # &va . 
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*INV: y a veces en la relación con tus amigos qué problemas surgen? 
*CAR: <p(r)obrema(s)> [*] ? 
%err: pobrema = problemas 
*INV: cuando tú te relacionas con tus amigos # qué problemas surgen? 
*CAR: <no> [/] no. 
*INV: algún pequeño problema a veces surge # no? 
*CAR: fff # u(n) p(r)oblema pequeño # no? 
*INV: mm. 
*CAR: pué(s) di(s)cutir. 
*INV: sobre qué? 
*CAR: <no> [/] no sé # e(s) muy difícil e(x)plicarte # ff # a ve(r) # <no> 
 [/] no sé. 
*INV: bueno # o sea # alguna discusión # no? 
*CAR: sí xxx. 
*INV: y cómo resuelves los problemas que puedan surgir con tus 
 amigos # estas discusiones cómo las resuelves? 
*CAR: pués habla(r) # <ayuda(r)> [/] ayuda(r) # hablar. 
*INV: en general # por qué los amigos se enfadan? 
*CAR: que se enfadan po(r) qué? 
*INV: sí. 
*CAR: po(r) qué # no sé po(r) qué se enfada(n). 
*INV: pero en general por qué se enfadan los amigos # qué piensas? 
*CAR: yo creo que po(r)qué # no sé # <po(r)qué se> [/] po(r)qué se ha(n) 
 peleado # <pos> [*] po(r)qué le ha dejado una novia # no sé # uf # 
 no sé más # ya (es)tá. 
%err: pos = pués 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigos o con tus padres? 
*CAR: mi(s) padres <más confianza> [?] . 
*INV: por qué? 
*CAR: porqué con mi(s) padres hablo más que los amigo(s). 
*INV: a veces tus amigos te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*CAR: no. 
*INV: si tus amigos quieren que hagas una cosa pero tu +/. 
*CAR: xxx repite. 
*INV: sí # tus amigos quieren que hagas una cosa pero tus padres no te 
 dejan # tú qué escogerás? 
*CAR: homb(r)e # <sí que me dejan mis padre(s)> [/] sí que me dejan # sí. 
*INV: pero quizás todo todo no te dejan # no? 
*CAR: siemp(r)e me dejan # (ya) (es)tá # hom(br)e # cua(n)do e(s)ta(ba) un 
 día po(r) la noche # mu(y) tarde # <e(s)taba> [/] e(s)taba hablando 
 con mis amigo(s) de inte(r)net # entonce(s) mi pad(r)e # c(l)aro # 
 se enfadaba po(r)qué era muy tarde # e(n)to(n)ces no me dejaba # yo 
 <salí> [//] a sali(r). 
*INV: y tú qué hiciste? 
*CAR: yo no hice caso # pero se cab(r)eó # sí # se +//. 
*CAR: luego <po> [/] po(r) unos día(s) me lo quitó # xxx se lo quito 
 pa(ra) que no hab(r)e. 
*INV: ya # vaya. 
*CAR: pero ya (es)tá # ya se ha pasado. 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigos? 
*CAR: en común? 
*INV: sí # en qué os parecéis # qué tenéis en común? 
*CAR: qué qu(i)ere deci(r)? 
*INV: por ejemplo # hay amigos que tienen en común que todos son del barça 
 # que les gusta el barça # por ejemplo # entonces tú y tus amigos 
 qué tenéis en común? 
*CAR: A(l)be(rt) de(l) barça # Félix de(l) a(t)lético de madri(d). 
*INV: &=ríe # pués esto no es en común. 
*CAR: hay alguno(s) que son de(l) barça # otro(s) de(l) madri(d) # 
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 otro(s) del valencia. 
*INV: entonces qué tenéis en común # en qué os parecéis todos vosotros? 
*CAR: fff # no sé # A(l)bert # todos. 
*INV: mm? 
*CAR: todos # (ya) (es)tá # sí. 
*INV: pero # por ejemplo # tú y Jordi en qué os parecéis # qué tenéis en 
 común? 
*CAR: pero no he visto su foto. 
*INV: no # pero no quiero decir físicamente # sinó # no sé # a los dos nos 
 gusta # pués yo qué sé # hablar de motos # por ejemplo # eh # en qué 
 os pareceis en cuanto a aficiones # tú y estos chicos y chicas? 
*CAR: las aficiones? 
*INV: por ejemplo # puede ser una cosa que os una # que tengáis en común. 
*CAR: ser gracioso(s) &=ríe . 
*INV: vale # ser graciosos # &=ríe # está bien # sí. 
*INV: Jordi no lo conoces en foto? 
*CAR: no # xxx foto <Elena> [?] [/] Elena sí. 
*INV: Ahora ya hemos terminado esta parte. 
*CAR: xxx xxx cuánta(s) pregunta(s). 
*INV: Carlos cuando me has ido hablando de tus amigos # a Albert le has 
 puesto un uno y a Elena también le has puesto un uno # pero me da 
 la sensación que Jordi es más amigo tuyo que no Albert y Elena? 
*CAR: a ve(r) qué deci(r) uno # pe(r)o uno es más amigo # al revés # uno 
 más amigo # <e(s)to> [= número uno] más amigo # segundo e(l) dos # 
 é(s)te como e(l) tercero. 
*INV: vale # que no es tan amigo # o sea # Elena es más amiga que Jordi? 
*CAR: <el uno> [/] el uno # luego e(l) dos # e(l) tres. 
@End
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: ALE Alexia Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|ALE|18;0.|female|CFGM-estètica IES 
 Salvador Seguí|DAP1|Target_Child|vídeo19| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of ALE: 7-NOV-1985 
@Coder: INV 
@Date: 19-NOV-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*ALE: pué(s) <la> [/] la Laia # e(s) que ésta e(s) sorda # eh # <qué 
 má(s)> [/] qué má(s) # <Écar> [*] # que también e(s) sordo # eh # 
 &Va Vanesa # no e(s) sorda # e(s) <de> [/] de <normal> [?] # eh 
 # cómo se llama # e(s) qué no +//. 
%err: Écar = Édgar 
*ALE: amigo(s) o mejore(s) amigo(s)? 
*INV: los mejores amigos o amigas. 
*ALE: e(s) que también tengo amigo(s) de mi hermano que también # eh # uno 
 se llama Marc # oyente también # oyente # eh # qué má(s) # y la 
 gente que ante(s) te he comentado # la verdad no sé qué má(s). 
*INV: o sea # éstos son los mejores amigos y amigas. 
*ALE: sí # que tengo confianza. 
*INV: con Laia # que es sorda # dónde os conocisteis? 
*ALE: xxx en el mismo colegio xxx # en el sant ot. 
*INV: en sant ot. 
*ALE: sí # en sant ot # y <é(s)te> [= Édgar] también. 
*INV: con Laia # desde cuándo sois amigas? 
*ALE: desde pequeña(s). 
*INV: más o menos desde qué curso? 
*ALE: yo he empezado en p+cinco # no(s) conocimo(s) en cuarto de primaria 
 # no(s) conocimo(s). 
*INV: la amistad empezó en cuarto de primaria. 
*ALE: e(s) que recordarme no me acuerdo mucho # creo no(s) llevamo(s) muy 
 bien # vivimos al lado de casa y quedamo(s) de vez en cuando. 
*INV: ibais juntas a la clase? 
*ALE: sí # íbamo(s) junta(s) # <cuando iba> [/] cuando iba ella repitió 
 cuarto de primaria y <hemo(s)> [/] hemo(s) empezado a estar junta(s) 
 # no(s) conocimo(s) # cada año igual # y en la clase logopedia 
 había un grupo de hacíamo(s) periódico(s) y íbamo(s) <junta(s)> [/] 
 junta(s). 
*INV: en la clase ibais juntas y en logopedia también. 
*ALE: sí # logopedia # en la clase de logopedia # y también para ir a 
 sali(r) # por ejemplo para ir al cine y xxx # quedamo(s) 
 <habitualmente> [?]. 
*INV: y ahora ya no estais juntas? 
*ALE: sí # ahora <sí> [/] sí # vivimos al lado # hoy hemos quedado para ir 
 # hablamo(s) # tal # y despué(s) ya se va a su colegio y yo voy 
 a comer # me cuenta todo. 
*INV: pero Laia viene a este instituto? 
*ALE: no # <viene a> [//] va a(l) suyo. 
*INV: va a sunion? 
*ALE: al suyo # e(s) que ahora cada uno va a su colegio pero quedamo(s) y 
 tal # porqué es que vivimos al lado # no hemos pe(r)dido e(l) 
 contacto # no hemo(s) pe(r)dido. 
*INV: o sea que desde cuarto de primaria que ibais juntas a la escuela y 
 hasta sexto? 
*ALE: hasta tercero de eso # xxx tercero de eso # ella ya se fue a la otra 
 clase en cuarto de eso # pero íbamos juntas a la hora del patio o 
 para ir a salir o para quedar # <estuvimo(s)> [?] junta(s). 
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*ALE: <es que> [/] es que siempre vamo(s) junta(s). 
*INV: y con Édgar desde cuándo os conoceis? 
*ALE: también en el cole # en sant ot. 
*INV: desde qué curso? 
*ALE: pff # e(s) que el Édgar no me acuerdo. 
*INV: más o menos. 
*ALE: es que iba cuando xxx sexto de primaria o cuando mi hermano se puso 
 conmigo # <él estaba con nosotro(s)> [/] él estaba con nosotro(s) y 
 hemo(s) empezado a conocerno(s) # hasta cuarto de eso. 
*INV: en cuarto de eso empezasteis a tener amistad? 
*ALE: no e xxx claro xxx primero de eso. 
*INV: desde primero de eso que teneis amistad? 
*ALE: sí # empezamo(s) a hablar y tal y cual # pero no(s) conocimo(s) de 
 pequeño(s) # xxx de pequeño(s) no hablábamo(s) mucho po(r)qué no 
 sabíamo(s) muchas cosa(s) # pero hasta primero de eso hablamo(s) # 
 tal # y tal # y él e(s)tá un poco pesa(d)o. 
*INV: y Édgar desde cuándo lo conoces? 
*ALE: pff # ya hace tiempo # desde pequeño # e(s) que <esto(s)> [= Laia y 
 Édgar] <en sant ot fue> [//] cuando yo empecé en sant ot iba 
 a p+cinco # empezamo(s) a sant ot hasta cuarto de eso. 
*INV: o sea # a Édgar lo conoces desde p+cinco? 
*ALE: e(s) que no estoy segura # es que no me acuerdo # no sé. 
*INV: pero en primero de eso es cuando empezó la amistad? 
*ALE: sí. 
*INV: y ahora no vais juntos? 
*ALE: sí # e(s) que siempre me envía mensaje(s) para quedar # tal y cual # 
 pero yo prefiero estar con otro(s) amigo(s) # po(r)qué Édgar <no> 
 [/] no va con sus amigo(s) de su colegio # es que él <a(ho)ra> [*] 
 va a su colegio xxx # pero no queda mucho con sus compañero(s) de su 
 clase # siempre va conmigo o con una amiga mía también # o con ella 
 también # con Laia # <no> [/] no quiere quedar con sus amigo(s) y yo 
 siempre # Édgar xxx xxx # no <quiere> [*] poner al teléfono y yo 
 siempre le aconsejo <que> [/] que se ponga al teléfono # que se 
 acostumbre # no quiere # y con el móbil cada vez que llamaba su 
 madre # por ejemplo yo estaba con él en el autobús # con él # y 
 llama a su móbil su madre # llama <a> [/] a Édgar y <no> [/] no 
 <pone> [*] # siempre tengo que <poner> [*] yo # es que siempre me 
 envía mensaje(s) y ademá(s) su móbil <no> [/] <no> [/] no sale 
 factura # a él le da igual # siempre me envía mensajes pero de todas 
 formas es que si un mensaje e(s) muy largo te ga(s)ta(s) má(s) y yo 
 quiero que llame a su madre y que se acostumbre igual # primero 
 acostumbrar al teléfono de casa y después vas acostumbrando # pero 
 no hay forma. 
%com: utiliza la palabra en catalán 
%err: quiere = se quiere ; pone = se pone ; poner = ponerme 
*INV: vaya # o sea que con Édgar hasta cuarto de eso estuvisteis juntos en 
 el instituto? 
*ALE: desde primero de eso. 
*INV: desde primero de eso hasta cuarto? 
*ALE: <no> [/] <no> [/] no éste se fue a tercero de eso # se fue para otro 
 colegio # pero quedamos a menudo. 
*INV: y con Vanesa # desde cuándo la conoces? 
*ALE: pff # desde hace un año # me la presentó <mi> [/] <mi ex> [/] # o 
 sea # mi ex que tuve # yo estuve con un chico # vale # y este chico 
 me presentó a ella <y> [/] <y> [/] # o sea # y el chico que iba se 
 conocieron hace tiempo y me la presentó y ahora llevamo(s) un año y 
 a vece(s) quedamos xxx xxx ahora # ahora <la Va> [/] la Vanesa no me 
 llama mucho # también xxx ahora # pero nos hablamo(s) mucho y no(s) 
 conocemo(s) hace un año # no(s) conocemo(s). 
*INV: Vanesa va a otro instituto? 
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*ALE: sí # a otro instituto. 
*INV: y Marc desde cuándo lo conoces? 
*ALE: éste e(s) un amigo de mi hermano y también mi amigo y somo(s) 
 vecino(s) # bueno <vecino(s)> [/] vecino(s) es una forma de deci(r) 
 porqué vivimos al lado y <e(l) Marc e(s)tá muy> [//] # cómo lo diría 
 # el año pasa(d)o &hi hizo el bachillerato y lo dejó po(r)qué <se 
 hacía> [*] campana y creo que no iba # lo ha dejado # y e(s)tuvo 
 una semana sólo trabajando con un amigo de su padre y al final lo ha 
 deja(d)o y no hacía nada # y ahora está en el colegio donde va mi 
 hermano # van junto(s) pero él hace una(s) asignatura(s) y mi 
 hermano <otro> [*] y <llevo> [*] bien con él pero <ahora> [//] 
 ayer <está> [*] con él y no sé qué le pasa # xxx yo le dije si 
 e(s)tá enfadado y me ha dicho que no # pero me dijo que pasara de él 
 # digo # ah bueno vale # pero yo creo no(s) llevamo(s) bien. 
%err: se hacía = hacía ; otro = atras ; llevo = me llevo ; está = estuve 
*INV: tú y todos estos chicos y chicas vais juntos en un mismo grupo o son 
 distintos grupos? 
*ALE: no # separa(dos) # é(s)to(s) vamo(s) junto(s) y é(s)te vamo(s) 
 junto(s). 
*INV: a ver # o sea tú # Laia y Édgar vais juntos en un grupo? 
*ALE: <a veces> [/] a vece(s) sí # a vece(s) yo quedo con ella y a vece(s) 
 quedamo(s) lo(s) tre(s) o do(s) má(s) también # que son sordo(s) 
 también # Andrea y Jesús. 
*ALE: y con e(s)to(s) a vece(s) quedamo(s) <lo(s) do(s)> [/] o sea lo(s) 
 do(s) cuando e(s)tá con el que yo iba # <íbamo(s) lo(s) cuatro> [/] 
 íbamo(s) lo(s) cuatro y ahora hemo(s) pe(r)dido contacto # é(s)ta y 
 é(s)te <lo dejó> [*] de hablar <con> [/] con el chico que yo iba y 
 ahora vamo(s) a <vete(s)> [*] me quedo con ella o a <vete(s)> 
 [*] bueno mi hermano no quiere que vaya con ello(s) po(r)qué mi 
 hermano va con los amigos de mi hermano # tiene uno(s) amigo(s) y a 
 <vete(s)> [*] voy con ella pero a <vete(s)> [*] no # depende de lo 
 que me digan ello(s) # un día no venga(s) # no sé qué # ah bueno 
 vale. 
%err: lo dejó = dejó ; vete = veces 
*INV: pero a veces sí que vas con Vanesa y Marc # los tres juntos? 
*ALE: sí. 
*INV: pero vas más con el grupo de sordos? 
*ALE: no # oyente(s) también. 
*INV: si tienes distintos amigos # numéralos en función del mayor o menor 
 grado de amistad # a Laia qué número le pondrías # un uno? 
*ALE: sí. 
*INV: y a Édgar? 
*ALE: e(s) qué l'Édgar # e(s) que somo(s) muy distinto(s) y xxx xxx de su 
 cole y muy <jéjica> [*] # y muy <jejica> [*] y se <jeja> [*] de 
 todo. 
%err: jéjica = quejica ; jeja = queja 
*INV: qué número le pondrías # bueno lo dejamos para más adelante # te lo 
 piensas # y a Vanesa? 
*ALE: la Vanesa un uno. 
*INV: Marc? 
*ALE: el Marc es que depende. 
*INV: bueno # lo dejamos para más adelante # te lo piensas # y a Andrea? 
*ALE: Andrea uno. 
*INV: igual que Laia y Vanesa? 
*ALE: sí igual. 
*INV: Jesús? 
*ALE: y e(l) Jesú(s) quedamo(s) <cuando> [/] cuando está con ella siempre 
 viene a vece(s) # Jesú(s) y yo no hablamo(s) mucho porqué siempre 
 va con Andrea porqué son muy amigo(s) # e(l) Jesú(s) y la Andrea. 
*INV: tú y Jesús no teneis tanta amistad. 
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*ALE: po(r)qué é(s)to(s) # é(s)te tiene quinze y <é(s)te> [= Jesús] tiene 
 once o doce. 
*INV: no # más # tiene que tener quince # está en cuarto de eso Jesús # lo 
 ves más pequeño # más infantil. 
*INV: a ver # a Édgar qué número le pondrías? 
*ALE: un tre(s) o así. 
*INV: y a Marc? 
*ALE: e(s) que e(l) Marc como xxx <contigo> [?] y también con mi hermano # 
 no sé # e(s) que no hablamo(s) mucho po(r)qué siempre va a su bola. 
*INV: entonces tienes menos amistad que con Édgar o igual? 
*ALE: <igual> [/] igual. 
*INV: también un tres? 
*ALE: sí. 
*INV: y Jesús # menos? 
*ALE: sí. 
*INV: un cuatro # un cinco? 
*ALE: e(s) que no hablamo(s) mucho. 
*INV: un seis? 
*ALE: sí. 
*INV: dónde tienes más amigas o amigos # en la clase # en el instituto o 
 en otros sitios? 
*ALE: e(s) que tengo vario(s) # tengo muchos amigo(s) # po(r)qué uno(s) en 
 <colegio> [*] y otro(s) del cole que yo antiguo y otro que me 
 presenta y otro que po(r)qué xxx xxx en centro gallego <que> 
 [/] que me aceptó con la <Carmen> [?] xxx <más> [/] <más> [/] más 
 amigo(s) po(r)qué e(s)tá mi prima y <una> [/] y amiga de mi edad # 
 bueno do catorce o trece año(s) # o sea tengo más amigo(s) que en 
 otro sitio. 
*INV: en este centro gallego # qué vas los fines de semana? 
*ALE: sí # a todo(s) lo(s) fine(s) de semana # ensayo lo(s) fine(s) de xxx 
 semana y viajo a mucho(s) sitio(s) # o sea viajo y yo no pago nada 
 xxx yo voy # autobú(s) # bueno # a lo mejo(r) # a mucho(s) sitio(s). 
*INV: haceis actuaciones en muchos sitios # tus padres son gallegos? 
*ALE: no # lo(s) padre(s) de mis padre(s) # mis abuelo(s) # ha(n) nacido 
 allí en galicia pero viven aquí. 
*INV: tocas la gaita? 
*ALE: no # estoy aprendiendo # mi prima <me está ense> [/] me está 
 enseñando # cada jueve(s) voy a su casa y me enseña poco a poco y a 
 ve(r) si intento toca(r) # po(r)qué con lo(s) instrumento(s) # 
 po(r)qué si tocamo(s) con todo(s) no sé si me va a oi(r) # y con 
 la(s) nota(s) po(r)qué he de aprende(r) a ve(r) cómo va # no sé. 
*INV: tienes amigos y amigas en todos los sitios pero los más íntimos # 
 los que tienes más confianza? 
*ALE: o sea lo(s) má(s) confianza son é(s)to(s) po(r)qué en el centro 
 llevo un año y má(s) o así. 
*INV: no ibas de pequeña en el centro gallego? 
*ALE: no # me apunté po(r)qué iba la xxx de mi prima y bueno # yo la lia # 
 así con(z)co má(s) gente po(r)qué xxx junta(s) y voy y ya e(s)tá # 
 son muy xxx en el centro # son mu xxx # pero yo me voy con la gente. 
*INV: del instituto o de tu clase # quién es tu mejor amiga o amigo? 
*ALE: <e(s) que hemo(s) empeza(d)o> [/] e(s) que hemo(s) empezado hace 
 poquito. 
*INV: bueno pero qué dirías? 
*ALE: no sé # e(s) que tengo <tre(s) o> [/] tre(s) o cuatro chica(s) que 
 siempre vamo(s) al mismo bar y no(s) tomamos algo pero # a mí 
 <mejo(r) amiga> [/] mejo(r) amiga e(s) que mejo(r) amiga xxx 
 po(r)qué +//. 
*INV: no # del instituto. 
*ALE: de(l) in(s)tituto amiga(s) # somo(s) amiga(s) # mejore(s) amiga(s) 
 no. 
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*INV: y cómo se llaman estas amigas del instituto? 
*ALE: Vanessa # eh # Yolanda # Mónica # eh # qué má(s) # eeh Elisabeth # 
 <lo(s)> [*] que siempre vamo(s) a toma(r) algo # siempre vamo(s). 
%err: lo = las 
*INV: cuándo te ves con tus mejores amigos o amigas # con los de sant 
 ot # los fines de semana? 
*ALE: lo(s) fine(s) de semana o un vierne(s) # depende. 
*INV: durant le semana no os veis? 
*ALE: no po(r)qué <hago deporte> [/] hago también deporte. 
*INV: y con Vanesa y Marc cuándo te ves? 
*ALE: &e e(l) Mar(c) lo veo casi siempre po(r) la tarde po(r)qué somo(s) 
 vecino(s) y a <vete> [*] también un sitio donde voy # a un cibe(r) # 
 donde va mi hermano # y no(s) vemo(s) # y a vece(s) veo a su padre # 
 casi siempre lo veo po(r)qué ademá(s) también mi casa xxx xxx la 
 lavadora y enfrente de su casa xxx la lavadora # a vece(s) si mi 
 hermano se habla con él siempre lo veo. 
%err: vete = veces 
*INV: está bien # se van al cuarto de la lavadora para hablar. 
*ALE: sí e(s) que vivimo(s) en una casa xxx xxx de(l) mismo edificio pero 
 llevamo(s) como vecino(s) y e(s) el mejor amigo de mi hermano # y 
 cada ve(z) lo veo # casi siempre # y a Vanesa la veo de vez en 
 cuando # cuando puedo po(r)qué ahora <tiene> [/] tiene uno(s) 
 asunto(s) muy co(m)plicado(s). 
*INV: personales? 
*ALE: personale(s) # sí. 
*INV: de novios? 
*ALE: no # de su(s) padre(s) po(r)qué su(s) padre(s) se separaron. 
*INV: vaya # pero cuando estaba más tranquila cuándo os veíaias # 
 durante el fin de semana? 
*ALE: a vece(s) hablamo(s) por el mesenger # a vece(s) <si> [/] si me 
 apetece i(r) a verla pué(s) voy a verla. 
*INV: y con las chicas del instituto te ves también fuera del instituto? 
*ALE: si quedamo(s) por ahí # aún no. 
*INV: con este grupo con el cual tienes más amistad # de los chicos y 
 chicas de sant ot # qué actividades hacéis? 
*ALE: pué(s) al cine # a la di(s)coteca # y a tomar algo o al cine y ya 
 está. 
*INV: y con Vanesa y Marc qué haceis? 
*ALE: eh # vamo(s) a tomar algo # a la di(s)coteca y lo(s) demá(s) <no(s) 
 quedamo(s)> [/] no(s) quedamo(s) po(r)qué a vece(s) siempre voy 
 a mucho(s) sitio(s) po(r)qué e(l) Mar(c) va con su(s) amigo(s) 
 con mi hermano # siempre va(n) a la di(s)coteca xxx xxx sé que 
 e(s)tán allí uno y fuimo(s) allí # y ya e(s)tá # xxx con é(s)to(s) o 
 con Vanesa voy a la di(s)coteca a encontra(r) a ello(s) # a mi 
 hermano. 
*INV: cuál es el número ideal de amigas o amigos de un grupo? 
*ALE: mm ? 
*INV: cuál es el número ideal de amigas o amigos de un grupo # para que 
 funcione aquel grupo? 
*ALE: a mi no me gusta mucha gente. 
*INV: tú qué dirías cuál es el número ideal? 
*ALE: pué(s) cuatro o cinco. 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amiga o amigo # amiga o amigo # y 
 compañera o compañero? 
*ALE: eh # mejor amiga e(s) que conoce mucho y <sabe> [/] sabe cosa(s) que 
 tiene ella # o sea <sé> [/] sé lo que le gu(s)ta y sé lo que +//. 
*ALE: y también que tenemo(s) mucha confianza # e(s)to sería mejor amiga # 
 y amiga e(s) cuando hablamo(s) <y> [/] y decimo(s) cosa(s) 
 divertida(s) # yo qué sé # no sé. 
*INV: o sea # hablais y decis cosas divertidas. 
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*ALE: cosa(s) # y de chico(s) o cualquier cosa # y compañera # e(s) que 
 compañera e(s) parecido a amiga # má(s) o meno(s) # una compañera y 
 hablamo(s) mucho # sí. 
*INV: cuántas mejores amigas o amigos tienes? 
*ALE: pué(s) <una> [= Laia]. 
*INV: Laia. 
*ALE: la Vanessa # bueno puede pone(r) Vani # siempre la llamo Vani # 
 Andrea amiga. 
*INV: le has puesto un uno? 
*ALE: eh? 
*INV: le has puesto un uno? 
*ALE: sí pero e(s) amiga porqué no la veo mucho # e(s) que é(s)to(s) lo 
 tengo parecido é(s)to(s) # bueno compañera(s) serían la(s) del cole 
 # compañera(s) y amiga(s) también. 
*INV: y algún otro? 
*ALE: y amigo(s) también Jesú(s) y el Édgar # y el Mar(c) no sé # xxx # 
 amigo. 
*INV: cuánto tiempo hace que tienes amistad con tus mejores amigas? 
*ALE: con Laia uno(s) cinco año(s) o así. 
*INV: y Vanessa? 
*ALE: la Vanessa # no sé # un año y medio o así. 
*INV: es importante tener amigas? 
*ALE: sí. 
*INV: por qué? 
*ALE: po(r)qué así puede(s) conta(r) tu(s) <probrema(s)> [*] # mis 
 amigo(s) me aconsejaron y yo a ello(s) tambié(n) # y a vece(s) hago 
 caso a vece(s) no # xxx e(s) importante tene(r) amigo y así 
 confianza y habla(r) y yo qué sé # así podemo(s) divertir. 
*INV: dónde se hacen las amigas # dónde es más fácil hacer amigas? 
*ALE: muy difícil. 
*INV: qué dirías? 
*ALE: no sé # por ejemplo como la Vanesa me la presentó el que yo iba # y 
 po(r) último cuando íbamo(s) a comer algo y hicimo(s) amiga(s) y 
 hablamo(s) tal y cual <y> [/] y me cayó mu(y) bien y hablamo(s) 
 mu(y) bien # y a <vete(s)> [*] tiene(s) <probrema(s)> [*] # y algún 
 <probrema> [*] # y también cosa(s) me lo cuenta todo # y po(r)qué 
 yo no voy a chivato  po(r)qué no no me gu(s)ta chiva(r) a la gente 
 # si e(s) <si> [/] si ella no no sabe con xxx # si quiere puede 
 conta(r) a una persona o a quien sea xxx # o no o sí # pero yo no 
 cuento a nadie # o sea que me cuenta todo la gente # no cuento a 
 nadie # sólo cuento a mis padre(s) xxx # a mi madre po(r)qué la(s) 
 madre(s) con las hija(s) le contamo(s) mucha(s) cosa(s). 
%err: vete = veces ; probrema = problemas 
*INV: y qué dirías dónde es más fácil hacer amigas # en el centro gallego 
 # en la calle # en el instituto? 
*ALE: en e(l) i(ns)tituto # la calle y el centro # igual. 
*INV: cómo se hacen las amigas # cómo se tiene que hacer para hacer amigas? 
*ALE: pué(s) hablar y # no sé # hablamo(s) y no(s) presentamo(s) <y> [/] 
 y así se hacen amiga(s) o si yo pienso que ya no me cae bien no 
 hablo con él # hablaría cosita(s) pero no contar mi vida &a &a a 
 alguién que no le caigo bien. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F2 $OES3 $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F6 
 $EF $OES2 $EN $F5 $OEC4 $OEC2 $EMS8 $EN $F5 $EF $OEC1 $OEC2 
*INV: la amistad con las chicas sordas o los chicos sordos te parece que 
 es distinta de la amistad que tienes con estas chicas y chicos 
 oyentes? 
*ALE: no # yo lo veo igual # más o meno(s) # sí. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: la amistad con los chicos es igual o es diferente respecto la 
 amistad con las chicas? 
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*ALE: e(s) diferente. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES3 
*INV: por qué? 
*ALE: a vece(s) e(s) diferente y a vece(s) es igual # depende de que 
 <conte> [//] # eeh que # comentamo(s) una cosa # un tema # si e(s) 
 de mi(s)mo # a vece(s) e(s) lo mi(s)mo y a vece(s) no. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC1 $EN $PMT1 $F5 $EF $OEC4 $EMS8 $EN $I1 $PMT1 $F5 
 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EMS2 
*INV: en qué es diferente? 
*ALE: pué(s) si yo quedo <con la(s)> [//] con chi(s)ca(s) # hablamo(s) 
 también sobre chico(s) # sobre <cosi> [//] cosa(s) de chico(s) y con 
 lo(s) chico(s) sólo contamo(s) para quedar # para i(r) # pero no 
 vamo(s) a conta(r) <de chi> [/] # bueno # de chica(s) no # po(r)qué 
 siempre lo(s) chico(s) # bueno # o sea mi he(r)mano po(r) ejemplo # 
 mi he(r)mano si queda con el Mar(c) cuenta cosa(s) de chica(s) y si 
 yo me quedo con chicos sólo contaría <comen> [/] comentario(s) y 
 nada de chica(s) # sólo puedo contar sentimiento(s) # xxx puedo 
 contar <el que> [/] el que me gusta # eso sí. 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F6 $EF $EF $OES4 $EN 
 $PMT1 $F6 $EF $EF $EF $OES2 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF 
 $EF $OEC1 $OEC4 $EN $I1 $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F6 
 $EF $EF $OEC4 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $I1 $F5 $OEC3 $EN $F2 $OES4 
*INV: la amistad con tus mejores amigas # con Laia y con Vanesa # es 
 distinta de la amistad que tenías con el chico con el cual 
 salías? 
*ALE: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: por qué? 
*ALE: porqué # eh # <cómo> [/] cómo lo ha(s) dicho? 
%cod: $EN $C3 $F2 $OES4 $EN $F1 $EF $OES2 
*INV: sí # tú nos has explicado que salías con un chico y este chico # 
 precisamente # te presentó a Vanesa. 
*ALE: sí # a la Vanesa xxx . 
%cod: $EN $I1 $F6 $OES4 
*INV: la amistad que tenías con este chico # que salías con él # es igual 
 o es diferente respecto la amistad que tienes con Laia y con Vanesa? 
*ALE: diferente. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: por qué? 
*ALE: po(r)qué # no sé # hacíamos # es que con el chico que iba no 
 llevamo(s) bien po(r)qué lo hemo(s) deja(d)o po(r)qué <ya no sigo> 
 [?] con él y # no sé # e(s) que no sé cómo explicarlo po(r)qué e(s) 
 diferente po(r)qué e(s) lo mismo # e(s) lo mismo hablar con 
 lo(s) chicos que con las chicas # po(r)qué si yo hablo con la(s) 
 chica(s) y <habramo(s)> [*] de chico(s) o cualquier cosa # y con 
 lo(s) chico(s) sólo cuento tontá(das) # yo qué sé. 
%err: habramo = hablamos 
%cod: $EN $PMT1 $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $OEC4 $OEC4 $EMS2 $EN 
 $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC3 $OEC4 $EN $PMT1 $F6 $EF 
 $EF $OEC4 $EMS9 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OES1 $EMS9 $EN $F5 $EF $EF 
 $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F5 $EF $EF $EF $OES2 $EN $F2 $OES2 
*INV: este chico con el que salías era el primer chico o antes ya habías 
 salido con otros chicos? 
*ALE: era un novio # o sea el que salía sería novio y los chico(s) que iba 
 sólo eran <dollo> [*] # lío # nada má(s) # el chico que iba fue el 
 primer novio <que tuve> [//] que <tuvimo(s)> [*] xxx y los otro(s) 
 chico(s) sólo íbamo(s) de vez en cuando. 
%err: dollo = rollo ; tuvimo = tuve 
%cod: $EN $F6 $OES3 $EN $F6 $OEC3 $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC2 $EN $F6 $EF 
 $OEC2 $EMS6 $EN $I1 $F6 $EF $EF $EF $OES2 $EMS3 $EMS6 
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*INV: y a qué edad empezaste a salir con este chico? 
*ALE: d(i)ecis(i)ete # tenía d(i)ecis(i)ete # ahora tengo d(i)eciocho. 
%cod: $EN $I1 $F6 $EF $EF $OES5 $EN $I1 $F6 $EF $EF $OES3 $EN $I1 $F6 $EF 
 $OES2 
*INV: y cuánto tiempo durasteis? 
*ALE: ocho mese(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $OES5 
*INV: y este chico era oyente? 
*ALE: sí. 
%cod: $EN $F6 $OES5 
*INV: y lo dejasteis # lo dejaste tú o él o los dos? 
*ALE: <lo dejé yo> [/] lo dejé yo. 
%cod: $EN $I1 $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 
*INV: por qué? 
*ALE: porqué e(s) que # eee # a vece(s) quedamo(s) en e(l) mi(s)mo sitio 
 en e(l) cíbe(r) # sie(m)pre e(l) <cuento> [=? encuentro] <y> [/] y 
 yo siempre llamaba po(r)qué él me dijo que su madre no le dejaba 
 llamarme y e(s)to e(s) mentira # eee # xxx xxx una chica puede 
 llamarme a(l)gún día a la semana o a vece(s) no # a vece(s) sí # 
 cuando pueda # y su madre no le dejaba y e(s)to no podía ser # y 
 yo llamaba mucho # llamaba y mi madre un día me enseñó la 
 fa(c)tura <llamabamos> [/] llamabamo(s) demasia(d)o y no podía se(r) 
 <y> [/] y en <oxo> [*] meses sólo fuimos un día al cine y 
 paseo(s) # nada má(s) # y me venía muy poca(s) veces al cole 
 po(r)qué no hacía nada # sólo trabajaba por la ta(r)de # no me 
 acue(r)do y venía muy pocas veces a bu(s)carme y xxx # a ve(r) yo 
 creo que en la vida normal xxx xxx xxx vamo(s) a(l) cíbe(r) o a su 
 casa # c(l)aro # yo xxx xxx xxx a mi casa es mejor # o sea durante 
 un tiempo xxx xxx mucho tiempo xxx xxx # sólo fue a mi casa una 
 ve(z) a cena(r) po(r)qué e(s) que xxx época e(s)taba con mi(s) 
 padre(s) xxx chico # no llevaba bien con mis padre(s). 
%err: oxo = ocho 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EN $I2 $F6 $EF $EF $OES3 
 $EN $F6 $EF $OEC4 $OEC5 $EN $F6 $EF $EF $OES2 $EN $I1 $PMT1 $F6 $EF 
 $OES2 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $OEC4 $EN $F6 $EF $OEC1 
 $EN $F6 $OES2 $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $EF $OES2 $EN $I1 $F6 $EF $EF 
 $EF $OEC1 $EN $F5 $EF $EF $EF $OES2 $EN $PMT1 $F6 $EF $EF $OEC4 
 $EMS2 $EN $F6 $EF $OES2 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $I1 $F6 $EF $OEC1 $EN 
 $F2 $EF $OES4 $EN $I2 $F5 $OEC3 $EN $I1 $F6 $EF $EF $EF $OES2 $EN 
 $I1 $F2 $EF $OES4 $EN $I2 $F5 $OEC3 $EN $I3 $PMT1 $F6 $OES4 $EN $F6 
 $EF $EF $OES2 $EN $I2 $PMT1 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $OEC1 
 $EMS2 
*INV: cuando tú estabas con este chico no te llevabas bien con tus padres? 
*ALE: a ve(r) # me llevaba # <tan mal> [/] tan mal no # lleva(b)a bien 
 pero hace año(s) tuve a mi bola # ta # o sea iba a mi bola # no 
 me importaba <a mi> [/] <a mi> [/] a mi familia y por eso e(s) que 
 (es)taba xxx xxx # e(s) que # no sé # por eso lo he deja(d)o # xxx 
 xxx <ni> [/] ni al cine # no # y ahora me xxx xxx i(r) con él como 
 amigo(s) y ya e(s)tá. 
%cod: $EN $F2 $EF $OES3 $EN $F5 $OES2 $EN $I1 $PMT1 $F6 $EF $EF $OEC1 
 $EMS2 $EMS6 $EN $F6 $OES2 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EMS3 $EN $I2 $PMT1 
 $F5 $EF $EF $EF $OEC3 $EN $F2 $OES3 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $I2 $F6 
 $OES4 $EN $F2 $OES4 $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $OEC1 
*INV: cómo te gustaría que fuera tu amiga ideal? 
*ALE: <la> [/] la Laia no(s) llevamo(s) mu(y) bien # es ideal pa(ra) mí. 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $EF $OES2 $EN $F5 $EF $OES2 
*INV: y cómo es? 
*ALE: e(s) # a ve(r) # sabe mucha(s) cosa(s) y # yo qué sé # y como 
 conocemo(s) hace mucho tiempo y vivimos al lado ella e(s) una amiga 
 ideal # o sea +/. 
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%cod: $EN $F2 $EF $OES3 $EN $F6 $EF $EF $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F5 $EF 
 $EF $OEC1 $OEC4 $EMS2 $EN $F2 $OES4 
*INV: pero por qué es tu amiga ideal? 
*ALE: po(r)qué me cuenta # <sabe> [/] sabe cosa(s) mía(s) # sabe <qué> [/] 
 qué me gu(s)ta y sabe lo qué pienso y ella piensa igual que yo a 
 veces y contamos todo # yo qué sé. 
%cod: $EN $F6 $EF $OEC4 $EN $F6 $EF $EF $OES2 $EN $F6 $EF $OEC3 $EN $F5 
 $OEC3 $EN $F5 $OES1 $EN $F5 $OES3 $EMS2 $EN $F2 $OES2 
*INV: te parece # Alexia # que podrías ser amiga de una persona que fuera 
 muy diferente de ti # por ejemplo una chica de otra raza # o sea # 
 tú eres de raza blanca # no +/. 
*ALE: sí # he tenido <una> [/] una amiga que e(s) <fuera de> [?] raza. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PMT1 $F6 $EF $OEC2 
*INV: por ejemplo una chica que fuera de raza negra o asiàtica? 
*ALE: a mí me da igual po(r)qué hay una # en mi <crase> [*] que es negra # 
 pero no <habramo(s)> [*] mucho po(r)qué va a un grupo y yo voy a 
 otro grupo # pero a mí xxx me da igual. 
%err: crase = clase ; habramo = hablamos 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $OEC4 $EN $F6 $EF $EF $EF $OEC4 $OEC1 
*INV: y de otro país con una cultura o una religión muy distinta a la tuya? 
*ALE: es que a mi me da igual la raza pero depende # o sea si <habro> 
 [*] con e(s)ta chica si ella # eeh # si no gu(s)ta lo que hace 
 pué(s) no sería amiga mía # pero amiga la raza a mí me da igual. 
%err: habro = hablo 
*INV: y una persona de un país con una cultura muy distinta a la tuya? 
*ALE: e(s) que yo no xxx amiga(s) de otro país # sólo tengo una prima de 
 australia y <vino un> [/] vino una temporada aquí y claro me da 
 igual a mí la raza pero si fuera una chica que viene aquí y sabe 
 inglé(s) yo no sé po(r)qué los idioma(s) yo no los aprendo # o sea 
 no he aprendido nada. 
*INV: y de una persona con una disminución # por ejemplo que fuera ciega # 
 podrías ser amiga? 
*ALE: a ve(r) yo no he tenido amiga(s) ciega(s) po(r)qué aún <no> [/] no 
 sé # yo sólo tengo un tío que es ciego po(r)qué e(s) mayo(r) # a 
 ve(r) yo me llevo bien # e(s) que no(s) vemo(s) <mucha ve(ces)> 
 [?] mi tío +/. 
*INV: pero no es un amigo # es tu tío. 
*INV: pero qué te parece podrías ser amiga o lo ves difícil? 
*ALE: <a ve(r)> [/] a ve(r) e(s) que yo no he tenido xxx # pero yo pienso 
 que <e(s)> [/] e(s) lo mismo que un oyente # má(s) su eda(d) # e(s) 
 lo mi(s)mo. 
*INV: y alguién que fuera en silla de ruedas # que tuviera un problema 
 motriz? 
*ALE: a mí me da igual # e(s) lo mismo # e(s) que es todo lo mismo # xxx 
 lo(s) minusvalido(s) y <lo(s)> [/] lo(s) normale(s) me da igual # 
 po(r)qué ahora xxx taekondo donde voy <ha> [/] ha venido una chica 
 nueva # xxx es alta # tiene d(i)ecisiete año(s) y le falta un brazo. 
*INV: www. 
%exp: pregunta en relación al lugar donde hace taekondo. 
*ALE: www. 
%exp: contesta dónde hace este deporte. 
*ALE: pero no voy con ella po(r)qué vino hace poco. 
*INV: y te parece que tú podrías ser amiga de esta chica? 
*ALE: sí # la podría ayudarla # por <ejempro> [*] e(s) que no puede 
 poner el cinturón y una vez se lo puse # la ayudé # sólo <habramos> 
 [*] pero comentario(s) # ahí # de mi vida no # sólo xxx xxx 
 de deporte y habramo(s) # tal # y ya está. 
%err: ejempro = ejemplo ; habramos = hablamos 
*INV: qué haces tú por tu mejor amiga? 
*ALE: qué hago por mi mejor amiga # o sea <le ayudo> [/] le ayudo y por 
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 ejemplo si algún dia si le falta dinero le dejaba y ella me 
 devolvía # este tipo de cosa(s) # ayudar. 
*INV: qué hace tu mejor amiga por ti? 
*ALE: también lo mismo # me aconseja # me ayuda # si tengo <probrema(s)> 
 [*] ella también # si ella tiene <probrema(s)> [*] a vece(s) la 
 aconsejo # la ayudo u(n) poco y ella igual # lo(s) amigo(s) e(s) 
 para ayudar y para hablar # para todo xxx. 
%err: probrema = problemas 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas sobre ti? 
*ALE: qué piensa(n) de mí # pué(s) # bueno hace cuando iba a sant ot 
 pué(s) había gente que me decía xxx # no sé qué # yo pasaba de 
 ello(s) +/. 
*INV: pero Laia y Vanesa # que son tus mejores amigas # qué crees que 
 piensan sobre ti? 
*ALE: pué(s) que le caigo bien # <llevo> [*] mu(y) bien con ella(s) <y> 
 [/] y que <se la> [*] aconsejo bien y hablo bien # yo qué sé # y 
 tengo confianza y xxx xxx ni nada # yo hablo con ella(s) 
 directamente porqué como ella es oyente y ella e(s) sorda me da 
 igual xxx xxx . 
%err: llevo = me llevo ; se la = les 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*ALE: cómo? 
*INV: para que una amistad funcione qué es importante? 
*ALE: xxx # no entiendo la pregunta. 
*INV: que es importante para que se mantenga una amistad # para que no se 
 rompa? 
*ALE: pué(s) aprende(r) # o sea aprendo <qué> [/] <qué> [/] qué he hecho 
 malo # o sea aprendo lo qué he hecho malo y aprendo xxx xxx o bien 
 ya sé po(r)qué no(s) insultamo(s) xxx y <habramo(s)> [*] y sale xxx 
 # po(r) <ejempro> [*] yo con el Ma(r)c <he> [/] he deja(d)o de 
 habla(r) un tiempo y ahora con él me ha dicho que me perdonaba 
 # tal y cual # xxx él sí habla # <si yo hago> [//] si le demue(s)tro 
 # si e(s) demo(s)trable si hago bien tal y cual me perdona # y o sea 
 xxx si rompo la amistad hay que habla(r) # a la persona que <hemos> 
 [/] hemos perdido la amistad o que hemos perdido contacto # se habla. 
%err: habramo = hablamos ; ejempro = ejemplo 
*INV: qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 
*ALE: de chico(s) o de los padre(s) o +/. 
*INV: no de qué problemas hablais sinó que a veces cuando tienes amistad 
 con una persona puede surgir algún problema # en la amistad con tus 
 amigas qué problemas surgen? 
*ALE: también no no(s) peleamo(s) xxx no hay <probrema> [*] po(r)qué no(s) 
 llevamo(s) mu(y) bien y hablamo(s) bien # digo que 
 <hablamo(s)> [/] hablamo(s) como de chico(s) # de todo # 
 hablamo(s) de cualquier cosa # no no(s) enfadamo(s) y a vece(s) ella 
 piensa otra y yo <piense> [//] pienso otra cosa de esta persona # 
 diferente # pero no(s) llevamo(s) bien # nunca no(s) enfadamo(s) # 
 nunca. 
%err: probrema = problema 
*INV: cómo resuelves los problemas o conflictos con tus amigas? 
*ALE: hablando # <se vuelve a> [?] habla(r). 
*INV: es lo que has explicado con Marc # no? 
*ALE: sí # es que todo(s) los amigo(s) <si> [/] si tiene a(l)gún 
 <probrema> [*] o # se habla # o también si <rompe> [*] la ami(s)tad 
 se habla # los amigo(s) siempre hay que habla(r). 
%err: probrema = problema ; rompe = se rompe 
*INV: en general # por qué las amigas o los amigos se enfadan? 
*ALE: porqué <hay> [/] hay una cosa que no me gu(s)ta por eso me enfado 
 pero no puedo obligar # los amigo(s) no podemos obligar # sólo es 
 para hablar y si se enfada es po(r)qué <algo> [/] algo que no le 
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 gu(s)ta # cada una hay cosas que son <distinto> [*] hay algo que le 
 gusta al otro y a ella le gusta otro # a vece(s) se enfada pero son 
 amigo(s). 
%err: distinto = distintas 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigos o con tus padres? 
*ALE: a(lg)una cosa # depende <de> [/] de qué <comentario> [?] hablamos. 
*INV: a ver explícalo un poco # a qué te refieres? 
*ALE: no sé # es que tengo confianza con mi madre # meno(s) con mi padre 
 hablo muy poco pero digamo(s) bien # ahora llevamo(s) bien con mi 
 padre # y con mis amigas también tengo confianza. 
*INV: a veces tus amigas te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*ALE: mm? 
*INV: a veces tus amigas te presionan # te obligan a hacer una cosa que tú 
 no quieres hacer? 
*ALE: a ve(r) # nadie a mi me puede obliga(r) # cada uno tiene su vida # 
 creo no me puede obliga(r) # no. 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*ALE: cómo? 
*INV: tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 +/. 
*ALE: e(s) que mi padre no me deja? 
*INV: sí # tú qué escogerás # lo que quieren tus amigas o lo que quieren 
 tus padres? 
*ALE: e(s) que depende si me gu(s)ta lo que # e(s) que no sé. 
*INV: depende de qué? 
*ALE: <depende de> [/] depende de mis amiga(s) # y <a vete> [/] a <vete> 
 [*] hago caso a mi(s) padre(s) y a vece(s) hago caso a mis amiga(s) 
 depende de <qué> [/] qué cosa # no sé. 
%err: vete = veces 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigas? 
*ALE: en qué cosa xxx comú(n) xxx con mis amiga(s)? 
*INV: sí. 
*ALE: <común> [/] común no tenemo(s) mucho # no. 
*INV: Laia # Vanesa y tú qué teneis en común? 
*ALE: a ve(r) # que tenemo(s) de ropa # o sea la fo(r)ma de ve(s)ti(r) y 
 la(s) cosa(s) que <piensa> [*] # a vece(s) tenemo(s) lo(s) mismo(s) 
 xxx # que pensamo(s) lo mi(s)mo xxx . 
%err: piensa = pensamos 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: RUB Ruben Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|RUB|18;3.|male|2CFGM mecànica IES Escola del treball 
 |DAP3|Target_Child|vídeo29,30| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of RUB: 5-OCT-1985 
@Coder: INV 
@Date: 31-JAN-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigos o amigas? 
*RUB: <sí> [/] sí tengo xxx mucho(s). 
*INV: tus mejores amigos o amigas cómo se llaman? 
*RUB: yo quiero xxx se llama Ivan # Javi # <hay otro> [/] hay otro 
 <Ramon> [/] Ramon # <Sabes> [/] <Sabes> [/] <Sabes> [= David]. 
*INV: escríbemelo. 
*INV: ah # David # algún otro? 
*RUB: <Jesú(s)> [/] Jesús # <Manolo> [/] <Manolo> [/] Manolo # e(s)pérese 
 # Paco. 
*INV: Ivan es sordo o oyente. 
*RUB: todos son oyentes # <fueron> [*] estoy seguro oyentes. 
%err: fueron = son 
*INV: Ivan +/. 
*RUB: mis amigo(s) todo(s) son muy buena(s) persona(s) para mí. 
*INV: Ivan dónde lo conociste? 
*RUB: sí # en xxx <Sain Poi> [//] <Sein Poi> [//] Sant Boi. 
*INV: qué eres de Sant Boi # lo conociste en Sant Boi. 
*RUB: 0 &=gest d'afirmació amb el cap # todo(s). 
*INV: Ivan dónde lo conociste en la escuela o en el instituto? 
*RUB: no # Sa(nt) Bo(i) # bueno hace mucho tiempo cuando era pequeño tenía 
 doce # once # nueve # no me acuerdo # un amigo sólo # con los 
 del fútbol # <bàsquet> [/] bàsquet # cosas # biblioteca para 
 estudiar xxx # sábado xxx . 
*INV: pero Ivan dónde lo conociste en la escuela # en el fútbol? 
*RUB: fútbol. 
*INV: Ivan y tú desde cuándo que sois amigos? 
*RUB: uff # no me acuerdo. 
*INV: Ivan y tú cuántos años hace que sois amigos? 
*RUB: doce o trece # má(s) o meno(s). 
*INV: Y Javi # dónde lo conociste? 
*RUB: Javi tambié(n) fútbol. 
*INV: y también desde los doce o trece años que eres amigo de Javi? 
*RUB: todo # <siempre> [/] siempre. 
%com: gest d'afirmació amb el cap 
*INV: y Alberto? 
*RUB: <A(l)be(r)to> [/] A(l)be(r)to # mi madre conoce su madre # 
 A(l)be(r)to # <p(r)esentado> [/] p(r)esentado # hablado. 
*INV: no iba a la misma escuela que tú? 
*RUB: no. 
*INV: y cuántos años hace que tú y Alberto sois amigos? 
*RUB: muy peque(ño) # s(i)ete # ocho # nueve # diez # no me acue(r)do. 
*INV: y Ramon +/. 
*RUB: Ramon es su amigo Alberto. 
*INV: ah # Ramon es amigo de Alberto # entonces Alberto te presentó a 
 Ramon? 
*RUB: sí. 
*INV: desde que edad eres amigo de Ramon? 
*RUB: s(i)ete # ocho # fff # no lo sé. 
*INV: y David de qué lo conoces? 
*RUB: <Savis> [= David] es su amigo Ivan # es su amigo. 



200  Annex 2. Transcripcions 
 

 

*INV: David es amigo de Iván +/. 
*RUB: pero hace mucho tiempo yo no conoce <Save> [= David] a(ho)ra sí 
 porqué cuando era presentado xxx xxx <Save> [= David] # es muy bueno. 
*INV: desde cuándo que eres más amigo de David? 
*RUB: no lo sé # es <nuevo> [/] # sabes # nuevo # es nuevo. 
*INV: hace poco # un año # dos años? 
*RUB: <u(n) año> [/] <u(n) año> [/] u(n) año. 
*INV: y Jesús? 
*RUB: muy (in)telige(n)te Jesús cuando era pequeño # con e(l) fú(t)bo(l). 
*INV: lo conociste en el fútbol también? 
*RUB: (s)í # ui # muy amigo(s). 
*INV: cuántos años tenías tú cuando empezaste a ser amigo de Jesús? 
*RUB: s(i)ete o xxx. 
*INV: y Manolo? 
*RUB: Manolo <hace> [/] hace mucho tiempo # (y)o <fué> [*] co(n) Iva(n) a 
 dar una vuelta y e(l) <tabado> [*] con Manolo entonce(s) su amigo 
 Manolo # yo fui a &si <si(s)coteca> [*] <playa> [= bailar] # uno(s) 
 cubata(s) # bebe(r) algo # <prese(n)tado> [/] prese(n)tado. 
%err: fué = fui ; tabado = sábado ; sicoteca = discoteca 
*INV: y Manolo hace poco que lo conoces? 
*RUB: hace poco # muy poco # xxx poco # ahora poco a poco. 
*INV: qué hace un año # medio año? 
*RUB: do(s) meses # tre(s) meses. 
*INV: y Paco? 
*RUB: Paco # hace poco Paco y yo fuimo(s) gimnasio # a pesa(s) # sábado 
 junto(s) xxx xxx pesas. 
%com: fa el gest de poc amb els dits ; fa el gest d'aixecar peses 
*INV: y desde cuándo que sois más amigos Paco y tú? 
*RUB: hace <do(s) año(s)> [/] do(s) año(s). 
*INV: Cuándo tú sales con tus amigos vais todos juntos o aquí hay 
 distintos grupos? 
*RUB: depe(n)de # vamo(s) junto(s) Iva(n) # <Savad> [= David] # Jesú(s) # 
 ya e(s)tá # s(i)emp(r)e junto(s) # s(i)emp(r)e. 
*INV: éste es un grupo Ivan # tú # David y Jesús # y después otro grupo 
 es tú # Javi # Alberto y Ramón? 
*RUB: <ot(r)o junto(s)> [/] ot(r)o junto(s) # depe(n)de # <no lo sé> [/] 
 <no lo sé> [/] no lo sé. 
*INV: Javi # Alberto y Ramón? 
*RUB: xxx <(es)tá trabajado> [/] algo # (es)tá trabajado fuera # no lo sé. 
*INV: tú te ves con Javi? 
*RUB: sí. 
*INV: y entonces Javi también viene con vosotros o va en otro grupo? 
*RUB: no # uff # <es difíci(l)> [/] es difíci(l) explicarte # vale # hace 
 mucho tiempo xxx la <clase> [/] clase # xxx sabe(s) # <fumado> 
 [/] fumado # xxx eh hola qué hace(s) # xxx sábado cosa(s) xxx es 
 cosa(s). 
%com: fa el gest de fumar 
*INV: Javi también está en este grupo o está en otro grupo? 
*RUB: otro. 
*INV: grupo dos. 
*RUB: Javi # Ramon # xxx xxx. 
%com: señala en este segundo grupo a Manolo y Paco 
*INV: más tú # no? 
*RUB: 0 &=gest d'afirmació . 
*INV: y Alberto? 
*RUB: tiene novia # siempre junto(s) con su novia # pasa # con su novia. 
*INV: Alberto a veces viene con vosotros? 
*RUB: (s)í. 
*INV: y con qué grupo va? 
*RUB: xxx con Ivan # me gu(s)ta má(s). 
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*INV: si tienes distintos amigos # numéralos en función del mayor o menor 
 grado de amistad. 
*RUB: muy amigo Iva(n). 
*INV: Ivan el número uno # y algún otro amigo tiene también el número uno? 
*RUB: do(s) Jesú(s). 
*INV: y David? 
*RUB: (es)pérate # <tre(s)> [= Alberto] . 
%com: señala Alberto 
*RUB: <quat(r)o> [= Paco] # <cinco> [= Manolo] # <se(is)> [= Ramon] # 
 <s(i)ete> [= Javi] # <ocho> [= David]. 
%com: dice los números y señala los amigos 
*INV: vale. 
*INV: dónde tienes más amigos # en la clase # en el instituto # en el 
 grupo de fútbol? 
*RUB: grupo de fútbol xxx xxx xxx <fútbol> [/] fútbol. 
*INV: de tu clase # quién es tu mejor amigo? 
*RUB: en la classe # Salva # David M # Julio. 
*INV: cuándo te ves con tus amigos? 
*RUB: sólo sábado por la tarde a dar una vuelta # tomar algo # de(s)pué(s) 
 e(l) domingo por la tarde fuimo(s) a <sicoteca> [*]. 
%err: sicoteca = discoteca 
*INV: por la tarde o por la noche? 
*RUB: <por> [/] por la noche. 
*INV: pero esto el domingo o el sábado? 
*RUB: el sábado por la tarde <fuimo(s)> [/] fuimos a dar una vuelta # 
 tomar algo # sábado # fumar # no sé # el domingo por la tarde # a 
 la(s) se(is) # todo(s) fuimo(s) a la <sicoteca> [*] para bailar 
 xxx. 
%com: mueve el cuerpo simulando bailar 
%err: sicoteca = discoteca 
*INV: qué actividades hacéis? 
*RUB: jugar con cónsola # fumar # sábado beber algo # mucha(s) cosa(s) # 
 <cene> [/] cine. 
%com: hace el gesto de mirar (cine) 
*INV: cuál es el número ideal de amigos de un grupo? 
*RUB: pff # pfff # hombre # no lo sé. 
*INV: cuántos amigos te gusta que haya en un grupo? 
*RUB: mucho(s). 
*INV: y cuántos más o menos? 
*RUB: a mi me gu(s)ta má(s) xxx tre(s) # uno # do(s) # tre(s). 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amigo # amigo y compañero? 
*INV: qué es un mejor amigo # explícamelo. 
*RUB: yo p(i)e(n)so # no lo sé # pfff # no lo sé. 
*INV: explícame qué significa mejor amigo. 
*INV: mejor amigo y amigo es igual? 
*RUB: no. 
*INV: qué diferencia hay? 
*RUB: qué diferencia # por a mí me gu(s)ta má(s) mejor amigo. 
*INV: por qué? 
*RUB: porqué él xxx mucho a mí. 
*INV: te ha ayudado? 
*RUB: mucho para mí # mucho # él llama a mí mucho. 
*INV: y el amigo? 
*RUB: Jesú(s) fué # xxx xxx él <fué> [/] fué amigo con Jesú(s) # él estaba 
 solo # (j)ugar consola # con consola xxx # yo con Jesú(s) # ya 
 e(s)tá. 
*INV: y un compañero # quién es un compañero? 
*RUB: ffff # xxx yo conozco poco # pero no <es> [*] bueno para mí. 
%err: es = son 
*INV: un compañero y un amigo es igual? 
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*RUB: 0 &=gesto de negación con la cabeza . 
*INV: por qué? 
*RUB: <é(s)te> [= compañero] <pasa> [/] pasa. 
*INV: son los de la clase y pasan? 
*RUB: no lo sé pero lo(s) compañero(s) son muy <calo(s)> [*]. 
%err: calo = malos 
*INV: por qué? 
*RUB: es muy difícil explicarte # é(s)te compañero Julio. 
*INV: cuántos mejores amigos tienes? 
*RUB: uno. 
*INV: qué es Ivan? 
*RUB: do(s) y Jesú(s). 
*INV: Ivan y Jesús # cuántos amigos tienes? 
*RUB: A(l)be(r)to. 
*INV: y compañeros uno # Julio. 
*INV: es importante tener amigos? 
*RUB: sí. 
*INV: por qué? 
*RUB: yo di(s)fruto con lo(s) amigo(s) # fuimo(s) a dar una vuelta # 
 salu(d) # xxx xxx hablar # beber # muy guapo. 
*INV: disfrutas con los amigos. 
*RUB: claro. 
*INV: dónde se hacen los amigos? 
*RUB: uuu # bueno yo # hace mucho tiempo # un día # de(s)pué(s) de come(r) 
 yo fui a bu(s)car u(n) amigo # Ivá(n) # <teat(r)o> [/] teat(r)o para 
 baila(r) xxx <flame(n)co> [/] flame(n)co. 
%com: ha leído la pregunta después de escucharla; hace los gestos de 
 bailar y mirar 
*INV: y dónde es más fácil hacer amigos # en la escuela # en el fútbol # 
 en la biblioteca? 
*RUB: fútbol # depe(n)de # fútbol # bibl(i)oteca # <depe(n)de> [/] 
 depe(n)de. 
*INV: de qué depende? 
*RUB: fútbol o a dar una vuelta. 
*INV: cómo se hacen los amigos? 
*RUB: cómo se hace(n)? 
%cod: $EN F2 $EF $OES2 
*INV: sí. 
*RUB: qué te importa. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: cómo se hacen los amigos? 
*RUB: cómo se hacen # e(s)tudiado. 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EN $C2 $PMT1 $F5 $EF $EMS6 
*INV: estudiando? 
*RUB: oo e(s)tás trabajado # <no lo sé> [/] no lo sé # xxx nunca. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $EMS6 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OES2 $EN $I2 $F5 $OES4 
*INV: tú # o sea # para tener amigos qué tienes que hacer? 
*RUB: xxx xxx una cosa # <no lo sé> [/] <no lo sé> [/] no lo sé. 
%cod: $EN $I2 $PMT1 $F5 $OES4 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 
 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 
*INV: bueno # qué temas hablas con tus amigos? 
*RUB: temas # bueno # he hablado con Ivan. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $PPT2 $F6 $OES2 
%com: gesto indicando que habla 
*INV: de qué hablas? 
*RUB: habla(r) # pffff # <hablado> [*] mucha(s) cosa(s) # mucho # no lo sé 
 # fff. 
%err: hablado = he hablado 
%cod: $EN $F2 $OES3 $EMS6 $EN $PQNT3 $F6 $EF $EF $OES2 $EMS6 $EN $F6 $OES4 
 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 
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*INV: de todo? 
*RUB: todo # mucho # cosa(s). 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $PQNT3 $F6 $OES4 $EN $PQNT3 $F6 $EF $OES4 
*INV: y tú tienes amigos sordos? 
*RUB: yo xxx xxx no tengo amigo(s) sordo(s) # no he vi(s)to nada. 
%com: se toca la oreja indicando sordera 
%cod: $EN $I2 $F6 $EF $EF $OES2 $EN $F6 $EF $OES2 $ES 
*INV: si tú tuvieras amigos sordos # imagínatelo # que tienes un amigo 
 sordo # a ti te parece que la amistad con este amigo sordo sería 
 diferente de la amistad con los oyentes? 
*RUB: ufff # depe(n)de. 
%cod: $EN $I1 $PQNT3 $F5 $EF $OES3 
*INV: de qué? 
*RUB: u(n) mome(n)to # <sebó> [=? sant boi] xxx no hay sordo(s) # sólo 
 para mí # cua(n)do otro amigo sordo otro # por a mí no me 
 gu(s)ta # mu(y) lejo(s) # fff # xxx xxx pesado # pero yo p(r)efiero 
 <regado> [/] regado. 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES4 $EN $I2 $PMT1 $F6 $EF $OEC1 $EMS6 $EMS2 $EMS3 
 $EN $PMT1 $F6 $EF $EF $OEC1 $EMS6 $EMS9 $EMS10 $EN $I2 $PMT1 $F6 $EF 
 $EF $OES5 $EMS6 $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $OES2 
*INV: Imagínate que tienes un amigo sordo # te parece que la amistad con 
 este chico sordo sería igual que la amistad con Iván o sería 
 distinta # la amistad? 
*RUB: <no> [/] <no lo sé> [/] <no lo sé> [/] no lo sé # <no sabe> [/] no 
 <sabe> [*]. 
%err: sabe = sé 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $OES2 $EN 
 $PQNT3 $F5 $OES3 $EMS6 $EN $PQNT3 $F5 $OES3 $EMS6 
*INV: tú tienes alguna amiga # no # o sólo amigos? 
*RUB: sólo amigo(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: la amistad con las chicas te parece que es igual o diferente +/. 
*RUB: me da ve(r)güe(n)za. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $OES2 
*INV: te da vergüenza. 
*RUB: mucho # tímido. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OES5 $EMS6 $EMS4 
*INV: eres tímido # ya # y a ver # imagínate que tienes una amiga # eh # 
 tú te lo imaginas # la amistad con las chicas te parece que es igual 
 o diferente de la amistad con los chicos? 
*RUB: fff # e(s) más xxx para mí # me cu(es)ta más # nervioso # rojo # <no 
 puedo habla(r)> [/] no puedo habla(r) # e(l) corazón muy deprisa # 
 <no puedo> [/] <no puedo> [/] no puedo # <tímido> [/] tímido # xxx . 
%cod: $EN I1 $PMT1 $EF $EF $F5 $OEC1 $EN $PMT1 $F5 $OES5 $EMS6 $EMS6 $EN 
 $PQNT3 $F5 $EF $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $EF $OES2 $EN $PQNT3 $F5 $EF 
 $OES5 $EMS6 $EN $PQNT3 $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F5 $OES3 $EN $PQNT3 
 $F5 $OES3 $EN $PQNT3 $F5 $OES5 $EMS6 $EN $PQNT3 $F5 $OES5 $EMS6 
*INV: Imagínate que tú tienes una novia. 
*RUB: quién? 
%cod: $EN $F1 $OES4 
*INV: tú. 
*RUB: <no> [/] no te(n)go. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $OES3 
*INV: has tenido alguna vez? 
*RUB: tampoco # nunca. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: te lo imaginas # piénsalo # piensa que tú tienes una novia # eh. 
*RUB: me <gustarría> [*]. 
%err: gustarría = gustaría 
%cod: $EN $F5 $EF $OES3 
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*INV: bueno # entonces # te parece que la amistad con tu novia sería 
 igual o distinta de la amistad <con> [/] con tus amigos? 
*RUB: xxx # bueno # Iván tiene muchas amiga(s) # sí # xxx yo xxx todo xxx 
 xxxx conoce. 
%cod: $EN $I1 $PQNT3 $F6 $EF $OES2 $EN $F2 $OES4 $EN $I3 $PQNT3 $F6 $OES2 
*INV: a ver # imagínate que tú tienes una novia # piénsalo # la amistad 
 entre tú y tu novia te parece que sería igual o distinta respecto la 
 amistad de tú con Ivan # la amistad sería diferente o sería igual? 
*RUB: xxx # <deferente> [//] diferente. 
%cod: $EN $C1 $F6 $OES4 
*INV: por qué? 
*RUB: porqué # no lo sé porqué # no lo sé. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $OES2 
*INV: pero te parece que sería diferente. 
*RUB: no lo sé. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: cómo te gusta que sean tus amigos # tu mejor amigo cómo te gusta que 
 sea? 
*RUB: sí # nunca xxx . 
%com: no entiende la pregunta 
%cod: $EN $C3 $F2 $OES4 $EN $I2 $C3 $F6 $OES4 
*INV: tu amigo cómo te gusta a ti que sea? 
*RUB: sí. 
%cod: $EN $C3 $PQNT3 $F2 $OES4 
*INV: qué te gusta de tu amigo? 
*RUB: <todo> [/] <todo> [/] todo. 
%cod: $EN $C2 $F5 $OES4 
*INV: bueno pero en general # qué te gusta? 
*RUB: xxx <no lo sé> [/] no lo sé. 
%cod: $EN $I1 $F5 $OES2 $EN $F5 $OES2 
*INV: Ruben # cómo te gusta que sea tu amigo # un amigo perfecto cómo te 
 gusta que sea? 
*RUB: xxx . 
%cod: $EN $I3 
*INV: qué te gusta? 
*RUB: <perro> [*] <e seque> [/] e seque no le gu(s)ta a mí # porqué e 
 seque no le gu(s)ta sordo. 
%err: perro = pero 
%com: se señala la oreja indicando sordera 
%cod: $EN $I1 $PPT2 $F5 $EF $EF $EF $OEC4 $EMS6 $EMS2 $EMS3 $EMS3 $EMS1 
 $EMS5 $EMS8 $EMS7 
*INV: a la gente # en general? 
*RUB: <e seque> [/] <seque> [= las chicas]. 
%com: escribe chicas en un papel 
%cod: $EN $I1 $F6 $OES4 $EMS1 $EMS5 
*INV: qué es esto # escríbemelo # ah # las chicas. 
*RUB: no le gu(s)ta a mí # nunca # seguro # pero xxx sí sí xxx . 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $OES2 $EMS2 $EMS2 $EMS3 $EMS6 $EN $F2 $OES4 $EN 
 $I2 
*INV: a las chicas les gustan estos chicos # pero no les gusta tú? 
*RUB: no # nunca. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: por qué eres sordo? 
*RUB: el no le(s) gu(s)ta # xxx. 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $EF $OES2 $EMS2 $EMS3 $EMS6 
*INV: ya # pero seguro que conocerás +//. 
*RUB: estoy muy <tri(s)te> [?] # mucho. 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $OES2 
*INV: pero algún día conocerás una chica que le gustarás # no? 
*RUB: no # <nunca> [/] nunca . 
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%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F2 $OES4 
*INV: hombre # algún día # no # cuántos años tienes? 
*RUB: <seocho> [*] . 
%err: seocho = dieciocho 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: dieciocho # eres joven # no # ya conocerás una chica que le gustes # 
 no? 
*RUB: no lo sé # sabe. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $PQNT3 $F6 $OES3 
*INV: a ver # aah # Iván que es tu mejor amigo # no # qué cosas te gustan 
 de Iván? 
*RUB: qué? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: qué te gusta de Iván # tú antes me has dicho # o sea # a mi me # o 
 sea # que te ayuda # no? 
*RUB: mucho. 
%cod: $EN $C1 $F6 $OES4 
*INV: y qué más # de un amigo # de un buen amigo qué te gusta a ti? 
*RUB: 0 &=señala el nombre escrito de su amigo . 
*INV: sí # Ivan te ayuda? 
*RUB: <muxo> [*] xxx <tempe> [/] <tempe> [*]. 
%err: muxo = mucho ; tempe = siempre 
%cod: $EN $I2 $F6 $EF $OES4 
*INV: sí # y qué más # alguna cosa más? 
*RUB: no # poco xxx Jesú(s) # A(l)be(r)to # Iván. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $I1 $PQNT3 $EF $EF $EF $OES5 
*INV: o sea # todos te ayudan. 
*RUB: <muxo> [*]. 
%err: muxo = mucho 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: vale # y para ti # a parte de que te ayuden # hay alguna cosa más 
 que sea importante # de la amistad # a ver # cosas importantes de la 
 amistad # que te ayuden # más cosas? 
*RUB: no # no lo sé. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES2 
*INV: no # bueno # a ver # piensa # te parece que tú podrías ser 
 amigo de una persona que fuera muy diferente de ti # por ejemplo tú 
 eres de raza blanca # no # te parece que tú podrías ser amigo de un 
 chico de raza negra? 
*RUB: igua(l) # todos son igual # todo(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F6 $OES2 $EMS4 $EMS8 $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: sí # podrías ser amigo sin problemas? 
*RUB: sin problema(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 
*INV: y de un chico de otra cultura # de otro país muy lejos # muy 
 distinto a tu país? 
*RUB: (s)í. 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 
*INV: por ejemplo tu eres de aquí # no # un chico que sea <de> [/] de # 
 por ejemplo # árabe # que es una cultura muy distinta o que sea 
 de una cultura china # por ejemplo # o que sea de una cultura de 
 sudamérica # podría ser amigo tuyo? 
*RUB: (s)í. 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 
*INV: o no? 
*RUB: ju(n)tos. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $OES5 
*INV: sí # podríais ser amigos? 
*RUB: (s)í. 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 
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*INV: y te parece que tú podrías ser amigo de una persona que tuviera 
 alguna disminución # por ejemplo # una persona que fuera ciega? 
*RUB: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # podría ser amigo tuyo? 
*RUB: sí # c(i)e(g)a. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $EF $EF $OES5 
*INV: o una persona que fuera en silla de ruedas? 
*RUB: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: imagínate # una persona que no puede andar # que va en silla de 
 ruedas # te parece que podría ser amigo tuyo o o sería difícil que 
 tú fueras amigo? 
*RUB: pero yo no he vi(s)to nunca en silla de rueda(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES2 $EMS5 $EMS1 
*INV: bueno pero por la tele # no # a veces sí # tú podrías ser amigo de 
 un chico que fuera en silla de ruedas? 
*RUB: sí # puede # seguro. 
*INV: qué haces tú por tu mejor amigo? 
*RUB: yo he hablado cosa(s) muchas # he hablado <mucho> [/] mucho. 
%com: hace el gesto de hablar mucho 
*INV: y tú lo ayudas a Iván? 
*RUB: <mucho> [/] mucho xxx. 
*INV: qué hace tu mejor amigo por ti? 
*RUB: cómo # no e(n)tie(n)do. 
*INV: Iván en qué te ayuda a ti? 
*RUB: <tempe> [*] # hab(l)ado # en hab(l)ado # comodo xxx xxx xxx comodo 
 e(s)tudiar mejo(r). 
%err: tempe = siempre 
*INV: te ayuda en estas cosas? 
*RUB: mucho # cosa(s). 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigos sobre ti? 
*RUB: ufff. 
*INV: si ahora Iván estuviese aquí y yo le preguntara cómo es Rubén qué me 
 diría? 
*RUB: cómo es # alto # fuerte # guapo # pelo largo # barba. 
%com: describe a su amigo Iván 
*INV: y de personalidad qué me dirá? 
*RUB: como yo. 
*INV: qué piensa Iván sobre ti? 
*RUB: <gitano> [/] gitano. 
*INV: tú # tus padres son gitanos? 
*RUB: él # Ivá(n) # xxx mucho. 
*INV: ah # Iván es gitano. 
*INV: si Iván está aquí y yo le pregunto cómo es Rubén de carácter # de 
 personalidad # qué me dirá? 
*RUB: uh # xxx xxx. 
%com: no entiende la pregunta 
*INV: Rubén escúchame bien # Iván qué piensa de ti? 
*RUB: fue(r)te # alto # so(r)do no me importa. 
*INV: y de personalidad? 
*RUB: tú eres inteligente # habla(s) mu(y) bien # yo e(n)terado bie(n) # 
 ya e(s)tá. 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*RUB: xxx no me acue(r)do. 
*INV: tú y Iván sois muy amigos # qué cosas son importantes para continuar 
 siendo amigos? 
*RUB: fu(t)bol # di(s)coteca # xxx # beber algo # <jucar> [*] con <fera> 
 [*]. 
%err: jucar = jugar ; fera = billar 
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%com: hace el gesto correspondiente a las distintas actividades 
*INV: a veces tú y tus amigos teneis alguna pelea? 
*RUB: nu(n)ca # <seguro> [/] seguro. 
*INV: has tenido algún pequeño problema con tus amigos? 
*RUB: <nada> [/] nada. 
*RUB: poquito xxx # mu(y) poquito. 
*INV: qué pasó? 
*RUB: ua # xxx # no me acuerdo # poquito xxx. 
*INV: después hicisteis las paces # volvisteis a ser amigos? 
*RUB: sí # poquito. 
*INV: qué hicisteis para hacer las paces # os pedisteis perdón # 
 hablasteis # qué hicisteis? 
*RUB: ff # no lo sé. 
%com: no entiende bien la pregunta 
*INV: los amigos a veces se enfadan entre ellos? 
*RUB: <depe(n)de> [/] depe(n)de. 
*INV: de qué depende? 
*RUB: <nu(n)ca> [/] nu(n)ca. 
*INV: no se enfadan # no contigo sinó entre ellos? 
*RUB: no # p(i)e(n)so # nu(n)ca. 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigos o con tus padres? 
*RUB: con los amigo(s). 
*INV: por qué? 
*RUB: por qué # me gusta xxx # mis padre(s) tambié(n). 
*INV: con quién hablas más con tus amigos o con tus padres? 
*RUB: mis padre(s) xxx # mis padre(s) para mí. 
*INV: a veces tus amigos te obligan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*RUB: no # nunca. 
*INV: si tus amigos quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*RUB: sí hace(r)lo. 
*INV: imagínate que tus amigos dicen va # vamos a fumar # pero tus padres 
 no te dejan fumar. 
*RUB: mi madre no me importa. 
*INV: pero es un ejemplo # tus amigos quieren que tú hagas una cosa pero 
 tus padres +/. 
*RUB: un momento # mis padre(s) lo sabe(n) # he fumado con los amigo(s) # 
 no pasa nada xxx # soy mayor de edad # <lib(r)e> [/] lib(r)e. 
*INV: imagínate que tus amigos quieren que hagas una cosa pero tus padres 
 no lo quieren # tú qué harás? 
*RUB: fuma(r) # mi madre no lo quiere # qué? 
%com: no entiende la pregunta 
*INV: por ejemplo # los amigos te dicen vamos con el coche a madrid pero 
 tus padres dicen # no # tú no vas. 
*RUB: nu(n)ca. 
*INV: tú qué harás irás con los amigos o con los padres? 
*RUB: con los amigo(s). 
*INV: pero tus padres no lo quieren # se van a enfadar. 
*RUB: <no> [/] no # nu(n)ca # mi madre pasa # con los amigo(s) # ya (es)tá. 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigos? 
*RUB: ff # no lo sé xxx. 
*INV: en qué cosas os pareceis # por ejemplo os gusta el fútbol u os gusta 
 la discoteca? 
*RUB: ff # <no lo sé> [/] no lo sé # palabra # no lo sé. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: LAI Laia Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|LAI|19;5.|female|1CFGM Escola 
 Sant Francesc|DAP1|Target_Child|vídeo25,26| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of LAI: 30-JUN-1984 
@Coder: INV 
@Date: 15-DEC-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*LAI: mejor <amiga> [/] amiga pué(s) <la Ale> [/] la Alexia # pero tengo 
 muchos amigo(s) # pero todos son # la mayoría <de> [/] de amigos que 
 tengo son amigos de verda(d) pero <mejor> [/] mejor amiga más bien 
 la Alexia. 
*INV: y a parte de Alexia hay algun chico o chica que tú también 
 consideres un buen amigo o una buena amiga? 
*LAI: sí. 
*INV: a ver dime. 
*LAI: bueno pué(s) ante(s) tenía una mejor amiga pero ahora <ya> [/] ya no 
 lo es po(r) que +/. 
*INV: pués entonces no # ésta no # dime los nombres de las más amigas o 
 más amigos. 
*LAI: y mejor amigo # como si fuese el mejor amigo # pué(s) mi exnovio. 
*INV: tu novio? 
*LAI: exnovio. 
*INV: cómo se llama? 
*LAI: Octavio. 
*INV: algún otro nombre? 
*LAI: es que yo no # má(s) yo tengo amiga(s) # amigo(s) ya no. 
*INV: pué(s) dime el nombre de las amigas # de las más amigas. 
*LAI: uf # Carla # ay perdona # mentira # Clara # eh # Andrea # &caro &car 
 Carolina # Sara # eh que # &ma María # <Marri> [*] # que <tengo> [/] 
 tengo amigas pero ah # sabes que cuando tienes muchas amigas pero 
 cada una hace su vida pero en verdad te acuerdas en mente # no nos 
 contactamos mucho que # sabe qué quiero decir? 
%err: Marri = Mari 
*INV: sí. 
*LAI: y también Marta. 
*INV: empezamos por Alexia # Alexia es oyente o sorda? 
*LAI: sorda. 
*INV: y dónde la conociste? 
*LAI: de toda la vida # en el colegio. 
*INV: tú antes estabas en sant ot? 
*LAI: sí # desde que entré en sant ot a los tres años pués la conocí <de> 
 [/] de toda la vida. 
*INV: iba contigo a la clase o al mismo curso? 
*LAI: eh # sí # a ver # iba # yo iba un curso antes que +//. 
*LAI: a ver # yo <iba repetir> [*] y iba a la misma clase. 
%err: iba repetir = iba a repetir 
*INV: cuándo repetiste fuisteis a la misma clase? 
*LAI: yo iba un curso antes que ella. 
*INV: pero después repetiste. 
*LAI: sí. 
*INV: què curso repetiste? 
*LAI: cuarto de primaria. 
*INV: y entonces te quedaste en la misma clase que Alexia. 
*LAI: claro. 
*INV: y desde cuándo que sois más amigas? 
*LAI: eh # con la Alexia? 
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*INV: sí. 
*LAI: <desde> [/] desde que repetí. 
*INV: desde cuarto? 
*LAI: sí # <y> [/] <y tam> [//] porqué antes tenía otra mejor amiga # 
 <antes de que repe> [/] antes de que repetiera y también del barrio 
 xxx mucho y claro. 
*INV: Alexia es del mismo barrio que tú? 
*LAI: sí. 
*INV: y Octavi es sordo u oyente? 
*LAI: oyente. 
*INV: desde cuándo que sois amigos? 
*LAI: de toda la vida. 
*INV: también iba a sant ot contigo? 
*LAI: <no> [/] no <de> [/] del barrio # nos conocimos de cuando era 
 pequeña # cuando tenía trece año(s) y claro ya entonces ya cogimos 
 confianza # con el tiempo ya pué(s) nos gustamos y claro # y desde 
 entonces pués # cuando lo dejamos pué(s) digimos como amigo(s) y ya 
 como si fuera mi mejor amigo. 
*INV: con Octavi sois más amigos desde los trece años # me has dicho? 
*LAI: sí. 
*INV: ibais al mismo grupo de pandilla? 
*LAI: no exactamente # nos conocimo(s) xxx claro # nos encontramos de vez 
 en cuando porqué vive en el barrio también y desde entonces pués 
 quedamo(s) de vez en cuando y tal. 
*INV: pero quedabais con más chicos y chicas o los dos solos? 
*LAI: <de vez en cuando> [/] de vez en cuando <con> [/] con amigos <o> 
 [/] o solo(s). 
*INV: y a qué edad empezaste a salir con Octavi? 
*LAI: a los diecisiete. 
*INV: y cuándo lo dejasteis como pareja? 
*LAI: en verano # a los diecinueve. 
*INV: www . 
%exp: repite la información que ya ha aportado Laia. 
*INV: dónde os conocisteis tú y Octavi # dónde os veíais # por la calle? 
*LAI: sí # nos lo encontrábamo(s) siempre porqué claro del barrio # yo 
 conozco gente del barrio también y siempre nos lo encontrábamo(s) <y 
 decía> [/] y decía que cómo estábamos y tal y que me llamará pa(ra) 
 quedar y así # siempre # y claro xxx xxx así. 
*INV: Clara es sorda u oyente? 
*LAI: oyente # de(l) cole también. 
*INV: de sant ot? 
*LAI: sí. 
*INV: y desde cuándo sois más amigas tú y Clara? 
*LAI: <de co> [//] # iba a clase de mi hermana y cuando repetí claro iba 
 <a> [/] a la clase y # no sé # <iba> [//] ibamo(s) mucho con ella. 
*INV: cuando repetiste empezaste a ir a la misma clase que Clara? 
*LAI: sí # también con mi hermana # también # <fuéramos> [*] un grupo. 
%err: fuéramos = éramos 
*INV: en cuarto repetiste y fué entonces cuando te hiciste más amiga de 
 Clara? 
*LAI: en cuarto no # empezó en tercero de eso o cuarto. 
*INV: en tercero de eso o cuarto de eso es cuando te hiciste más amiga de 
 Clara? 
*LAI: claro # y ya está. 
*INV: y hasta ahora? 
*LAI: sí # ahora ya no nos vemos mucho pero nos conectamo(s) # o sea nos 
 contactamos de vez en cuando pero hace # la última vez que la vi 
 fue # no # la encontré por la calle # fue en el día de la castañada 
 # ya se ha echa(d)o novio y claro la cosa cambia # desde <que> 
 [/] que xxx no # cada uno hace su vida # a ver lo entiendo pero que 
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 me gustaría como los viejos tiempos # pero claro. 
*INV: debe ir bastante con su novio # no? 
*LAI: claro # <yo lo entiendo> [/] yo lo entiendo porqué tiene su vida # y 
 tal # pero que al meno(s) podemos quedar con todas # pero supongo 
 que quedaremo(s) # pa(ra) cenar y +//. 
*INV: claro # Andrea es sorda u oyente? 
*LAI: oyente # la mayoría son oyente(s). 
*INV: Carolina también? 
*LAI: oyente. 
*INV: Sara? 
*LAI: oyente toda(s). 
*INV: María? 
*LAI: oyente. 
*INV: Mari? 
*LAI: oyente. 
*INV: y Marta? 
*LAI: oyente. 
*INV: dónde os conocisteis tú y Andrea? 
*LAI: <vino> [/] vino al colegio sant ot # &cuan cuando vino # cuando 
 estaba en segundo de eso vino # era nueva # y desde entonce(s) ya 
 empezamos a coger # o sea # a tener mucha confianza y tal en tercero 
 y cuarto. 
*INV: más o menos como Clara. 
*LAI: Carolina <como si fuera mi hermana> [/] como si fuera mi hermana # 
 la conozco de toda la vida. 
*INV: también de sant ot? 
*LAI: sí # también # e(s) que casi todas son de san ot # menos Sara que es 
 una amiga de mi prima +/. 
*INV: <espera> [/] espera. 
*LAI: ay # perdona. 
*INV: Carolina y tú desde p+tres que os conoceis # en sant ot? 
*LAI: sí # iba un curso <antes> [*] que yo pero claro # desde que repetí 
 pués iba a la misma clase que ella. 
%err: antes = después 
*INV: y desde cuándo que sois más amigas Carolina y tú # ya desde cuarto o 
 más en la eso? 
*LAI: más en la eso. 
*INV: en tercero también? 
*LAI: sí. 
*INV: cómo Clara y Andrea # es cuando hicisteis el grupito. 
*LAI: claro. 
*INV: y Sara? 
*LAI: e(s) una amiga de mi prima. 
*INV: y cuándo os conocisteis tú y Sara? 
*LAI: y Sara pué(s) eh # cuando me presentó mi prima # hace dos años # y 
 con el tiempo voy cogiendo confianza ya # y hablar # a ver # no nos 
 vemos mucho porqué es mejor amiga de mi prima # pero que nos 
 hablamos y tal y bien. 
*INV: pero no habeis coincidido en la misma escuela? 
*LAI: no # vive en mataró. 
*INV: o sea que os veis muy de vez en cuando # no? 
*LAI: muy pocas vece(s). 
*INV: y con María desde cuando os conoceis? 
*LAI: María era mi mejor amiga # al principio era mi mejor amiga pero una 
 amiga mía me la quitó # má(s) o meno(s) # pero bueno no me importa 
 tampoco # xxx en el colegio cuando iba a tercero # era nueva. 
*INV: tercero de eso # en sant ot? 
*LAI: sí # pero iba un curso antes que yo # yo iba a cuarto y ella iba a 
 tercero # y entonces pués cogimos confianza y +/. 
*INV: www. 
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%exp: repite la información aportada por Laia. 
*LAI: y desde allí pués quedábamos mucho # era mi mejor amiga pero una 
 amiga mía me la quitó # pero esto no me importa tampoco # pero 
 entonces pués quedamos mucho con ella # pero ahora ya no sé nada de 
 ella ya # pero bueno. 
*INV: y desde cuándo que os hicisteis más amigas María y tú? 
*LAI: María y yo # pués los seis meses y luego ya # bueno <cuando 
 llegó> [/] cuando llegó al cole y luego ya hasta que pasó <medio> [/] 
 medio año y iba con otra gente y una amiga mía me la quitó y 
 entonce(s) ya no iba mucho conmigo y tal # pero esto es lo de 
 meno(s) # tengo más amiga(s). 
*INV: ahora ya no te relacionas mucho con María? 
*LAI: ahora ya no # ya se ha echa(d)o novio # <tiene> [/] tiene problema 
 familiar y claro # nunca está en casa # el móbil siempre lo tiene 
 apaga(d)o y no sé cómo localizarla. 
*INV: claro # y con Mari? 
*LAI: la conocí en una academia # estaba haciendo refuerzo de catalán y de 
 matemática(s) en la época en que estaba haciendo la eso # la conocí 
 en una academia y desde entonces pués cogimos confianza y tal # 
 y ya pués quedo con ella pero de vez en cuando # también # esto hará 
 como mucho tres año(s). 
*INV: y en esta academia cuánto tiempo coincidisteis? 
*LAI: cómo # no te entiendo # en la academia cuánto tiempo estuvimo(s)? 
*INV: sí. 
*LAI: hacía refuerzo en julio # lo típico que la +//. 
*LAI: pué(s) un mes. 
*INV: en qué curso estabais de eso? 
*LAI: tercero # iba a pasar a cuarto. 
*INV: y ella también? 
*LAI: ella supongo que <estará> [*] haciendo cuarto de eso o tercero 
 también # no sé # no me acuerdo. 
%err: estará = estaba 
*INV: entonces # hacía cuarto o tercero? 
*LAI: 0 &=gesto de afirmación con la cabeza . 
*INV: y la amistad con Mari ha continuado? 
*LAI: sí pero nos vemos muy poco # y tal # pero sí # vive al la(d)o de 
 casa. 
*INV: y con Marta? 
*LAI: igual # era mi mejor amiga. 
*INV: dónde os conocisteis? 
*LAI: <en la escue> [//] en el colegio. 
*INV: en sant ot también? 
*LAI: sí # casi toda(s) # y la conocí pué(s) era nueva # iba a segun(do) 
 # yo iba a cuarto y ella iba <a ter> [//] a segundo # xxx xxx 
 menos que yo # pero bueno esto no importa # y desde entonce(s) cogió 
 mucha confianza y tal # hasta que claro nos peleábamo(s) porqué una 
 amiga suya se metía en medio # cogía celo(s) y claro # entonce(s) 
 pué(s) ya la cosa se iba enfriando # sabe(s) lo que quiero decir # y 
 desde entonces pué(s) la expulsaron del colegio y desde entonces ya 
 hace <años> [/] años que no la veo. 
*INV: no os llamais por teléfono tampoco? 
*LAI: nunca está en casa y claro # le escribí un mensaje que cómo estaba y 
 tal # y me dijo que e(s)taba bien # que trabajando # que a ver 
 cuándo no(s) vemo(s) pero siempre me dice que a ver cuándo 
 quedamo(s) pero nunca # sabe lo qué quiero deci(r) # y claro # pero 
 un día de ésto(s) la llamaré y le diré # oye. 
*INV: hace años que no os veis +/. 
*LAI: perdona # me la encontré en semana santa del año pasa(d)o # en la 
 gasolinera de +//. 
*LAI: yo estaba una amiga también y xxx <me> [/] me llamó # me giré y era 
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 ella y xxx me alegré y hola qué tal # y que cómo te va todo # y ya 
 está # a ver cuándo nos vemos # dos besos y no sé # no # como xxx # 
 en aquellos tiempos # sabes. 
*INV: en sant ot # en qué curso llegó # más o menos? 
*LAI: hizo segundo # un año. 
*INV: de eso o de primaria? 
*LAI: eso. 
*INV: y después la expulsaron # en qué curso la expulsaron? 
*LAI: en la eso # en el mismo año. 
*INV: sólo estuvo un año y tú estabas en cuarto. 
*LAI: acababa ya la eso. 
*INV: o sea que coincidiais en el comedor y en los patios # no? 
*LAI: y en las clases. 
*INV: en las clases? 
*LAI: también cuando me castigaban # yo era muy +//. 
*LAI: en clase me portaba mal # también # porqué era la época # pero era 
 muy niña aún # me portaba mal y xxx y iba a segundo # me ponía a su 
 lado y empezamos a hablar. 
*INV: de todo este grupo de amigas y amigos vamos a numerarlos # y 
 pondremos el número uno a la más amiga o amigo # el número dos a la 
 más amiga pero un poco menos # después el número tres y así 
 sucesivamente # a quién pondrías el número uno. 
*LAI: eh # <de> [/] de estos # más bien la Alexia. 
*INV: a alguien más pondrías el número uno o no? 
*LAI: a ver # espera # el Octavi también # sí # aunque tiene novia pero 
 bueno <no> [/] no es lo mismo # no es plan de # claro # ir con la 
 novia y conmigo porque da mal rollo # pero bueno # luego la segunda 
 Carolina # como si fuera mi hermana pero <no queda> [//] queda # 
 e(s) <la> [/] la mejor amiga de mi hermana pero <como si fuera mi> 
 [/] como si fuera <mi> [?] también. 
*LAI: luego Clara y Andrea # la tercera. 
*INV: Clara un tres y Andrea también un tres? 
*LAI: sí # luego Mar cuarta # la quinta Sara y las última(s) María y Marta. 
*INV: y cuando sales con tus amigas qué grupos formais # por ejemplo 
 Alexia y tú formais un grupo? 
*LAI: sí # a(ho)ra sí # no(s) vemo(s) más. 
*INV: hay más chicos o chicas en este grupo? 
*LAI: amigos de Alexia # a ver # no grupo simplemente conocido(s) pero 
 <no> [/] no quedamo(s) # cada uno hace su +//. 
*INV: vale # o sea que básicamente salis tú y Alexia solas? 
*LAI: <depende> [/] depende del día también # depende de(l) sitio que 
 vayamo(s). 
*INV: y los amigos de Alexia no son muy amigos tuyos? 
*LAI: más bien conocido(s) # <amigos> [/] amigos no # más bien conocido(s). 
*INV: o sea que vais Alexia # tú y estos conocidos # cuántos son más o 
 menos estos conocidos? 
*LAI: depende # e(s) que depende # dos # tres. 
*INV: www. 
%exp: repite y hace un resumen de lo que se ha dicho antes. 
*INV: y con Octavi también sales a veces # o es que os llamais de vez en 
 cuando? 
*LAI: ahora quiere(s) decir # ahora # no? 
*INV: sí # actualmente # sí. 
*LAI: es que claro es más difícil porque tiene novia y # no(s) vemo(s) 
 cuando él puede y eso me fastidia porqué cuando # o sea # 
 simplemente queda conmigo cuando no tiene nada que hacer o cuando 
 +//. 
*LAI: a ver # por parte lo <entiende> [*] pero # por parte # pué(s) esto 
 de la novia no me importa pero # claro # me da mal rollo también 
 po(r)qué es mi exnovio y no sé # pero que nos vemos pero a sola(s). 
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%err: entiende = entiendo 
*INV: pero más o menos vais quedando con una cierta frecuencia ? 
*LAI: sí. 
*INV: cada semana os veis un poco? 
*LAI: <muy poco> [/] muy poco # una vez a la semana o una vez cada dos 
 semana(s) # cuando tenga tiempo y yo también. 
*INV: y qué vais a tomar algo o a hablar? 
*LAI: sí # a tomar algo # a hablar # sí # como amigo(s). 
*INV: www. 
%exp: repite y hace un resumen de lo que se ha dicho antes 
*INV: después has puesto Carolina # qué vais Carolina # tu hermana y tú # 
 o más gente también # más conocidos? 
*LAI: <depende> [/] depende # Carolina con mi hermana y yo. 
%com: una tercera persona interrumpe momentáneamente la conversación 
*LAI: y a vece(s) con el novio de mi hermana # yo y Carolina # pero 
 Carolina sólo <tiene> [/] tiene amiga(s) # pero amiga(s) <de 
 verdad> [/] de verdad yo y mi hermana # somos las mejores amiga(s) 
 mi hermana y yo. 
*INV: y con Mari os veis? 
*LAI: no(s) vemo(s) <muy poca(s) vece(s)> [/] muy poca(s) vece(s). 
*INV: o sea que es una amistad que ya se ha debilitado # no? 
*LAI: sí. 
*INV: y con Sara? 
*LAI: Sara también # lo mismo # viene a Barcelona # <cuando le> [/] cuando 
 le <vaya> [*] bien # cuando <le> [/] le apetece. 
%err: vaya = va 
*LAI: a ver # tengo amigas pero tengo diferente(s) grupo(s) # del colegio 
 # otro grupo del barrio # otro de +//. 
*INV: ya # pero como más amigas son estos tres grupos # no? 
*LAI: sí # también e(s)ta(s) dos pero Clara tiene novio # e(s)tá en la 
 universidad. 
*INV: ah # claro # tú le has puesto un tres a Clara # Clara y Andrea. 
*LAI: Clara pué(s) tiene novio # tiene su vida y Andrea pué(s) # eh # ha 
 salido de casa # tiene problema(s) familiare(s) # trabaja mucho # no 
 tiene tiempo # las veo pero muy poca(s) vece(s). 
*INV: y formais un grupo # o sea vais juntas Clara # Andrea y tú? 
*LAI: y mi hermana y Carolina # <los de> [/] <los> [*] de clase. 
%err: los = las 
*INV: dónde tienes más amigas o amigos # en tu clase # aquí en la escuela o 
 en otros ámbitos? 
*LAI: hombre # e(s) depende # eh # má(s) bien # pué(s) cla(r)o ahora # la 
 cosa ha cambia(d)o bastante # ahora me quiere(s) decir? 
*INV: sí. 
*LAI: en el barrio # simplemente. 
*INV: de aquí # de la escuela # quién es tu mejor amiga? 
*LAI: de aquí ninguna # simplemente compañera. 
*INV: y de tu clase con quién te relacionas más? 
*LAI: má(s) ahora # eh # es depende del día también # pué(s) con Marta # 
 Eli y Raquel y un chico # Borja. 
*INV: cuándo te ves con tus mejores amigas? 
*LAI: lo(s) fine(s) de semana con Alexia y toda(s) <meno(s)> [//] a ver # 
 lo(s) fine(s) de semana # lo(s) día(s) de cada día # cuando <pueda> 
 [*] # Alexia cada día # y ya está # mi exnovio alguna mañana o 
 alguna tarde # lo(s) fine(s) de semana no porqué está con la novia # 
 claro. 
%err: pueda = puedo 
*INV: qué actividades hacéis? 
*LAI: hombre depende del día # ir al cine # de fiesta # ir a tomar algo # 
 ir a casa de una amiga # una peli # eh # ir de compra(s) # lo que 
 hace la gente # lo que hace todo el mundo. 
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*INV: cuál es el número ideal de amigas o amigos de un grupo? 
*LAI: no te entiendo. 
*INV: para que un grupo funcione cuántas personas tiene que haber? 
*LAI: ni mucho ni poco # lo normal pué(s) # cinco o seis # a ver porqué 
 mucho muy aburrido porqué no sabes con quién hablar. 
*INV: qué diferencia hay entre mejor amiga # amiga y compañera? 
*LAI: eh # pué(s) mejor amiga e(s) <contar todo pa> [//] contar lo que sea 
 con ella # hasta lo privado # <y> [/] y que ella <confie en> [/] o 
 sea confie en mí y que # o sea # como si fuera una hermana # y 
 amiga lo mismo pero <no lo> [//] o sea # contando con ella pero lo 
 general # no <su(s)> [/] su(s) cosa(s) personales # y compañera 
 pué(s) lo general <pero no> [//] confiando en ella pero no # lo 
 general # lo típico # pero no contando tu(s) problema(s) # tus +//. 
*LAI: e(s) lo que yo veo. 
*INV: cuántas mejores amigas o mejores amigos tienes? 
*LAI: ahora mi(s)mo # tengo dos mejores amiga(s) # más bien # y mejor 
 amigo el Octavi. 
*INV: mejores amigas # a quién consideras? 
*LAI: Carol y Alexia. 
*INV: cuántas amigas o amigos tienes? 
*LAI: tengo bastante(s). 
*INV: más o menos # qué dirías? 
*LAI: amigo(s) y amiga(s) # bua # tengo como veiente. 
*INV: cuántos compañeros y compañeras tienes? 
*LAI: <los de> [/] los de clase. 
*INV: y más o menos cuántos son? 
*LAI: uno # do(s) # seis. 
*INV: tú sales con tu hermana también # pero no me la has citado # cómo la 
 consideras? 
*LAI: mejor amiga y amiga # la(s) do(s) cosa(s) # e(s) <mi hermana> 
 [/] mi hermana <no> [/] no tiene lo mi(s)mo que una amiga. 
*INV: tu hermana está más cerca de mejor amiga o amiga? 
*LAI: e(s) que depende # entre mejor amiga y amiga. 
*INV: y qué número le pondrías a tu hermana? 
*LAI: el dos. 
*INV: y con tu hermana cuando has intimado más para salir y para montar 
 este grupito? 
*LAI: eh # todo empezó cuando iba a tercero de eso. 
*INV: cuándo empezaste a tener una buena amistad con Alexia? 
*LAI: cuando repetí el curso. 
*INV: te parece que es importante tener amigas? 
*LAI: claro. 
*INV: por qué? 
*LAI: porqué puede(s) contar con ella(s) # pue(d)e pasarlo bien. 
*INV: dónde se hacen las amigas? 
*LAI: en la discoteca # <en> [/] en el cine # en el gimnasio # depende 
 dónde vaia(s) # pero más bien la discoteca. 
*INV: y con el ruido de la música se puede intimar? 
*LAI: e(s) depende dónde vaia(s) # en la barra por ejemplo se puede 
 habla(r) # pero si e(s)tás xxx de la discoteca o al la(d)o del 
 altavoz es imposible. 
*INV: cómo se hacen las amigas? 
*LAI: cómo? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: sí. 
*LAI: cómo qué se hace # cómo? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: cómo se hacen # uno para hacer amigas o amigos qué tiene que hacer? 
*LAI: eh # cómo hacer amigo(s) # me quiere(s) decir? 
%cod: $EN $C1 $F6 $EF $EF $OEC3 
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*INV: sí # amigos o amigas # eh. 
*LAI: pué(s) # vaya pregunta # no sé # em # o sea cómo se hacen # 
 me quiere decir # que cómo? 
%cod: $EN $F6 $EF $OES2 $EN $F5 $OES2 $F6 $OEC3 $EN $F6 $OES4 
*INV: sí. 
*LAI: pué(s) no sé # hablando con ello(s) # presentándose # contar lo qué 
 hace(s) # lo que estudia(s) # y luego vas cogiendo confianza # poco 
 a poco # según la persona # depende # claro. 
%cod: $EN $C2 $F5 $EF $OES2 $EN $F5 $EF $OEC1 $EN $F5 $EF $EF $OEC3 $EN 
 $F5 $OES2 $EN $F5 $OES2 
*INV: qué temas hablas con tus amigas o amigos? 
*LAI: e(s) depende # pués con las amigas pué(s) # eeeh # los estudio(s) # 
 el tema de los chico(s) # eh # <los a> [//] el tema de estudios # eh 
 que # eeeh # dónde salir de fie(s)ta # eeeh # qué má(s) # ya está # y 
 los chicos pué(s) eee el trabajo # eeeh # de amore(s) # <depende> 
 [/] depende xxx . 
%cod: $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F5 $EF $EF $EF $OES1 $EN $F6 $EF $OES4 $EN 
 $F6 $OES2 $EN $F6 $OES4 $EN $I1 $F5 $OES3 
*INV: la amistad con una amiga sorda o un amigo sordo te parece que es 
 distinta de la amistad con las chicas o los chicos oyentes? 
*LAI: sí # bastante. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: por qué? 
*LAI: porqué una amistad con sordo(s) no e(s) lo mismo que una chica 
 oyente porque con una chica sorda cue(s)ta más de entenderla # 
 tienes que e(x)plicar la(s) cosa(s) # eh # con paciencia # eh # no 
 puede(s) xxx xxx con niño(s) sordo(s) # <según que> [/] según qué 
 cosa(s) habla(s) # po(r) ejemplo estás hablando de un tema y xxx 
 palabras nueva(s) y claro no las entiende y tenemos que 
 traducirla(s) palabra por palabra # en cambio con un oyente pué(s) 
 puedes hablar <de> [/] <de lo que> [//] normal y corriente. 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC4 $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 
 $EN $I1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $OEC1 $OEC1 $EN $F5 $EF $OES2 
 $EMS9 
*INV: sí # o sea la amistad que tú tienes con Alexia es distinta de la 
 que tienes con Carolina o con tu hermana? 
*LAI: sí # <bastan> [/] bastante. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: y lo ves más difícil la amistad con Alexia? 
*LAI: sí # tengo que tene(r) más paciencia # repetir las cosas mil vece(s) 
 # pero bueno. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $OEC1 
*INV: y la amistad con los chicos es diferente respecto la amistad con las 
 chicas? 
*LAI: lo(s) chico(s) con la(s) chica(s) # hombre # bastante # aunque yo me 
 llevo mucho mejor con chico(s) que con chica(s). 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 
*INV: sí # por qué? 
*LAI: porqué con los chico(s) # <no sé> [/] no sé # e(s) má(s) +//. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $EF $OES2 $EN $F5 $OES3 
*LAI: e(s) que no sé cómo e(x)plicártelo # <confío más en> [//] no 
 confio más en él # simplemente pué(s) <lo e(s)cucho> [//] le 
 e(s)cucho # le aconsejo y a lo(s) chico(s) <le gustan> [*] que me 
 vean como una buena amiga # ya desde entonces # ya # pué(s) # mmm # 
 la cosa cambia # sabe # en cambio las chicas son má(s) en su 
 <e(x)cusa> [?] # pero son <e(x)cusa(s)> [?] para ella(s) # se ponen 
 como egoístas # un poco # sabe # pero bueno # e(s) depende también 
 de la persona porqué +//. 
%err: le gustan = les gusta 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $OEC4 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC1 
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 $EN $F5 $EF $EF $OEC3 $EMS6 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F2 $OES3 $EN 
 $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $OES2 $EN $F2 $OES3 $EN 
 $PQNT3 $F5 $EF $OES2 
*LAI: no te pienses que <soy muy> [/] soy muy tímida # eh # también # no 
 no voy hablando con +//. 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $EN $PQNT3 $F6 $OES2 
*LAI: no # a ver # yo soy tímida pero depende de la situación # pero &de 
 depende de la persona también. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $OEC1 $OEC1 
*INV: y la amistad con tus mejores amigas # por ejemplo con Alexia # con 
 Carolina +/. 
*LAI: mi hermana. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: sí # con tu hermana # con Adriana # te parece que es 
 distinta de la amistad que tú puedas tener con tu 
 novio # si en estos momentos tuvieras novio? 
*LAI: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: por qué? 
*LAI: <porqué un no> [/] eee porqué un novio (v)ale puede(s) contar to(d)o 
 <pa> [/] para lo que sea # en cambio con las amigas puedes contar con 
 ellas pero entre ella(s) se # sin darse cuenta # <se> [//] e(s) que 
 no sé cómo e(x)plicártelo # con un novio e(s) diferente porqué e(s) 
 como si fuera tuyo # que # te aconseja # en cambio con las amigas 
 también puedes hablar pero no te aconsejan <como> [//] entre ellas 
 <se> [/] se lo dicen # sabe # entre ella(s) sin darse cuenta pué(s) 
 se lo e(x)plica(n) a otra gente y eso no. 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $OEC4 $EN $PQNT3 $F5 $EF $OEC1 $EN $F5 $OEC3 $EN 
 $PMT1 $F5 $EF $EF $OEC4 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES2 
 $EN $F6 $OES3 $EN $F5 $EF $EF $EF $OES2 
*INV: sí # o sea para ti # o sea con un novio tienes aun una amistad más 
 fuerte que con las amigas? 
*LAI: claro # &e es normal eso # xxx toda(s) la(s) pareja(s) # claro. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $PMT1 $F6 $OES2 $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # cuando saliste con Octavi era tu primera pareja o antes habías 
 tenido otras parejas? 
*LAI: había tenido varia(s) pareja(s). 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: oyentes # eran chicos oyentes? 
*LAI: oyente(s) # sí. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F2 $OES4 
*INV: y con la primera pareja # cuántos años tenías? 
*LAI: quince. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: quinze # y Octavi # más o menos # qué era la segunda # la tercera? 
*LAI: la cuarta. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: la quarta y dices que eres tímida &=riu # bueno # y no durabas mucho 
 con estos chicos? 
*LAI: eh # con mi primer novio dos meses # el segundo cinco mese(s) # era 
 brasileño y se fue a brasil y lo dejamo(s) porqué era imposible # 
 el tercero nueve mese(s) # lo dejé yo porqué no se portó muy bien 
 # me hizo mucho daño # y el cuarto ese un año y medio. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F6 $EF $OEC1 $EN $F6 
 $OEC4 $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F5 $OEC4 $EN $F5 $OES2 $EN $F6 
 $OES4 
*INV: con Octavi. 
*LAI: un año y medio. 
%cod: $EN $F6 $OES4 
*INV: sí # o sea que de alguna manera es con quien tuviste más amistad # 
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 no? 
*LAI: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: vale # cómo te gustaría que fuera tu amiga ideal? 
*LAI: cómo # pué(s) no sé # uff # como si fuera mi hermana gemela # sabe 
 qué quiero deci(r) # tiene lo(s) mismo(s) gusto(s) # compartirlo 
 todo # confiar entre la(s) dos # como si fuera mi hermana # como si 
 +//. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F5 $OES2 $EN $F6 $EF $OEC3 $EN 
 $F5 $EF $EF $EF $OES2 $EMS6 $EN $F5 $OES3 $EMS6 $EN $F5 $EF $OES2 
 $EMS6 $EN $F5 $OES2 
*LAI: sabe qué quiero decir # ya me gustaría a mí # pero bueno. 
%cod: $EN $F6 $OEC3 $EN $PMT1 $F5 $OEC1 
*INV: y crees que podrías ser amiga de una persona muy distinta a ti. 
*LAI: no entiendo la pregunta. 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: de una persona que fuera muy diferente de ti # por ejemplo tú 
 eres una chica de raza blanca # te parece que podrías ser amiga de 
 una persona # un chico o una chica de raza negra o esto # la raza 
 # el color de la piel sería un impedimento de cara a la amistad? 
*LAI: mm # e(s) que yo eso no lo he proba(d)o. 
%cod: $EN $C1 $PQNT3 $F5 $EF $EF $OEC3 
*INV: bueno # pero qué piensas tú? 
*LAI: a mí me da lo mismo # somos humano(s) # e(s) que esto <no> [/] no sé 
 qué decirte esta pregunta # xxx xxx proba(d)o y # no sé. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $EF $OES3 $EN $F5 $OEC3 $EMS3 $I2 $F6 $EF 
 $OES3 $EN $F5 $OES3 
*INV: sí # de acuerdo # y alguién que fuera de otro país con una 
 cultura muy distinta a la tuya # por ejemplo de un país # pués de 
 una cultura oriental o de una cultura musulmana # una cultura árabe 
 o una cultura pués yo qué sé de un país +/. 
*LAI: sí # ya te entiendo # <qué> [/] qué # e(s) que me podrías repetir la 
 pregunta # qué cómo que? 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EN $F1 $OEC3 $EN $F1 $OES4 
*INV: te parece podrías ser amiga de una persona # un chico o una chica # 
 que fuera de una cultura muy distinta a la tuya? 
*LAI: hombre # es depende de la costumbre que tenga esa persona # <que> 
 [/] que # no # lo siento pero no sé qué decirte porqué eso <no> [/] 
 no sé cómo explicartelo # si lo hubiera proba(d)o te lo explicaría 
 # pero no lo sé # e(s) que no lo sé. 
%cod: $EN $C1 $F5 $OEC2 $EN $PQNT3 $F5 $OEC1 $EN $F5 $OEC4 $EN $F5 $EF 
 $OEC4 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $EF $OEC3 
*INV: y de una persona con una disminución # por ejemplo # te parece que 
 podrías ser amiga de una persona ciega? 
*LAI: ff # <es que es muy co> [//] no me importaría pero sería muy difícil 
 # eh? 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OEC3 $EN $F5 $OEC1 
*INV: por qué? 
*LAI: porqué estaría pendiente mucho de +//. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OES2 
*LAI: a ver no me importa pero # claro # a nadie es perfecto pero xxx 
 mundo # es verdad # pero que cuando una persona así como ciega o 
 coja # como mi prima que tiene un problema también # pué(s) hay que 
 tener paciencia # hay que aceptarlo # pero que es <muy> [/] <muy> 
 [/] muy difícil # muy +//. 
*LAI: xxx tener una persona ciega # aunque no lo he proba(d)o # pero <me> 
 [/] me lo imagino # eh! 
*INV: y una persona que fuera en silla de ruedas # por ejemplo # te parece 
 que podrías ser amiga # o esto sería un impedimento de cara a la 
 amistad? 
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*LAI: emm # la ayudaría y tal pero que <seri> [/] sería muy difícil # xxx 
 una persona así con silla de rueda(s) hay que estar con <una> [/] 
 una persona cuidándola pa(ra) toda la vida # mi prima # por ejemplo 
 # es coja pero bastante y la he ayudado mucho # he esta(d)o con ella 
 # a todas hora(s) # y no pueden dejarla sola # tiene las mano(s) 
 muy mal # le duele # en fin # xxx <no puede> [/] no puede ir ella 
 sola # por ejemplo # <de> [/] <de su casa> [/] de su casa a un bar # 
 no puede # se cae # po(r)qué los músculos se cansan y se cae # 
 pierde el equilibrio # esto es porqué está +//. 
*LAI: el cuerpo no puede má(s) # tiene que estar acompañada. 
*INV: qué haces tú por tu mejor amiga # por Alexia o por Carolina? 
*LAI: cómo? 
*INV: tú qué haces por tu mejor amiga? 
*LAI: no te entiendo? 
*INV: tú qué haces por tus amigas? 
*LAI: e(s) que no entiendo la pregunta # cómo qué? 
*INV: si estuvieran aquí Alexia y Carolina y yo les preguntara # qué hace 
 Laia por vosotras # qué piensas que me dirían? 
*LAI: cómo que qué hago # e(s) que no entiendo la pregunta # depende # 
 claro # e(s) que depende de la pregunta que me diga. 
*INV: tú qué les proporcionas a ellas # en la amistad? 
*LAI: no sé # e(s) que depende # pué(s) le invito # no me quiere deci(r) 
 má(s) o meno(s) # pué(s) le invito # pué(s) no sé # a un capricho o 
 ellas también # e(s) que no sé qué decirte de esto # sí # lo que # 
 cuando hay confianza pué(s) invita una persona # luego otra # van 
 turnando # así. 
*INV: y tus amigas # Alexia y Carolina qué hacen por ti? 
*LAI: pué(s) lo mismo # más Carolina # me hace favores también # según que 
 cosa(s) # depende # me invitan también # eso # sólo eso. 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas sobre ti? 
*LAI: pué(s) que soy <muy inocente> [/] muy inocente # muy buena # muy 
 cariñosa # sincera # simpática # e(s) lo que yo creo # divertida # 
 todo eso. 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*LAI: que por qué es importante? 
*INV: no # qué es importante para que una amistad funcione? 
*LAI: pués la <since> [/] sincerida(d) # bueno # la confianza # eh # ya 
 está # sólo eso # es lo que yo xxx ya la fidelida(d) en algún chico 
 # pero no entre amiga(s) # la sinceridad y la confianza. 
*INV: y la fidelidad entre chicas te parece que no es importante? 
*LAI: no # po(r)qué si fuesen lesbiana(s) vale # pero # <no> [/] no # si 
 fuera chico sí # entre una pareja sí # claro. 
*INV: qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 
*LAI: nunca hemos tenido problemas # eh! 
*INV: algún pequeño conflicto. 
*LAI: pués meter la pata <por> [/] <por> [/] por algún secreto # por una 
 mentirijilla # cosas así # son tonterías simplemente. 
*INV: cómo resuelves los problemas o conflictos con tus amigas? 
*LAI: hablando # claro # xxx # e(s) la única manera. 
*INV: por qué las amigas o los amigos se enfadan # en general? 
*LAI: &depen depende # simplemente más bien celo(s) # la mayoría. 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigas o amigos # o con tus 
 padres? 
*LAI: hombre # má(s) bien con mis amiga(s) # con mis padres depende # 
 según qué cosa(s) # depende. 
*INV: y un poco qué cosas? 
*LAI: hombre # con las amiga(s) más bien cosas personale(s) # y los 
 padres en general. 
*INV: cosas más generales? 
*LAI: sí # claro # porqué no le(s) voy a contarle(s) una cosa privada a 
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 mis padre(s) # me da como verguenza # como +//. 
*LAI: sabes? 
*INV: a veces tus amigas te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*LAI: mm # más bien mi hermana. 
*INV: tu hermana # a ver # coméntalo un poco. 
*LAI: eh # me dice que me traiga # cómprame esto # cómprame lo otro y 
 bueno # voy # vale # yo soy muy inocente y voy # y claro hay un 
 momento que me canso y digo que no y se enfada # y claro # y lo que 
 hago pué(s) voy y luego ya # se le pasa el enfado # no sé # 
 eso e(s) muy +//. 
*LAI: y claro ella ya está acostumbrada # a ve(r) no me importa pero que 
 al menos se dé cuenta también. 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*LAI: perdona? 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*LAI: eh # pué(s) # em # yo lo convencería a mis padres lo que pudiera # 
 e(s) <depende> [/] <depende> [/] depende de # po(r) ejemplo # si 
 quiero irme <de> [/] de viaje un fin de semana con mis amiga(s) # 
 me xxx un poco o algo # intentaré # e(s) <depende> [/] depende de 
 +//. 
*LAI: e(s) depende # sabe(s) # no sé. 
*INV: te ha pasado alguna vez? 
*LAI: sí # bueno cuando era más pequeña # la edad del pavo # cuando era 
 una adolescente # queríamos ir a un pueblo # mi(s) padre(s) no me 
 dejaron y nos escapamo(s) y claro me castigaron # <a(ho)ra> 
 [//] ahora ya no # a(ho)ra xxx # me dejan mi padre(s) # pero que 
 e(s) depende. 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigas? 
*LAI: mm # pués <según qué> [/] según qué cosa(s) # la ropa # em # no sé # 
 cuando hablamo(s) de temas de chicos # em # e(s) que <depende> [/] 
 depende <de> [/] del día. 
*INV: por ejemplo # tú y Alexia qué teneis en común? 
*LAI: mm # de # el tema de lo(s) chico(s) # de los estudio(s) # <de> [/] 
 de todo # un poco de todo # más bien # la ropa de vestir no # pero 
 bueno. 
*INV: y tú con Carolina # con tu hermana? 
*LAI: má(s) con mi hermana # más bien # tenemos muchas cosas en común # 
 bastante # con Carolina no mucho # más bien con mi hermana. 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: GEO Georgina Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|GEO|20;2.|female|2n pròtesi 
 dental CFGM escola Ramon y Cajal|DAP1|Target_Child|vídeo22,23| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of GEO: 5-OCT-1983 
@Coder: INV 
@Date: 5-DEC-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són les teves millors amigues o amics? 
*GEO: aquí e(s)cola? 
*INV: de l'escola o fora de l'escola? 
*GEO: ah # (l)a millor # tinc una amiga meva que viu al meu poble i 
 <coneixem> [*] tota la vida i tenim confiança i tot. 
%err: coneixem = ens coneixem 
*INV: com es diu? 
*GEO: Anna # i xxx fer # bueno # <coneixem> [*] tota la vida des de 
 <petit> [*] i surto amb ella pero no tant # bueno sí # però # i aquí 
 a c(l)asse amb la Iolanda # i a la c(l)asse tothom molt bé # a la 
 c(l)asse i m'ajuda molt de problemes de cole # i m'ajuda molt # i no 
 sé # xxx de gent però és que a mi no xxx xxx bueno. 
%err: coneixem = ens coneixem ; petit = petites 
*INV: o sigui les més amigues són l'Anna i la Iolanda? 
*GEO: xxx xxx hi ha una altra noia # es diu Enca # també ens portem 
 molt bé i +//. 
*INV: i deies que # a part de l'Anna # en el teu poble també hi havien 
 unes altres noies # com es diuen? 
*GEO: eh? 
*INV: com es diuen aquestes altres noies del poble? 
*GEO: sant bartomeu. 
*INV: com? 
*GEO: <sant bartomeu> [/] sant bartomeu de grau. 
*INV: no # el nom de les noies. 
*GEO: quines? 
*INV: m'has dit que en el teu poble tu ets molt amiga de l'Anna i que 
 també hi havien unes altres noies que no són tan amigues. 
*INV: on us vàreu conèixer i des de quan que sou amigues? 
*GEO: ah # una es diu Èrica i l'altre Elisabet. 
*INV: algun altre amic o amiga # tens? 
*GEO: bueno # tinc moltes però no +//. 
*INV: els més íntims # són aquests els més íntims? 
*GEO: sí. 
*INV: d'acord # totes són oients? 
*GEO: sí. 
*INV: amb l'Anna on us vau conèixer? 
*GEO: coneixíem des de petites a l'escola. 
*INV: des de pàrvuls? 
*GEO: sí i <la mateixa> [*] poble i tot. 
%err: la mateixa = el mateix 
*INV: us coneixieu des de pàrvuls perquè anàveu a la mateixa escola # però 
 des de quan sou més amigues? 
*GEO: ara # des de petita no tant # coneixíem però no tanta confiança i 
 abans <era molt> [/] era molt <tancat> [*] io # i ara més <obert> 
 [*] # més que abans molt <tancada io mateixa # era molt i 
 <passava> [*] molt malament i tot # però amb el temps <ja> [/] ja 
 vas canviant. 
%err: tancat = tancada ; obert = oberta ; passava = ho passava 
*INV: i amb l'Anna des de quan que ets més amiga? 
*GEO: <quan> [/] quan <vam> [*] separar de cole quan <vam> [*] separar de 
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 eso <ja> [/] ja <portàvem> [*] bé. 
%err: vam = ens vam ; portàvem = ens portàvem 
*INV: i quants anys tenies quan vas començar a ser més amiga de l'Anna? 
*GEO: quan vaig començar batxillerat. 
*INV: val # o sigui que tenies setze o disset anys # disset? 
*GEO: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i de la Iolanda des de quan que ets més amiga? 
*GEO: (es)tà la meva c(l)asse # de l'any passat. 
*GEO: bueno # l'any passa(t) mig curs # a(l) principi ella deia # vol(s) 
 que t'ajudi # a la c(l)asse i no <coneixíem> [*] però venia ajudar # 
 i bueno parlave(m) i tot # clar perquè jo estava molt a part # saps 
 # i vina amb nosaltres # cafè # i va fent # i després ja a vegades 
 a l'estiu ens truquem # què com estàs # xxx xxx . 
%err: coneixíem = ens coneixíem 
*INV: i amb l'Enca? 
*GEO: <vaig> [/] vaig conèixer a la feina. 
*INV: a la feina? 
*GEO: <vam> [*] conèixer. 
%err: vam = ens vam 
*INV: perquè tu treballes? 
*GEO: <en> [//] a l'estiu en(s) trobave(m) en una fàbrica i ella també es 
 trobava i <vam> [*] conèixer i <vam> [*] portar molt bé i m'ajuda 
 molt . 
%err: vam = ens vam 
*INV: però ara ve aquí a estudiar? 
*GEO: no # aquí no # sempre ens veiem a l'autobú(s) # a(l) transport 
 sempre ens trobem i <veiem> [*] cada dia i <portem> [*] bé # no sé # 
 m'explica tot # no sé . 
%err: veiem = ens veiem ; portem = ens portem 
*INV: l'Enca no estudia aquí? 
*GEO: sí # estudia una carrera . 
*INV: aquí a barcelona # a la universitat? 
*GEO: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i és de vic # com tu? 
*GEO: bueno sí # a(l) co(s)tat # sí. 
*INV: d'un poble del costat del teu i llavors us veieu en el transport # 
 perquè tu cada dia puges i baixes i l'Enca també? 
*GEO: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: val # o sigui que us veieu en el transport i els caps de setmana us 
 veieu o no? 
*GEO: <a vegade(s)> [/] a vegade(s) # cadascú fa la seva però sempre 
 expliquem i mira. 
*INV: a l'autobús ? 
*GEO: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i l'Erica? 
*GEO: ara ja no tant perquè ara ja és fora # ara està a Escòcia. 
*INV: Escòcia? 
*GEO: ara # i <no> [/] no <veiem> [*] tant # va marxar per l'octubre # 
 pué(s) que també però <no tant> [/] no tant # té u(n) caràcter molt 
 diferent <i> [//] però <coneixíem> [*] tota la vida i depèn # tinc 
 molte(s) amigue(s) i quan ens trobem m'ajuda però té un caràcter 
 molt diferent que io # xxx que també però va molt +//. 
%err: veiem = ens veiem ; coneixíem = ens coneixíem 
*INV: quan vas començar a ser amiga d'aquesta noia? 
*GEO: des de petita. 
*INV: des de petita que us coneixieu però ja ereu amigues? 
*GEO: sí. 
*INV: des de quina edat que sou amigues tu i l'Erica? 
*GEO: é(s) de la <nostra> [*] edat. 
%err: nostra = meva 
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*INV: mm ? 
*GEO: é(s) de la <nostra> [*] edat # <coneixíem> [*] des de pàrvuls. 
%err: nostra = meva ; coneixíem = ens coneixíem 
*INV: però a pàrvuls us coneixieu o ja ereu amigues? 
*GEO: bueno <va comen> [//] quan va començar a(l) cole <ja> [/] <ja va> 
 [/] ja va començar la classe # bueno . 
*INV: i sempre heu anat juntes # a l'institut # a batxillerat heu anat 
 juntes? 
*GEO: <tota> [/] tota la vida juntes fin(s) <a batxillerat> [/] a 
 batxillerat jo vaig marxar i tote(s) s'ha(n) quedat a l'institut i 
 jo vaig marxar a una altra escola # xxx # a partir de(l) batxillerat 
 vam tenir més amistat # abans no tant. 
*INV: però quan tu vas marxar a una altra escola vas continuar l'amistat 
 amb l'Erica? 
*GEO: sí pe(r)què el cap de setmana ens vèiem # marxàvem juntes # 
 sortíem junte(s) # no sé . 
*INV: i amb l'Elisabet des de quan que us coneixeu? 
*GEO: <també> [/] també des de petita. 
*INV: des de pàrvuls també? 
*GEO: sí &=somriu . 
*INV: i ja ereu amigues o només us coneixieu? 
*GEO: som amigues però com ara tothom té nóvio ja # però a vegade(s) 
 quedem # anem a fer el cafè # i de(s)pré(s) e(x)pliquem però xxx bé. 
*INV: s'ha refredat l'amistat entre tu i l'Elisabet des de que té novio? 
*GEO: home <era amiga> [/] era amiga # des de petita era amiga # bueno 
 depèn a temporade(s) # é(s) normal # xxx xxx é(s) normal # però 
 (es)tà bé # bueno # aque(s)ta (es)tà bé. 
*INV: últimament ja no sou tan amigues # des de que té nuvi? 
*GEO: sí però clar ara fa <la seu> [//] la seva vida però ens piquem # 
 bueno de vegade(s) ens piquem # però +//. 
*INV: i quant temps fa que té nuvi i que per tant ja no va tant amb tu? 
*GEO: &em # tres anys. 
*INV: formeu un grup # aneu totes en un grup? 
*GEO: tot # no. 
*INV: a veure # la Iolanda és d'aquí # és Iolanda més Gina # 
 vosaltres formeu un grup # i l'Anna i l'Erica? 
*GEO: l'Erica <e(s)tà> [//] és un altre # aquest(s) tre(s) [= Anna 
 Elisabet Erica] sempre anavem junte(s) # ara va desaperèixer. 
*INV: Anna # Erica # Elisabet # més tu anaveu juntes # no? 
*GEO: 0 &=afirmació amb el cap . 
*GEO: mateixa edat i +//. 
*INV: i l'Enca és aquesta noia que estudia aquí # a la universitat # és 
 Enca més Gina. 
*GEO: llavors hi ha una a(l)tra noia # també ens portem molt bé # e(s) diu 
 xxx # e(s) diu Elisabet # la vam conèixer a batxillerat i po(r)tem 
 molt bé i +/. 
*INV: com es diu de cognom? 
*GEO: ah # e(s)perat # Capdevila # no Sordevila. 
*INV: llavors # l'Elisabet Sordevila on l'has conegut? 
*GEO: <vam> [*] conèixer a batxillerat i <portàvem> [*] molt bé perquè 
 tenim iguals i bueno tenim +//. 
%err: vam = ens vam ; portàvem = ens portàvem 
*GEO: e(s)colta <querdem> [*] # tenim igual # eh # xxx m'agrada aque(s)ta 
 roba # ella també tal # i <po(r)tem> [*] molt bé <i> [/] # no sé # i 
 sempre truquem i el que passa é(s) que ella viu molt lluny que io # 
 però sempre truquem # a vegade(s) quedem i sempre <portem> [*] molt 
 bé # llà(s)tima. 
%err: querdem = quedem ; potem = ens portem ; portem = ens portem 
*INV: i et vas veient amb aquesta noia també? 
*GEO: sí. 
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*INV: i ets amiga d'ella des que vas començar primer de batxillerat? 
*GEO: sí. 
*INV: de totes aquestes amigues ara posarem números # un u és que és molt 
 amiga # un dos és que és amiga però ja no tant # un tres menys # i 
 així successivament # d'acord? 
*GEO: val però una cosa # número u tampoc <no> [/] no tinc millor amiga # 
 no. 
*INV: número u cap. 
*GEO: cap pe(r)què hi ha temporade(s) xxx # me costa molt confiar i # io 
 vull però hi ha cose(s) no. 
*INV: número dos # a alguna d'aquestes noies posaries un número dos? 
*GEO: sí. 
*INV: a qui? 
*GEO: a l'Anna. 
*INV: algú més? 
*GEO: &mm # espera't # l'Enca # eh # l'Elisabet Soldevila # a lo millor xxx 
 coneixem gent que no e(s)tà aquí però xxx bastant bé i m'ajuda molt 
 i tot però clar ella fa la seva vida i jo una altra. 
*INV: i un número tres a qui posaries? 
*GEO: <Iolanda> [/] Iolanda. 
*INV: i a algú més? 
*GEO: <Elisabet> [/] Elisabet # i Èrica quatre. 
*INV: on consideres que tens més amigues # a la classe # al teu poble # a 
 l'institut que anaves abans o en altres àmbits? 
*GEO: &pss # des de petita # no gaire abans # sí # més amigues en eso # a 
 partir d'eso # batxillerat sí # vaig fer amigue(s) i aquí e(s)cola 
 de ba(r)celona encara més he fet # amb e(l) temps vas ampliant # 
 però des de <petit> [*] <no> [/] no podia # no # é(s) molt diferent 
 des de <petit> [*] que ara # i abans <sóc molt> [/] <sóc> [*] molt 
 ta(n)cada # <no> [/] no podia explicar ningú # no sé per què # <no> 
 [/] no. 
%err: petit = petita ; sóc = era 
*INV: i Gina # actualment on tens més amigues? 
*GEO: ah # a(l) meu poble. 
*INV: de la teva classe # qui és la millor amiga? 
*GEO: (l)a Iolanda. 
*INV: quan et veus amb les teves amigues # per exemple amb l'Anna # 
 l'Erica i l'Elisabet quan et veus? 
*GEO: l'Anna ens veiem cada se(t)mana. 
*INV: cada cap de setmana? 
*GEO: xxx xxx entre se(t)mana no ens veiem perquè treballa i io 
 estudio # i Iolanda ens veiem cada dia # l'Enca quasibé cada dia # 
 depèn de l'horari de transport # quasibé cada dia # i l'Èrica ara ja 
 no ens veiem però normalment en(s) veiem cap(s) de se(t)mana # fa 
 poc. 
*INV: l'Èrica és la que està a Escòcia # us truqueu per telèfon o us 
 enviueu e+mails? 
*GEO: e+mail. 
*INV: cada quan us envieu e+mails? 
*INV: eh? 
*GEO: cada quan us envieu e+mails? 
*GEO: un cop a la se(t)mana o així # però no tant # i Elisabet també 
 cap(s) de semana a vegade(s). 
*INV: o sigui # no tots els caps de setmana? 
*GEO: eh? 
*INV: no tots els caps de setmana? 
*GEO: no # bueno # diumenge q(u)asibé # anem a fer cafè i això # però 
 l'Anna xxx xxx # i Elisabet Soldevila xxx viu molt lluny . 
*INV: on viu? 
*GEO: a Ripoll i a vegade(s) quedem # a vegade(s) enviem missatge(s) # 
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 això # però fa poc # però <quan anava a instit> [//] quan anava a 
 e(s)cola sempre quedava <cada dia> [/] cada dia. 
*INV: i amb l'Elisabet [= Soldevila] què et veu # per exemple un cop al 
 mes o dos? 
*GEO: dos cops o tre(s) # bueno # <depèn de> [//] depèn també si tinc 
 exàmen(s) o feina # depèn . 
*INV: quan et trobes amb les teves amigues # quines activitats feu? 
*GEO: ah # podem sortir de fe(s)ta o quedar per fer el cafè # això # també. 
*INV: quan sortiu de festa a on aneu? 
*GEO: anem a un pub o anem a la di(s)coteca xxx . 
*INV: per la nit o per la tarda? 
*GEO: la tarda també anem a donar un vol o comprar roba o anem a fer 
 cafè # ja e(s)tà. 
*INV: quin és el nombre ideal d'amigues d'un grup? 
*GEO: el nom? 
*INV: segons tu # quin és el número ideal d'amigues d'un grup? 
*GEO: home # tenir <poquet> [*] amigue(s) i tindre molt de festa # ah # 
 cada(s)cú fa molt la seva vida # vull dir # ah # conèixer gent # 
 parlo amb gent # no tot el dia a(l) costat # tot el dia # no # anar 
 voltant # conèixer gent i això # això xxx # pe(r)què no m'agrada tot 
 e(l) dia <que> [/] que # quieta # xxx amb un grup tot el dia xerrant 
 i què diu # é(s) diferent. 
%err: poquet = poquetes 
*INV: i per tu quin és el nombre i deal d'amigues perquè aquell grup 
 funcioni # dues # tres # quatre # cinc? 
*GEO: un més i prou. 
*INV: com? 
*GEO: un més. 
%com: aixeca un dit 
*INV: o sigui dues? 
*GEO: 0 &=gest d'afirmació # per mi és e(l) millor. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amiga # amiga i companya o 
 company? 
*GEO: millor amiga <é(s)> [/] é(s) co(n)fiança # tot e(l) dia # e(x)plicar 
 <tot> [/] <tot> [/] <tot> [/] tot # no # i <amiga> [/] una amiga que 
 xxx # no sé # una amiga # no sé # <sesem> [*] i de vegade(s) 
 explica cose(s) però no <tot> [/] <tot> [/] tot lo que ha(s) fet tu 
 # i companya # com es diu # companya depèn # depèn de la classe i 
 company d'amic # no sé # companya no sé # com es diu # no sé com ho 
 expliqui companya # no sé. 
%err: sesem = xerrem 
*INV: per exemple de la classe. 
*GEO: la classe tenim <molt> [*] companye(s) per xxx o xxxx # tenim 
 mo(lt) # si són molt i ens ho passem molt bé i # vull dir # no ho sé 
 # però no parlem ta(nt) de vida # parlem <de> [/] de classe # 
 d'assignatura # tot # m'ajuda molt però no res de problemes de casa 
 seva # o això # a vegades sí però <no> [/] no del tot. 
%err: molt = moltes 
*INV: quantes millors amigues tens? 
*GEO: io # &fff # <ara> [/] ara poder l'Anna però no. 
*INV: la consideres més amiga? 
*GEO: sí. 
*INV: millor amiga cap? 
*GEO: poder la meva germana però no tant # la meva germana # però é(s) 
 diferent la meva germana # però. 
*INV: quantes amigues tens? 
*GEO: quatre. 
*INV: que són? 
*GEO: L'Anna # Iolanda # Irenca # i Elisabet [= Soldevila] . 
*INV: quantes companyes tens? 
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*GEO: quatre # unes quatre o cinc # no sé. 
*INV: has dit que la més amiga és l'Anna # quan temps fa que tens amistat 
 amb l'Anna? 
*GEO: io tota la vida la coneixia però més <amic> [*] é(s) quan ha 
 començat ba(t)xillerat # això # ja tenim <molt> [/] <molt> 
 [*] ami(s)tat # quan era mé(s) petita també hi <ha> [*] temporade(s) 
 anava io a casa seva # i llavor(s) a casa <seva> [*] # no sé # depèn 
 a temporade(s) # sí # depèn de l'edat canvia molt # no sé. 
%err: amic = amiga ; molt = molta ; ha = havia ; seva = meva 
*INV: creus que és important tenir amigues ? 
*GEO: per una part <sí> [/] sí # bueno # depèn # home depèn no pot(s) 
 explicar <tot> [/] <tot> [/] tot perquè acabes tenint p(r)oblemes 
 <o no> [?] # per una part sí # va bé # per no sé # sí. 
*INV: per què diries que és important tenir amigues o amics? 
*GEO: a vegades per <informar> [?] coses o a vegades <si> [/] si tu vols # 
 no ho sé # no sé com explico # no sé # a vegades faci explicar la 
 seva vida o explicar cose(s) teve(s) # a vegades va bé # pe(r)què 
 si no # si no tinguessim amigue(s) què fas # si no tens re(s) que 
 +//. 
*GEO: com fas # i va bé tenir una amiga però no <molt> [/] <molt> [/] molt 
 no # pe(r)què a vegade(s) pot tenir p(r)oblemes o <pot> [/] pot dir 
 a una altra és aquesta o # no sé # no és per explicar tot e(ls) 
 secrets ni per explicar <tot> [/] <tot> [/] tot # depèn pe(r)què a 
 vegades # tranquil·la no pateixi(s) # i al cap d'un moment <ja> 
 [/] ja explica a un(a) altra o no sé # ja passa molt i <no> [/] no 
 confio tant. 
*INV: on es fan les amigues o els amics? 
*GEO: a la classe # a vegade(s) a la feina # <depèn> [/] depèn de xxx a la 
 feina # no sé # <poder> [/] poder a la classe # penso # i ja està 
 # a vegade(s) di(s)coteca o això però no tant # bueno é(s) diferent 
 # una altra cosa. 
*INV: o sigui bàsicament a la classe # i per què? 
*GEO: mira # pe(r) costat i parlem i els altres fa(n) pregunte(s) # no sé 
 # a vegade(s) parle(s) # no sé # parlem # no sé. 
*INV: com es fan les amigues o els amics # un com ho ha de fer per fer 
 amigues o per fer amics # què diries? 
*GEO: no sé # <depèn> [/] <depèn de la persona de> [//] depèn de la 
 persona que té # depèn del caràcter que té # i per exemple la 
 Iolanda és una persona molt oberta # <molt> [/] molt valenta # 
 molt oberta i no sé com va <con(v)ença> [?] # no sé # i io era molt 
 ta(n)cada # clar no coneixia ningú i no hi anava # m'e(s)tava en un 
 racó i <veniu> [/] veniu a(l) co(s)tat pero <va dir mol(ts) cop(s)> 
 [/] # eh # <mol(ts) cop(s)> [/] va dir mol(ts) cop(s) i al final ja 
 va(ig) tenir confiança i vai(g) (a)nar # va(ig) començar a obrir una 
 mica i llavors ja # però depèn del caràcter que té # depèn # si una 
 persona no li interessa # no # però si una persona li interessa <ja> 
 [/] ja sap # eh # depèn # no sé é(s) que <hi ha molt> [//] hi ha 
 molte(s) manere(s) de persone(s) # depèn. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $OES3 $EN $PMT1 $F5 $OEC2 $EN $F6 $OES2 $EN $F5 
 $EF $OEC3 $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $EF $OES2 $EN $F6 $OEC1 $EN $PMT1 
 $F6 $EF $EF $EF $OEC1 $EN F6 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F5 
 $EF $EF $EF $OEC1 $EN $F5 $OES2 $EMS2 $EMS6 $EN $F5 $OEC2 $EN $PMT1 
 $F5 $OEC1 $EN $F5 $OES3 $EN $F6 $EF $EF $EF $OES2 $EN $PQNT3 $F6 
 $OES3 
*INV: i en general # com es fan les amigues? 
*GEO: com e(s) fa(n) ? 
%cod: $EN $F6 $EF $EF $OES2 
*INV: sí # com # tu què has de fer per fer amigues # en general? 
*GEO: no ho sé. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
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*INV: sí # dona # sí. 
*GEO: <com> [/] com xxx xxx? 
%cod: $EN $I2 $F6 $OES4 
*INV: com ho fas tu per fer amigues? 
*GEO: &emm # t'ha(s) de començar a parlar # perquè si no començe(s) 
 a parlar tu <no> [//] # (es)taràs tot e(l) dia <calada> [*] # però 
 clar a mi em costa molt dir <algo> [/] # a vegade(s) fas pregunte(s) 
 o podem dir # això què és això # llavors ja a vegade(s) però depèn # 
 no sé # a vegades # no sé # qualsevol tonteria o # no sé. 
%err: calada = callada 
%cod: $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $OEC1 $EMS2 $EN $I1 $OEC3 $EN 
 $PMT1 $F6 $EF $EF $OEC1 $OEC3 $EN $PMT1 $F6 $EF $OEC1 $EN $F5 $OES3 
 $EN $F5 $OES2 $EN $F6 $OES4 $EN $F5 $OES3 
*INV: quins temes parles amb les teves amigues? 
*GEO: depèn. 
%cod: $EN $PQNT3 $F5 $OES3 
*INV: per exemple amb la més amiga # amb l'Anna # de què parles amb l'Anna? 
*GEO: com ha anat la se(t)mana # li explico tot # <què> [/] què has fet # 
 eh # <depèn de(l) dia> [/] depèn de(l) dia # si hi ha dia # no sé # 
 depèn de(l) dia # no sé # a vegade(s) li explico no sé què # he 
 co(m)p(r)at això # o depèn # no sé # ja (es)tà. 
%cod: $EN $F6 $EF $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $EF $OES2 $EN 
 $F6 $EF $OES2 $EN $F5 $OES3 $EN $PMT1 $F6 $EF $OEC3 $EN $F6 $EF $EF 
 $OES2 $EN $F6 $OES3 $EN $F6 $EF $OES3 
*INV: tu coneixes nois i noies sords o no? 
*GEO: (s)í. 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 
*INV: però no són massa amics teus # no t'hi relaciones? 
*GEO: sí però <són molt &gru grupet> [/] són molt grupet i de tant en 
 tant truca i sempre # no sé # cada se(t)mana envia missatge(s) <què> 
 [/] què fa(s) # però ella <fa> [*] el seu món # bueno # fa la seva 
 vida i a part una altra # però io no vai(g) mai a(l) seu grup # 
 bueno a vegade(s) # de tant en tant # anem a la <plasa> [*] o a 
 sopar tot(s) plegat(s) i abans # però no # per quedar # anem de 
 fe(s)ta o això # no. 
%err: fa = està ; plasa = platja 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $PQNT3 $F6 $OES2 $EN 
 $F5 $OES3 $EN $F5 $EF $EF $OES2 $EN $F6 $EF $OEC1 $ES $EN $PMT1 $F6 
 $OEC1 $EN $F6 $EF $EF $OES2 $EN $PMT1 $F6 $EF $EF $EF $EF $OEC1 $EN 
 $PMT1 $F6 $EF $OEC1 
*INV: i aquest grup és de vic? 
*GEO: eh? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: és de vic o dels pobles del voltant de vic? 
*GEO: sí # bueno tota la zona # no sé # no +//. 
%cod: $EN $C1 $F2 $OES4 $EN $F5 $OES3 
*INV: l'amistat amb els nois i noies sords et sembla que és diferent de 
 l'amistat amb els nois o noies oients? 
*GEO: sí # molt diferent. 
%cod: $EN $F5 $OES4 
*INV: per què? 
*GEO: perquè e(ls) sords tenim comunicació més fàcil # tenim +//. 
%cod: $EN $F5 $EF $OES2 $EMS1 
*GEO: ah # <l'oient(s) són molt> [/] ha(s) de ser molt educat # molt # no 
 pots dir <tonterie(s)> [/] tonterie(s) <general> [?] no # em # 
 <són molt> [//] é(s) molt diferent # canvi e(l) sord tu pots dir 
 qualsevol tonteria # pot(s) # i com l'oient no # é(s) diferent 
 # i no sé # io trobo <molt diferent> [/] <molt> [/] molt 
 diferent # per mi trobo molt # a mi m'agrada amb sord(s) però no 
 m'agrada explicar la vida perquè molt tanca(t) # i no m'agrada 



232  Annex 2. Transcripcions 
 

 

 xxx xxx conèixer gent # i pendre le(s) coses(s) nove(s) pe(r)què si 
 guarde(s) tot e(l) dia dintre # què fa(s) # no sé # <no> [/] no 
 (a)cabo d'agradar # però en(s) portem molt bé aban(s) # &comu &comu 
 comuniquem molt però falta algo que no # no sé # xxx xxx. 
%cod: $EN $PQNT3 $F6 $EF $OES2 $EMS8 $EN $F5 $EF $EF $OEC1 $EN $PMT1 $F5 
 $OES4 $EMS3 $EN $PQNT3 $F5 $OES3 $EN $F5 $EF $OES2 $EN $F5 $EF $OES2 
 $EMS3 $EN $PQNT3 $F5 $EF $OES3 $EN $PMT1 $F5 $OES4 $EN $F5 $EF $OES3 
 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES2 $EMS2 $EN $F5 $OES4 $EN $F5 $OES2 $EMS2 
 $EN $F5 $EF $EF $OEC1 $OEC4 $EMS6 $EN $I2 $PMT1 $F5 $OEC3 $EN 
 $I1 $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EMS2 $EN $F5 $OES3 
 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $EF $OEC1 $EMS2 $EMS6 $EMS6 $EN $PQNT3 $F5 
 $OEC1 $EMS2 $EN $F5 $OES3 $EN $I3 
*INV: no t'acaba d'agradar? 
*GEO: veiam # m'agrada anar amb sord(s) però xxx gent sorda i prou # no va 
 amb oient # això tampoc no es fa # bueno # per mi eh # per mi # vull 
 dir # per mi m'agrada una mica de tot # tot plegat i anar amb tot # 
 perquè <ia> [/] ia sé que costa molt amb la gent oient # ja sé que 
 costa molt pe(r)què é(s) molt diferent i parles d'una manera i e(t) 
 diran què o # i costa molt de conèixer una persona # é(s) molt 
 difícil # <molt> [/] molt # i quan coneixe(s) molt encara pi(t)jor # 
 pi(t)jor xxx . 
%cod: $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $OEC1 $EN $PMT1 $F6 $OES2 $EN $PMT1 $F5 $OES2 
 $EN $PMT1 $F5 $OEC1 $EMS3 $ES $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 $EF $EF $OEC4 
 $EN $F5 $EF $OEC1 $EN $F5 $EF $OEC1 $EN $PQNT3 $F5 $EF $EF $OES2 
 $EMS2 $EN $I3 $F5 $OES4 
*INV: un noi oient # vols dir? 
*GEO: oient sí # encara pi(t)jor # pe(r)què e(l) noi queda talla(t) no diu 
 re(s) xxx xxx i costa molt. 
%cod: $EN $F6 $OES4 $EN $F5 $EF $EF $EF $EF $OEC4 $EN $F6 $OES2 $EN $I2 
 $F5 $EF $OEC1 
*INV: però tú m'has dit que tens una relació amb el Jordi # que sou 
 companys? 
*GEO: ara és clar # é(s) molt diferent ara que aban(s) # <quan teni> 
 [//] quan <deixaven> [*] sortir de fe(s)ta # quan tenia se(t)ze anys 
 # entre l'edat # se(t)ze # disset # divuit # fata(l) # i ara fa 
 molts anys que coneixíem i recient <ia> [/] ia saps com és # <ia> 
 [/] ia comença a xerrar # però a(l) pri(n)cipi fatal # però fatal eh 
 # xxx anys # <i> [/] i m'emprenya perquè tot(s) tenim igual # perquè 
 é(s) diferent un de l'altre # o que io ti(nc) por o perquè xxx xxx 
 no interessa i xxx # i no m'agrada. 
%err: deixaven = em deixaven 
%cod: $EN $F6 $OES2 $EN $F5 $EF $EF $OES1 $EN $F6 $EF $OEC3 $EMS2 $EN $F6 
 $EF $OES2 $EN $PMT1 $F5 $EF $EF $OES4 $EN $F6 $OEC5 $EMS2 $EN $F5 
 $OEC3 $EN $F5 $EF $EF $OEC1 $EMS6 $EN $I3 $F5 $OES4 
*INV: però Gina això que dius que amb un noi o noia oients no pots dir 
 tonteries i en canvi amb els sords sí que pots dir tonteries # hi ha 
 molts nois i noies oients que diuen moltes tonteries. 
*INV: l'amistat amb els nois sords és diferent respecte l'amistat amb els 
 oients? 
*GEO: sí però é(s) diferent. 
*INV: per què? 
*GEO: quan coneixes sí però per començar +//. 
*INV: ah ja # al principi # vols dir. 
*GEO: xxx ei no xxx # no sé # jo trobo que é(s) molt diferent # <molt> [/] 
 molt diferent. 
*INV: l'amistat amb els nois és diferent respecte l'amistat amb les noies? 
*GEO: sí # per mi sí. 
*INV: per què? 
*GEO: perquè una noia pot(s) explicar molte(s) cose(s) i (l)e(s) noie(s) 
 tenim costums diferent(s) que el(s) noi(s) # perquè al <noi> [*] li 
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 agrada comprar roba o coses de noies i e(ls) nois una altra cosa i 
 é(s) diferent # jo crec que é(s) diferent # e(l) tema xxx xxx i quan 
 coneixem # ai mare xxx xxx ai no sé què # é(s) diferent # però igual 
 però és diferent. 
%err: noi = noia 
*INV: l'amistat amb les teves millors amigues és diferent respecte 
 l'amistat íntima amb la teva parella # amb el teu nuvi? 
*GEO: què vols dir # aque(s)tes millors amigues # què? 
*INV: l'amistat que pots tenir amb aquestes noies et sembla que és 
 diferent respecte l'amistat que puguis tenir amb un nuvi # és igual 
 o és diferent? 
*GEO: què vols dir # amb un noi? 
*INV: amb un nuvi # tu surts amb algun noi? 
*GEO: no. 
*INV: abans havies sortit amb algun noi? 
*GEO: bueno # poc temps però re(s). 
*INV: una miqueta. 
*GEO: tu creu(s) si é(s) igual? 
*INV: si és igual l'amistat o és diferent? 
*GEO: home xxx # una part sí # una part no # bueno # io diria més aviat no 
 # no tant # bueno # però <depèn> [/] depèn # no ho sé # eh # no sé. 
*INV: què penses tu? 
*GEO: home io diria una mica diferent. 
*INV: per què? 
*GEO: perquè pot(s) e(x)plicar els problemes # pot(s) explicar +/. 
*INV: amb qui? 
*GEO: al nóvio pot(s) e(x)plicar # i amb les amigues sí # no ho sé # io 
 diria +//. 
*GEO: eh # é(s) difícil això # no ho sé # poder sí # é(s) diferent. 
*INV: i en què diries que és diferent? 
*GEO: una amiga <fa> [//] hi ha cose(s) que parlem de cose(s) de la 
 noie(s) # i amb e(l) nóvio a vegade(s) poder no li interessa # no 
 sé # hi ha cose(s) que no # que no sé # io diria é(s) diferent. 
*INV: Gina # una temporada vas dir que havies sortit amb un noi # oi? 
*GEO: sí. 
*INV: quants anys tenies? 
*GEO: vint+i+vuit. 
*INV: el noi vint+i+vuit # i tu? 
*GEO: io tenia dinou. 
*INV: quan de temps vareu sortir? 
*GEO: tre(s) meso(s). 
*INV: abans havíes sortit amb altres nois? 
*GEO: no. 
*INV: com t'agradaria que fos la teva amiga ideal? 
*GEO: com? 
*INV: la teva amiga perfecta # com t'agradaria que fos? 
*GEO: pff # <podria> [/] podria e(x)plicar tot(s) e(ls) probleme(s) +/. 
*INV: com? 
*GEO: podria e(x)plicar tot(s) e(ls) probleme(s) # que no e(x)pliqués a 
 ningú i <que> [/] que doni consell(s) # <que m'ajudi> [/] i # que 
 m'ajudi tot # <que> [/] que faria dir cose(s) dolente(s) i cose(s) 
 bone(s) # que feia cose(s) malament ia # no sé que xxx tot. 
*INV: creus que podries ser amiga d'algú molt diferent a tu # per exemple 
 una noia d'una altra raça # tu ets de raça blanca doncs d'algú de 
 raça negra? 
*GEO: sí # perquè no # io encara costums diferente(s) # físic # però <si 
 tenim> [/] si tenim bona relació perquè no # io diria que sí # 
 encara que sigui gordo # encara que sigui prim # però és important # 
 xxx xxx # bueno per mi i no m'importa. 
*INV: i d'un altre país amb una cultura o una religió molt diferent a la 
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 teva # per exemple de l'àsia o d'un país àrab amb una cultura 
 musulmana # tu creus que podries ser amiga? 
*GEO: no sé # poder sí # no n'he tingut # bueno poder sí # però perquè no 
 # bueno # encara que si ell ha tingut la seva cultura però <si> 
 [/] si e(s) porten bé # si comuniquem # pe(r)què no # bueno depèn. 
*INV: i d'una persona amb una disminució # per exemple que fos cega o que 
 anés amb cadira de rodes? 
*GEO: xxx . 
*INV: tu podries ser amiga d'una persona que tingués una disminució # per 
 exemple que fos cega? 
*GEO: <perquè no> [/] perquè no # sí. 
*INV: i d'una persona que anés en cadira de rodes? 
*GEO: io sí que <no> [/] no cone(c) a ni(n)gú # bueno no cone(c) gaire # 
 però <perquè no> [/] pe(r)què no pot tenir amic(s) # i una cadira 
 de rode(s) io conec un company # i tant # <é(s) com> [//] és que 
 encara que tingui aquest problema però perquè no pot tenir amic(s) 
 # per cadira de rode(s) és una tonteria per mi i é(s) bona persona # 
 é(s) bona gent. 
*INV: què fas tu per la teva millor amiga? 
*GEO: què vols dir? 
*INV: què fas tu per l'Anna # per la teva millor amiga # què fas tu per 
 ella? 
*GEO: què vols dir? 
*INV: què li aportes tu a l'amistat? 
*GEO: què vols dir # xxx xxx què faig amb l'Anna. 
*INV: no # no què fas amb l'Anna # sinó què faries tu per ella # per a 
 l'Anna. 
*GEO: trucar per quedar # explicar cose(s) # no # no sé # si tin(c) 
 probleme(s) demano a ella i no sé. 
*INV: si ella té problemes? 
*GEO: o si io tin(c) probleme(s) truco i e(x)plico i <dono> [=? 
 dóna] consells o +//. 
*INV: què fa la teva millor amiga per tu? 
*GEO: quan té probleme(s) # quan té notície(s) qualsevol cosa també 
 m'explica tot i a vegade(s) <demanen> [/] xxx demana ajuda i què 
 pensa # què xxx # i mira. 
*INV: què creus que pensen les teves millors amigues sobre tu? 
*GEO: ui # això. 
*INV: tu pots dir el que creguis. 
*GEO: <home> [/] home <pe(r)què> [/] pe(r)què xxx bé # pe(r)què no <toc> 
 [*] mala persona <i> [/] i poden e(x)plicar el(s) probleme(s) 
 pe(r)què io no e(x)plico a la gent # i aque(s)ta gent li agrada 
 pe(r)què no xxx la gent xxx xxx i io no # i suposo per (ai)xò o per 
 un altre # i l'Enca l'altre dia va explicar # diu # tu massa bona 
 persona # i <no sé> [/] no sé # per (ai)xò. 
%err: toc = sóc 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*GEO: important? 
*INV: què és important perquè una amistat funcioni bé? 
*GEO: que si tenim +//. 
*GEO: podem arreglar les coses # si podem parlar les coses si ha fet 
 malament # poden parlar directament o a <vegarres> [*] <si té 
 probleme(s)> [//] # si hi ha problemes diga+m'ho a la cara i # 
 perquè això é(s) xxxx # perquè si no diu re(s) xxx xxx xxx # perquè 
 no sap perquè # sap(s) # i a lo millor é(s) per (ai)xò # bueno. 
%err: vegarres = vegades 
*INV: quins problemes o conflictes sorgeixen en la relació amb les teves 
 amigues? 
*GEO: a vegades xxx # <quina> [*] problema? 
%err: quina = quin 
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*INV: sempre algún problema surt # no? 
*GEO: <depèn> [/] depèn <de l'amistat> [/] de l'amistat o +//. 
*INV: quins problemes surten en la relació amb les teves amigues? 
*GEO: què vols dir? 
*INV: quin problema hi ha de vegades? 
*GEO: <depèn> [/] depèn de(l) nóvio <o> [/] o probleme(s) de la feina. 
*INV: no # no de quins problemes parleu # tu quan et relaciones amb les 
 teves amigues quins problemes hi poden haver entre tu i elles? 
*GEO: <poden> [*] deixar tirada o sinó diuen re(s) o +//. 
%err: poden = et poden 
*INV: a veure # explica+ho bé # entre tu i les amigues quins problemes hi 
 poden haver de vegades? 
*GEO: de vegades sí # <deixe(n)> [*] tirada. 
%err: deixe(n) = et deixen 
*INV: alguna amiga? 
*GEO: sí. 
*INV: un día i una hora que heu quedat i que no ve? 
*GEO: sí. 
*INV: va explica. 
*GEO: xxx # ara é(s) una altra part # abans é(s) un altra part. 
*INV: no # d'ara. 
*GEO: ara <no ho sé> [/] no ho sé # é(s) que no xxx # é(s) que no m'hi 
 <fijo> [*] ara # ara passo molt # no ho sé. 
%err: fijo = fixo 
*INV: www . 
%exp: l'investigador insisteix perquè respongui a la pregunta i torna a 
 formular diferents vegades la pregunta amb diferents paraules. 
*GEO: a vegades si diem quedem tal hora i xxx xxx però mitja hora 
 o una hora tard i m'emprenya # i sempre dic # home som puntual(s) i 
 <sí> [/] <sí> [/] sí però no em fa cas # i no sé # xxx . 
*INV: algun altre problema? 
*GEO: aque(s)ta noia. 
*INV: qui? 
*GEO: l'Èrica pué(s) té un caràcter molt punyetera i quan l'interessa me 
 truca # si no l'interessa va +//. 
*GEO: i <ia> [/] ia conec tota la vida pe(r)què ja sé # té un caràcter de 
 què té un caràcter molt <pavalada> [*] i # no sé # a mi no <fa> [*] 
 re(s) # a mi m'és igual # no sé què més # i aquesta noia també a 
 vegade(s) +/. 
%err: pavalada = espavilada ; fa = em fa 
*INV: perdona # qui? 
*GEO: l'Elisabet C. 
*GEO: de vegades diu # diumenge quedem pe(r) fer el cafè # io <sí> [/] sí 
 ja diràs algo # xxx xxx e(l) dia ja no em diu res pe(r) quedar i 
 sempre fa # <iiii> [/] i té xxx # <si> [/] si vol(s) quedar ia diràs 
 tu # però no em digui(s) res ara # si arriba el punt i vol(s) quedar 
 m'ho dius # ja sap(s) # però no em digui(s) <demano> [=? demà no] 
 que avui quedem i xxx no em diu res # xxx xxx jo no puc perquè hem 
 quedat aque(s)t setmana xxx xxx xxx i # no sé # ia hi ha xxx xxx # 
 vull dir esperar. 
*INV: què és important per què una amistat no es trenqui # vagi bé? 
*GEO: costa molt # impossible. 
*INV: què és important perquè funcioni l'amistat? 
*GEO: <no> [/] no é(s) fàcil. 
*INV: i què és el més important? 
*GEO: que tingui confiança <que> [/] que si jo di(c) una cosa # si 
 e(x)plico una cosa # és igual no cal que ho e(x)pliqui a un altre 
 pué(s) que no e(x)pliqui # però això no ho fa ningú # bueno # però 
 que tingui confiança # potser # que no digui mentide(s) # que digui 
 le(s) cose(s) veritat # si no t'agrada diga+m'ho però no # sí sí sí 
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 sí # xxx io crec això. 
*INV: com resols els problemes o conflictes amb les teves amigues? 
*GEO: passo # pe(r)què xxx o acaba malament # i p(r)efereixo <no> [/] no 
 ficar merdé i xxx xxx no importa si xxx xxx tu xxx a veure que no 
 torni a passar e(l) mateix # a vegade(s) si arriba a punt xxx però 
 ho dic # però quatre to(n)terie(s) passo. 
*INV: per què les amigues s'enfaden? 
*GEO: no sé # xxx # com s'enfaden? 
*INV: no # en general per què les amigues o els amics s'enfaden? 
*GEO: per to(n)terie(s) # perquè gelós o per no sé # si una cosa s'ha fet 
 malament s'enfaden # no ho sé # xxx xxx no no tenim <tant> [/] tant 
 vegade(s) # poder tonterie(s) i no es diuen re(s) # però io <no 
 ti(n)c> [/] <no ti(n)c> [?] dret a gelo(s) # no sé. 
*GEO: perquè si ha fet una cosa malament o +//. 
*GEO: però la majoria é(s) gelo(s). 
*INV: de vegades les teves amigues et pressionen perquè facis coses que 
 tu no vols fer? 
*GEO: depèn # si pe(r) exemple com una cosa que no faci? 
*INV: tu no vols fer una cosa # però de vegades les amigues t'obliguen a 
 fer una cosa que tu no vols fer? 
*GEO: ah # una cosa pe(r)què no faci? 
*INV: no # tu no vols fer una cosa # tu dius # no # jo no # però de 
 vegades les amigues t'obliguen # et pressionen a fer una cosa? 
*GEO: sí. 
*INV: a veure # explica+ho una mica. 
*GEO: <pe(r) exemple> [/] si pe(r) exe(m)ple jo vaig amb una amiga i 
 l'amiga ha quedat <amb uns amic(s)> [//] amb un amic i vol que jo 
 vagi pe(r)què no vol que ella ma(r)xi sola # vol que vingui io <per 
 tenir> [/] pe(r) tenir una co(m)panya i si mi no m'interessa amb 
 aquelles persone(s) i io no vull anar i no tinc gane(s) i ia no # va 
 vine # va # no sé què # i io no tinc ganes # no sé # i per què no # 
 tot el dia # <no sé què> [/] no sé què # no sé cuanto(s) # i io no # 
 no sé què i llavors ja s'emprenya # pe(r) una tonteria # per què no 
 vas tu sola o pregunta a una altra persona però no m'ho diguis a mi 
 # si ho no tinc gane(s) o qualsevol altra cosa # suposo així. 
*INV: i normalment tu què fas el què vol l'amiga o el què vols tu? 
*GEO: depèn. 
*INV: depèn de què # Gina? 
*GEO: no sé # hi ha dies # bueno va # per quedar bé 
 # però hi ha die(s) # no puc # però molt poque(s) vegade(s) # perquè 
 em fa por de perdre l'amistat o +//. 
*GEO: i no m'agrada que tingui mal rollo # però a vegade(s) <repeteixo> 
 [*] # a vegade(s) i per què he fet això # a vegade(s) xxx per què he 
 fet io # per què he fet en aque(s)t moment això. 
%err: repeteixo = m'arrepenteixo 
*INV: t'arrepenteixes perquè has cedit al què volia l'amiga? 
*GEO: sí # a vegades <repenteixo> [*] perquè io he anat al que diu ella # 
 i xxx xxx no po(t) ser (ai)xò. 
%err: repenteixo = m'arrepenteixo 
*INV: si les teves amigues volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*GEO: e(l) que diu(en) e(ls) pares # a vegade(s) parlo # intento # home # 
 a vegade(s) parlo amb e(ls) pare(s) pe(r) intentar fi(ns) que pugui 
 deixar # però # els hi diria e(ls) meus pare(s) # bueno # encara que 
 molt no # aque(s)te(s) cose(s) ja no # no tant # no sé # ara ia no 
 fa(ig) tant # quan era mé(s) jove sí # però ara no # no tant # no. 
*INV: ara ja no et passa tant # però si et passés en algun moment # tu què 
 faries? 
*GEO: pares # a vegade(s) tene(n) raó o # bueno # una mica variat # a(ls) 
 do(s) # no sé # una mica mé(s) e(ls) pares perquè aquests pares <ia> 
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 [/] ia +//. 
*INV: què teniu en comú tu i els teus amics? 
*GEO: comú? 
*INV: en què us assembleu tu i les teves amigues? 
*GEO: no <assemblem> [*] # però com semblem? 
%err: assemblem = ens assemblem 
*INV: físicament no però alguna cosa deveu compartir? 
*GEO: depèn de la persona. 
*INV: tu i les teves amigues què teniu en comú # tu i l'Elisabet S per 
 exemple? 
*GEO: <perquè> [/] perquè <tenim> [//] # <no sé> [/] no sé com <explico> 
 [*] # perquè io m'agrada coses d'art # coses # i ell(a) també i 
 (a)nem a comprar la roba # xxx quedem un matí i ia la majoria és un 
 altre estil # i io i ella ens portem molt # ah sí # això # no sé què 
 # <pe(r) so(r)tir> [/] pe(r) so(r)tir de feste(s) <tenim> [/] 
 <tenim> [/] mateixa. 
%err: explico = ho explico 
*INV: i tu i les altres amigues què teniu en comú? 
*GEO: re(s). 
*INV: alguna cosa sí # si no ja haurieu trencat l'amistat. 
*GEO: home # <la> [/] l'Anna # som molt diferen(ts) io i l'Anna perquè si 
 ell(a) li agrada una <musíca> [*] io m'agrada una altra # si ell(a) 
 li agrada un ambient io m'agrada un altre ambient # som molt 
 diferents però ens passem molt bé # é(s) molt raro això # però no ho 
 sé som molt diferent però xxx le(s) cose(s) que ha de fer # no sé 
 com explico # le(s) cose(s) que ha de fer # no sé # per exemple # 
 doncs no sé # no sé com explico # pe(r) exemple # si anem a so(r)tir 
 de fe(s)ta # tornem a casa <sí> [=? cinc] # pe(r) exemple com a molt 
 # no sé # xxx perquè volem # no sé # a vegade(s) tenim igual # no sé 
 # a vegade(s) hi ha coses # no sé com explico però +/. 
%err: musíca = música 
*INV: ja ho vas explicant # a vegades teniu igual coses # quines coses? 
*GEO: le(s) coses de educar # cose(s). 
*INV: l'educació? 
*GEO: sí # le(s) cose(s) # però la manera de ambient <o> [/] o de roba <o 
 de> [//] o manera de teu xxx é(s) molt diferent. 
*INV: i amb l'Enca # què tens en comú? 
*GEO: sí # bueno <e(s)tà bé> [/] e(s)tà bé # tenim en comú po(t) 
 e(x)plicar els probleme(s) xxx i agradem e(l) mateix lloc # io 
 m'agrada anar a lloc i ella també li agrada # i a xxx no però e(s)tà 
 bé # bueno ia tenim en comú. 
*INV: a veure Gina # l'Elisabet S no va en aquest grup # oi? 
*GEO: no e(s) porta bé. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: FRA Francesc Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|FRA|20;9.|male|2n CFGS Arts 
 gràfiques IES Escola del treball|DAP2|Target_Child|vídeo28,29| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of FRA: 6-APR-1983 
@Coder: INV 
@Date: 28-JAN-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són els teus millors amics o amigues? 
*FRA: aah # doncs de la meva classe no tinc cap millor <amic> [?] ni amiga 
 <perquè> [/] # mm # perquè no tenim bona relació # que <tom> 
 [*] ami(cs) lo just # és a dir que +//. 
%err: tom = som 
*INV: i de fora # i de fora de la classe qui son els teus millors amics o 
 amigues? 
*FRA: que tinc tot amigues # <p(e)rò unta> [?] una amiga que és de la 
 infància # que va ser de petit # va fer la e+g+b. 
*INV: és una noia # com es diu? 
*FRA: Mercè. 
*INV: algú altre? 
*FRA: i l'altra és <una> [/] una amiga sorda <que de> [//] que coneixia fa 
 tres anys <de> [/] de l'associació d'acapps # la vaig conèixer # que 
 es diu núria # i ja està. 
*FRA: ah # <els al> [//] (a)quests són els millors # i hi han altres amics 
 però no són els millors # són un(s) que coneixia <l'any pa> 
 [//] el segon de batxillerat # un company de classe <que> [/] que 
 tenim bona relació <que som> [/] que som amic(s) # doncs aquest. 
*INV: i com es diu? 
*FRA: aaa # <ara> [/] ara no me recordo # Jaume o Jaime xxx # i # què 
 mé(s) # i tinc amics però xxx bona relació en acapps. 
*INV: o sigui els més amics són la Mercè # la Núria i el Jaume. 
*FRA: sí. 
*INV: La Mercè és oient? 
*FRA: sí # és oient # sí. 
*INV: la Núria és sorda. 
*FRA: és sorda # sí. 
*INV: i el Jaume? 
*FRA: ee # oient. 
*INV: amb la Mercè on us vàreu conèixer? 
*FRA: on <va> [/] # va(m) conèixer de petit(s) # des de # una 
 primària. 
*INV: a l'escola? 
*FRA: sí. 
*INV: des de primer? 
*FRA: no # més abans # des de p+tres # més o menys # des de que vaig 
 conèixer de petit <fins> [/] fins a l'eso # ai no # aaa # fins que 
 va acabar l'egebé # xxx l'egebé i després &va &va vaig veure poc. 
*INV: a l'eso ja no anaveu junts? 
*FRA: com # ah no. 
*INV: amb la Mercè # quan us vau fer bons amics # ja des de p+tres # o 
 quan vau ser més grans? 
*FRA: sí # amb xxx . 
*INV: quan us vau fer més amics? 
*FRA: quan vam fer més amic(s) # eem # és que no ho sé. 
*INV: més o menys. 
*FRA: aaa # quan va fer amic(s)? 
*INV: tu i la Mercè quan us vau fer bons amics # per exemple # a partir 
 dels deu anys o ja des de p+tres? 
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*FRA: quan <van> [/] van passant els anys # quan va ser cinquè # setè 
 no # sisè d'egebé # més o menys # a partir xxx. 
*INV: i amb la Núria des de quan que sou amics? 
*FRA: vaig conèixer fa tres # no # <tres anys> [/] tres anys i uns mesos # 
 vaig conèixer # en acapps # a l'associació # perquè doncs vaig 
 conèixer i després <vam> [/] vam <continuar> [?] com amistat i ara 
 som <molt> [/] molt amic(s) # que parlem molt sovint pel messenger i 
 també ens veiem molt sovint per sortides d'acapp(s) # pués. 
*INV: i amb el Jaume on us vàreu conèixer? 
*FRA: eh? 
*INV: on us vau conèixer tu i el Jaume? 
*FRA: aa # a la classe de segon de batxillerat # el segon any # que vaig 
 fer partit d'assignatures # llavors anava al segon any lo vaig 
 conèixer i llavors vam <consolidar> [?] però després no sé # <ara no 
 tam> [//] ara no tenim contacte # i ja està. 
*INV: i amb la mercè tens contacte ara? 
*FRA: <tí> [*] ara tinc contac(te) # que no parlem # parlem # no parlem 
 # pa(r)lem poc # pe(r)què ella viu lluny de casa meva # això. 
%err: tí = sí 
*INV: amb la Núria sí que tens contacte? 
*FRA: sí. 
*INV: i amb el Jaume no us veieu gens ni us truqueu per telèfon? 
*FRA: no perquè <no> [/] no tenim el contacte que té. 
*INV: si tens diferents amics o amigues # enumera'ls en funció del major o 
 menor grau d'amistat # per exemple # un u vol dir que és molt amic o 
 molt amiga # un dos vol dir que és amic però no tant # d'acord? 
*FRA: ah # val # t'entenc # el primer és la Núria # el segon la Maite. 
*INV: a algú altre li posaries també un u? 
*FRA: com? 
*INV: un u ho posaries a algú altre o no # només la Núria? 
*FRA: aa # xxx <segon> [?] la Mercè # i el tercer el Jaume. 
*INV: on tens més amics o amigues # a la classe # a l'institut o en altres 
 llocs? 
*FRA: tinc # jo tinc més amic(s) en acpps # sí # a l'associació de sords # 
 perquè tinc més amics que aquí. 
*INV: de la teva classe # amb qui tens més relació? 
*FRA: de la meva classe # <algun> [/] alguns # aaa # parlo més però molt 
 poc # d'algun de la classe # que hi ha tres o quatre. 
*INV: com es diuen? 
*FRA: (l)a Neus # l'altre Aibert i l'Annabel # ja està. 
*INV: amb aquests tres són els que més parles. 
*FRA: però fa molt poquet # que no # tampoc no tenim <molt> [/] molt de 
 relació # com que tenim amics d'acapps. 
*INV: www. 
%exp: informació no rellevant 
*INV: quan et veus amb els teus amics o amigues? 
*FRA: quan veig # gairebé cada cap de setmana # normalment un cop <al> [/] 
 # ai # al dissabte. 
*INV: que vas a l'associació? 
*FRA: <el> [/] el divendre(s) # cada dissabte i divendres vaig a 
 l'associació i al mes # i al dissabte # depèn # sovint <vaig> 
 [/] vaig dos cops al mes. 
*INV: a veure si t'entenc # cada divendres i cada dissabte vas a 
 l'associació? 
*FRA: no # <cada> [/] cada tercer divendres del mes vaig a acapps # a 
 reunió i veiem els amics # <i el> [/] i el dissabte depèn # m'entens? 
*INV: el dissabte surts amb aquests amics? 
*FRA: sí # surto. 
*INV: i amb aquest grup que surts on us trobeu # a acapps o en un bar # on 
 es trobeu? 
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*FRA: al restaurant i també a sortide(s). 
*INV: sortides d'acapps o ho monteu vosaltres? 
*FRA: sortides <de> [/] d'anar a un poble <o> [/] o fer cose(s). 
*INV: però aquestes sortides están organitzades per acapps? 
*FRA: ah # &a algunes organitzades per (a)capps i algunes organitzades per 
 compte. 
*INV: per vosaltres # pel grup d'amics. 
*FRA: sí. 
*INV: en aquest grup d'amics hi ha la Núria i qui més hi ha que sigui més 
 amic teu? 
*FRA: la María # el Javi # <Noem> [*] # Manolo # i també # ja (es)tà. 
%err: Noem = Noel 
*INV: quina puntuació possaries a aquests amics i amigues? 
*FRA: el segon <teia> [*] e(l) <Cavi> [*]. 
%err: teia = seria ; cavi = Javi 
*INV: què li posaries # un dos? 
*FRA: un dos # sí. 
*FRA: el tercer seria el Manolo i despré(s) seria # quatre el Noel i e(l) 
 quint xxx # l'a(l)tra. 
*INV: la María. 
*FRA: més o menys. 
*INV: durant la setmana no et veus amb els teus amics? 
*FRA: com? 
*INV: durant la setmana # no et veus amb els teus amics? 
*FRA: no # però a vegades <veiem> [*] per messenger. 
%err: veiem = ens veiem 
*INV: i feu plans pel cap de setmana? 
*FRA: sí # plans. 
*INV: els dissabtes normalment quedeu # però el diumenge no? 
*FRA: a vegades # però molt poc. 
*INV: i els divendres també quedeu o només els que aneu a acapps? 
*FRA: aah # divendres # no molt sovint. 
*INV: quines activitats feu? 
*FRA: com què faig? 
*INV: quines activitats feu quan us trobeu tots aquests nois i noies sords 
 # aneu al cinema # per exemple? 
*FRA: aah # anem <a> [/] a una +//. 
*FRA: sovint a <pendro> [?] # algunes vegades hem anat al cinema a veure 
 una película subtitulada # altres vegades hem <anat> [/] anat a un 
 restaurant a parlar # a sopar # res # i algunes vegades a sortides a 
 fora o aquí també # pués això # res més. 
*INV: i què sortiu a la tarda o a la nit? 
*FRA: sí # a la nit també. 
*INV: quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*FRA: m'he donat compte que veig que un grup no tant nombrós és suficient. 
*INV: de quants més o menys? 
*FRA: quants # uff # potser sis o set # sí # més o menys. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amic o amiga # amic o amiga # i 
 company o companya? 
*INV: per tú qué es un millor amic o millor amiga # va explica+m'ho? 
*FRA: aquest és tanta parlem molt # e(s) que tenim confiança # io penso # 
 això # i amic que parlem poquet # normal # que no é(s) igual que 
 aque(s)t # és que parlem poc # i e(l) company és que ens veiem a la 
 feina <o> [/] o a classe # que parlem normal com a amic # igual que 
 amic més o menys # ahh # i aquest # el company # també m'ajuda a fer 
 coses de l'escola o de la feina # per exemple. 
*INV: quants millors amics o millors amigues tens? 
*FRA: dos o tres. 
*INV: qui són? 
*FRA: ah # la Núria # la Mercè # i # que potser el Manolo. 
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*INV: el Manolo # el Javi no # li has posat més puntuació # aquí m'has dit 
 que era més amic? 
*FRA: el que passa és que me'l conec de fa poc i clar val que <tinc> 
 [//] tenim confiança # però som amics # però millor amic el Carlos. 
*INV: i la Mercè # tu m'has dit que ja no et veus amb la Mercè? 
*FRA: no # però tenim contacte. 
*INV: pel messenger? 
*FRA: no # pel mòbil # però el que passa és que fa molt temps no ens veiem 
 i tampoc parlem # perquè &vi vivim lluny # i també tenim molta feina 
 i bueno # això # però continuem sent amics. 
*INV: i cada quant parles amb ella pel mòbil? 
*FRA: cada quant # puff # fa molt temps <que no> [/] que no parlem. 
*INV: què fa # mig any? 
*FRA: sí. 
*INV: quants amics i amigues tens? 
*FRA: uf # el que passa és que son molts. 
*INV: més o menys. 
*FRA: però et dic els noms o el número? 
*INV: diguem el nombre. 
*FRA: ah # perquè +//. 
*FRA: potser # mil # o menos. 
*INV: mil! 
*FRA: <no> [/] no # vint o menos. 
*INV: quants companys o companyes creus que tens? 
*FRA: tres o quatre. 
*INV: qui són aquests de la classe? 
*FRA: sí. 
*INV: la Neus # l'Albert i l'Annabel. 
*INV: la Núria m'has dit que fa uns tres anys que la coneixes # oi? 
*FRA: sí. 
*FRA: la Mercè ja m'ho has dit # i el Manolo quan temps fa que el 
 coneixes? 
*FRA: des d'un any # més o menys # també vam conèixer a acapps. 
*INV: creus que és important tenir amics? 
*FRA: sí. 
*INV: per què? 
*FRA: eeh # pe(r)què així no <m'aborreixo> [=! rient] # i també <pel> [//] 
 perquè no m'aborreixi i també pel # no sé # pel disfrutar # pel 
 divertir # amb companys xxx # pués això. 
*INV: on es fan els amics # on és més fàcil fer amics? 
*FRA: com # no ho entenc? 
%cod: $EN $F1 $OES2 
*INV: normalment # un noi o una noia # on fa amics? 
*FRA: on fan # ai # és difícil # per mi amb aquet amic em trobo en acapps. 
%cod: $EN $C1 $F2 $OES3 $EN $F6 $OES3 $EN $F6 $OES2 
*INV: a acapps # o sigui a l'associació # sí # i en general # no en el teu 
 cas # tu què creus # on és més fàcil fer amics? 
*FRA: on és més fàcil # no ho sé # perquè no ee +//. 
%cod: $EN $F2 $OES2 $EN $F6 $OES2 $EN $PQNT3 $F6 $OES4 
*FRA: <veic> [*] que en acapps també # i també <en la cla> [/] en la 
 classe és més fàcil també # penso io. 
%err: veic = veig 
%cod: $EN $F6 $EF $OEC3 $EN $F5 $OES3 
*INV: per què? 
*FRA: sí. 
%cod: $EN $C3 $F2 $OES4 
*INV: per què? 
*FRA: ah # perquè com que ens veiem molt sovint # i que també es passa 
 bastanta xxx # però per mi em co(s)ta. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $C1 $F5 $OEC4 $EN $I1 $F5 $EF $OEC1 
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*INV: a la classe et costa # i per què? 
*FRA: perquè sóc tímid # i no <toc> [*] molt social # <que> [/] que em 
 co(s)ta de fer amic(s) # bueno això. 
%err: toc = sóc 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC1 $EN $F5 $EF $EF $OEC5 $EN $I1 $F2 $OES4 
*INV: de què parles amb els teus amics # amb la Núria # la Mercè # amb el 
 Manolo? 
*FRA: uff # parlem moltes coses # <de> [/] de diferent(s) temes # també de 
 coses meves # molt de tot. 
%cod: $EN $I1 $F6 $OES2 $EN $F6 $EF $OES4 $EN $F6 $OES4 $EN $F6 $OES4 
*INV: l'amistat amb els nois o noies sords és diferent respecte l'amistat 
 amb els nois o noies oients? 
*FRA: suposo que sí. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: tu tens amistat amb la Mercè # que és oient # i també tens amistat 
 amb la Núria # que és sorda # tu creus que és diferents l'amistat amb 
 una persona oient o amb una persona sorda? 
*FRA: aa # dubto # pot ser igual # <però> [/] però <m'aga> [//] # <veic> 
 [*] que m'agafo més confiança amb amics sord(s) que amb amics oients. 
%err: veic = veig 
%cod: $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $EF $EF $OEC3 $EMS2 
*INV: sí # i per què? 
*FRA: perquè com que tenim els mateixos p(r)oblemes de sordera # 
 llavons # no sé # suposo que agafo més confiança # això # penso 
 io # xxx no ho sé. 
%cod: $EN $F5 $EF $OEC4 $OEC4 $EN $F5 $OES3 $EN $F5 $OES3 $EN $I1 $F5 $OES2 
*INV: i l'amistat amb els nois creus que és diferent respecte l'amistat 
 amb les noies # o sigui # tu ets amic # per exemple # del Manolo i 
 ets amic de la Núria # la Núria és noia # el Manolo és noi # és 
 diferent l'amistat amb una noia respecte l'amistat amb un noi? 
*FRA: penso igual # però quan parlen de temes pot ser diferent. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 $OEC4 
*INV: a veure # explica+ho una mica # en quin sentit és diferent? 
*FRA: per exemple les noies que no li agrada el futbol # però llavors els 
 nois sí i llavors canvia el xip # per exemple io parlo amb els nois 
 # parlo de futbol # però amb les noies no # som iguals però els 
 temes són diferents # depèn de la persona. 
%cod: $EN $F6 $OEC1 $EMS2 $EN $F6 $OES2 $EN $F5 $OEC4 $OEC1 $EN $F6 $OEC1 
 $EN $F5 $OES2 
*INV: i # a vere # la amistad amb els teus millors amics o amigues creus 
 que és diferent respecte l'amistat que puguis tenir amb la teva 
 nóvia o és igual? 
*FRA: repetei(x) pe(r)què +//. 
%cod: $EN $C3 $F1 $EF $EF $OES2 
*INV: sí # per exemple # la Núria que és una bona amiga # no és la teva 
 parella # només sou amics # <o> [/] o és també la teva parella # és 
 la teva nóvia? 
*FRA: mm # &=mou el cap expressant que no entén . 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: sí # a veure # la Núria has dit que era molt amiga teva # no # li 
 has posat un u # eh # llavors et pregunto # és amiga o és nóvia? 
*FRA: <no> [/] no # <amiga> [/] amiga sí. 
%cod: $EN $C2 $F6 $OES4 
*INV: val # d'acord # actualment tens alguna nóvia # surts amb alguna noia? 
*FRA: no. 
%cod: $EN $F1 $OES4 
*INV: actualment no # imagina't que tens una nóvia # eh # imagina+t'ho # 
 tu creus que l'amistat que tens amb una molt bona amiga o molt 
 bon amic # per exemple la Núria # la Mercè # el Manolo # és igual o 
 és diferent respecte l'amistat que tindries amb la teva nóvia? 
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*FRA: o <tigui> [*] que quan jo tingui parella llavors serà igua(l) o 
 diferent. 
%err: tigui = sigui 
%cod: $EN $C2 $F6 $EF $EF $OEC3 $OEC4 
*INV: sí # serà igual l'amistat o serà diferent? 
*FRA: no ho sé # perquè no ho he provat # però la gent # bastant xxx que 
 la gent que quan té parella la ami(s)tat <de la per> [/] de la 
 persona és diferent # la ami(s)tat és diferent i potser té raó # 
 penso que <quan> [/] quan té una parella # l'ami(s)tat pot ser 
 diferent. 
%cod: $EN $C2 $F5 $OEC4 $EN $I1 $PMT1 $F5 $EF $OEC4 $EMS7 $EN $F5 $EF 
 $OEC1 $EN $F5 $EF $OEC4 
*INV: l'amistat amb la teva parella o amb els altres? 
*FRA: per exemple # io si no tingués parella # llavors io tindria diferent 
 l'ami(s)tat. 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $EF $OEC4 
*INV: amb els altres? 
*FRA: sí # <que> [/] que pot ser <que parli> [//] que em parlaríem menos 
 # <que> [/] que tindriem contacte menos o que surtiríem menos # pot 
 <patar> [*] això o no # <penso> [/] penso que podria passar. 
%err: patar = passar 
%cod: $EN $F5 $OEC4 $OEC4 $OEC4 $EMS2 $EMS7 $EN $I1 $F5 $EF $OES2 $EN $F5 
 $OEC3 
*INV: o sigui que una mica variaria # no? 
*FRA: com? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: una mica variaria l'amistat que ara tens # per exemple # amb la 
 Núria o amb la Mercè o amb el Manolo. 
*FRA: però intento mantenir # l'amistat. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: <sí> [/] sí # anys endarrera has tingut alguna parella? 
*FRA: com? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: tu em dius que ara no tens parella # i abans havies tingut 
 alguna parella? 
*FRA: no. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: com t'agradaria que fos el teu amic o amiga ideal # perfecte # eh 
 # com t'agradaria que fos? 
*FRA: perfecte? 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: sí # no existeix # eh # l'amic o amiga ideal # com t'agradaria que 
 fos? 
*FRA: ah # com m'agradaria xxx ideal # uff # no havia pensat xxx # ideal. 
%cod: $EN $I1 $C1 $F6 $OES2 $EN $I1 $F6 $OES2 $EMS2 $EN $F6 $OES4 
*INV: tu què és el que més valores en un amic o en una amiga? 
*FRA: ah # que em diverteixi. 
%cod: $EN $F6 $OEC3 
*INV: o sigui que sigui divertit # l'amic o amiga ideal # per tu # ha 
 de ser una persona divertida. 
*FRA: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: alguna cosa més? 
*FRA: xxx xxx i també que tingui bona ami(s)tat. 
%cod: $EN $I3 $EN $F5 $EF $OEC3 
*INV: a veure # explica+ho una mica. 
*FRA: volia dir <que> [/] que <tinguem> [*] molts bons amics # bon rotllo 
 # vull dir # ia e(s)tà. 
%err: tinguem = siguem 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $ES $EN $F5 $OES2 $EN $F6 $EF $OES3 



Annex 2. Transcripcions  247 
 

 

*INV: creus que podries ser amic d'algú molt diferent a tu # per exemple 
 tu ets un noi de raça blanca # no? 
*FRA: blanca sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: creus que podries ser amic d'un noi o una noia de raça negra? 
*FRA: sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 
*INV: el color de la pell et sembla que no seria un problema per l'amistat? 
*FRA: xxx &=gest de negació amb el cap. 
%cod: $EN $I3 $F2 $OES4 
*INV: i algú d'un altre país amb una cultura o una religió molt diferent a 
 la teva? 
*FRA: pot ser també. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: per exemple de sudamèrica o d'una cultura àrab? 
*FRA: io crec que sí. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: no hi hauria cap problema? 
*FRA: sí # crec que sí. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $ES $EN $F5 $OES2 $ES 
*INV: i tu creus que podries ser amic d'una persona amb disminució # 
 per exemple una persona que anés amb cadira de rodes? 
*FRA: amb disminució? 
%cod: $EN $F1 $OES4 
*INV: sí # que tingués algun tipo de disminució # per exemple que 
 fos cega? 
*FRA: potser sí # crec que sí # no ho sé pe(r)què no ho he provat mai. 
%cod: $EN $C1 $F2 $OES4 $EN $F5 $OES2 $EN $F5 $EF $OEC4 
*INV: ia # és la teva opinió # no? 
*FRA: mm # io crec que sí # com si és igual # <no> [/] <no> [/] no # io 
 crec que sí. 
%cod: $EN $F5 $OES2 $EN $PMT1 $F5 $OES2 $EN $F2 $OES4 $EN $F5 $OES2 
*INV: i algú # per exemple # que anés amb cadira de rodes? 
*FRA: com? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: una persona que no pugués caminar # que anés amb cadira de rodes? 
*FRA: xxx xxx xxx . 
%cod: $EN $I3 
*INV: imagina't # tu creus que podries ser amic d'una persona que no 
 pogués caminar i que anés amb cadira de rodes? 
*FRA: ah # crec que també igual que una pe(r)sona cega. 
%cod: $EN $C2 $F5 $EF $OES1 
*INV: no seria impediment de cara a l'amistat? 
*FRA: io crec que podria ser amic # crec que sí. 
%cod: $EN $F5 $OEC3 $EN $F5 $OES2 
*INV: què fas tu per al teu millor amic o amiga? 
*FRA: què faig io pel seu amic? 
%cod: $EN $F2 $OES1 $EMS4 
*INV: sí # sí. 
*FRA: no ho sé. 
%cod: $EN $F5 $OES2 
*INV: per la Núria # per la Mercè # pel Manolo # què fas tu per ells? 
*FRA: ajudar i re(s)pectar. 
%cod: $EN $I1 $F5 $EF $OEC1 
*INV: a veure # ajudar i +//. 
*FRA: ajudar i respectar. 
%cod: $EN $F5 $OEC1 
*INV: respectar. 
*FRA: sí # les seves decisions. 
%cod: $EN $F2 $OES4 $EN $F6 $OES2 
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*INV: què fan els teus millors amics i amigues per tu? 
*FRA: com # què ha(s) dit # <què m> [/] què m'agradaria? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 $EN $I1 $F1 $EF $OES2 $EN $C3 $F1 $OES2 
*INV: <no> [/] no # els teus millors amics o amigues què fan per tu? 
*FRA: no ho sé # &=riu # suposo bon rotllo. 
%cod: $EN $C1 $F5 $OES2 $EN $PMT1 $F5 $OES2 
*INV: la Núria # la Mercè # el Manolo # què fan per tu? 
*FRA: bon rotllo # aquest no sé per què # no sé què mé(s). 
%cod: $EN $PMT1 $F5 $OES4 $EN $PPT2 $F5 $OES2 $EN $F6 $OES2 
*INV: què creus que pensen els teus amics o amigues sobre tu? 
*FRA: com? 
%cod: $EN $C3 $F1 $OES4 
*INV: què pensen els teus amics sobre tu? 
*FRA: <tí> [*] # ah # què pensen? 
%err: tí = sí 
%cod: $EN $F2 $EF $OES4 $EN $C1 $F2 $OES2 
*INV: sí. 
*FRA: no <té> [*] # pensen com una persona normal # suposo # que +//. 
%err: té = sé 
%cod: $EN $F5 $EF $OES4 
*INV: una persona normal i què més deies? 
*FRA: que té un problema de timidesa # bueno això. 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*FRA: parlar i que tingui bon rotllo # que tingui confiança # que e(s) 
 diverteixi. 
*INV: quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb els teus 
 amics? 
*FRA: quin conflicte sorgeix # no ho acabo d'entendre. 
*INV: sempre en una relació amb altres persones # de tant en tant surt 
 algun petit problema # doncs en la relació amb els teus amics quins 
 problemes sorgeixen? 
*FRA: a mi no m'ha passat cap problema. 
*INV: però quan us trobeu # sempre algun petit problema hi ha? 
*FRA: pero altres <havia pa> [//] havia tingut p(r)obleme(s) de 
 conflictes # d'alguna cosa # però a mi no # <però> [/] però va tenir 
 conflicte(s) # d'alguna cosa de personalitat # em sembla. 
*INV: com resols els problemes o conflictes amb els teus amics? 
*FRA: doncs explicant <de> [//] o que facin una cosa. 
*INV: imagina't que tens un problema amb els teus amics # com ho resolts? 
*FRA: doncs intentar solucionar el problema que té. 
*INV: no t'estic dient que l'altre té un problema sinó que teniu un 
 problema entre els dos. 
*FRA: ja ho sé però doncs intentar que l'amic i io pa(r)lar # veure que 
 quin problema hi ha # solucionar # <que no> [/] que no es trenqui 
 l'amistat. 
*INV: si hi ha algun problema entre tu i els teus amics # normalment quin 
 tipus de problema és? 
*FRA: quin problema # no havia passat mai. 
*INV: mai? 
*FRA: potser sí # ara no me'n recordo # perquè com parlen molt # molts 
 amic(s) # però ja sé que quan l'amic <m'enfada> [*] amb mi a vegades 
 perdono <o> [/] o intento. 
%err: m'emfada = s'enfada 
*INV: per què els amics s'enfaden? 
*FRA: xxx motiu # quan ja tens motiu personal o motiu # no <té> [*] # 
 ide(o)lògic # ja e(s)tà. 
%err: té = sé 
*INV: amb qui tens més confiança # amb els teus amics o amb els teus pares? 
*FRA: gairebé e(ls) dos però tinc més confiança amb la mare que amb els 
 amics # penso io # pa(r)lem amb els millors amics tinc més confiança 
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 igual que la mare # més o menys. 
*INV: de vegades els teus amics et pressionen perquè facis coses que tu no 
 vols fer? 
*FRA: a vegades sí. 
*INV: com ara què? 
*FRA: com que vagi a una sortida # per exemple la Núria va fer una vegada 
 que em demana que vagi a sortir amb els ami(cs) d'acapps i jo vaig 
 dir que no i ell(a) va insistir que vingués # al final no vaig dir # 
 ai # al final no vaig anar # però a vegades m'ha convençut. 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*FRA: dubtaria. 
*INV: i al final què escolliries? 
*FRA: una vegada va(ig) escollir de qué m'ha recomenat els pares # com va 
 passar que un dia # fa poc # que un(s) amic(s) van organitzar de fer 
 un viatge aaa Andorra i a # d'un dia # d'anar al matí i tornar a la 
 nit # els meus pares no em deixaven que <sortissi> [/] sortissi i al 
 final he escollit del què m'ha recomenat els pares. 
*INV: què teniu en comú tu i els teus amics? 
*FRA: el problema de sordera i també d'algun tema de què pa # ai m'he 
 equivocat # de personalitat # a vegades # per exemple la Núria 
 <m'assembla> [*] a mi # a vegade(s) però unes # ii els altres potser 
 algunes # i també pels temes de què parlem # ja e(s)tà. 
%err: m'assembla = s'assembla 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: ADR Adriana Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|ADR|12;1.|female|1ESO Zafra|oient|Target_Child|vídeo17| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of ADR: 21-AUG-1991 
@Coder: INV 
@Date: 17-OCT-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Adriana qui són els teus millors amics o amigues? 
*ADR: d'aquet cole pués el que tene +/. 
*INV: els millors d'aquet cole o d'un altre # els acuals. 
*ADR: els millors doncs el que tenia de l'altre cole. 
*INV: sí # i qui són # com és diuen? 
*ADR: doncs la Gemma i # el Joan Marc j # i després doncs el Diego f # el 
 Mario j # ia està. 
*INV: val # són sords o oients # aquests? 
*ADR: oients. 
*INV: tots són oients # i a veure la Gemma i <on> [/] on un vau conèixer? 
*ADR: al cole. 
*INV: de l'any passat <o> [/] o us heu conegut aquest any? 
*ADR: sí # no # al de l'any passat. 
*INV: val # i des de quan que sou amigues # tu i la Gemma? 
*ADR: doncs des de p cinc. 
*INV: des de p cinc # i amb el Joan Marc? 
*ADR: amb ell diria que des de p tres. 
*INV: i també us coneixieu ja del cole de l'any passat? 
*ADR: sí. 
*INV: i amb el Diego f? 
*ADR: el Diego a quart. 
*INV: a quart de primària # i el Mario j? 
*ADR: a primer de primària. 
*INV: a primer de primària # o sigui que tots ells els coneixes de 
 l'escola de l'any passat # sí # i <amb aquet> [//] aquests nois i 
 noies ara estan aquí a l'institut amb tu? 
*ADR: sí. 
*INV: a la teva classe o a diferents classes? 
*ADR: a la meva classe. 
*INV: val # o sigui que l'amistat l'heu continuat aquest any? 
*ADR: &=gest d'afirmació amb el cap # xxx . 
*INV: val # de tots ells <qui> [/] qui és el millor amic o amiga # que 
 posis un número u? 
*ADR: el Joan Marc. 
*INV: el Joan Marc és el número u. 
*ADR: sí. 
*INV: el millor amic. 
*ADR: &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: val # i n'hi ha algun altre que també sigui un número u # que també 
 sigui el millor amic o amiga? 
*ADR: la Gemma. 
*INV: la Gemma també un u? 
*ADR: sí # i després els altres ia # també són molt amics però no. 
*INV: no tant? 
*ADR: no tant. 
*INV: què diries # un dos o un tres? 
*ADR: un dos. 
*INV: un dos # el Diego F un dos # i el Mario J ? 
*ADR: un dos també. 
*INV: també # llavors # tu on tens més amics o amigues # a la classe # a 
 l'institut en general # o en altres llocs? 
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*ADR: a la classe. 
*INV: a la classe # i # eee # mmm # a veure # qui és el millor amic o 
 amiga # de tots? 
*ADR: de tota la classe # doncs # puc dir dos # bueno # el Joan Marc. 
*INV: i <qui> [/] quin altre <voli> [//] pensaves? 
*ADR: l'Albert # que l'he conegut aquet any. 
*INV: però <millor> [/] millor que no és la Gemma que també l'has puntuat 
 com un u? 
*ADR: també # però dic els que he conegut # també l'Albert també em cau 
 molt bé i també és un millor amic. 
*INV: o sigui també l'afegeixo # no # Albert i què més +//. 
*ADR: Albert J. 
*INV: i què diries # un u # un dos # un tres? 
*ADR: un u # també. 
*INV: un u # l'Albert # mm # aaa # quan et veus amb els teus amics o 
 amigues? 
*ADR: aaa # doncs # al cole # aquí a l'institut. 
*INV: mm # i fora de l'institut et veus? 
*ADR: no. 
*INV: no. 
*ADR: fora de l'institut no # bueno el Joan Marc em passa a buscar pels 
 matins i a part <no> [/] no veig a ningú més fora del cole. 
*INV: mm # i els caps de setmana que els veus? 
*ADR: no # perquè io me'n vaig al meu poble a vegades i <no> [/] <no 
 tinc> [/] no tinc contacte. 
*INV: mm # i quan et veus quines activitats feu? 
*ADR: doncs # bueno # fer classe i en el pati juguem <a> [/] a jocs de 
 taula # em # al pati xerrem # ia està # no +//. 
*INV: mm # per tu quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*ADR: el nombre? 
*INV: sí. 
*ADR: doncs # tres. 
*INV: tres. 
*ADR: tres o quatre. 
*INV: tres o quatre # mm # sí # aaa # perquè tots aquests nens i nenes 
 aneu tots junts en un grup? 
*ADR: no. 
*INV: no. 
*ADR: tots junts no anem casi mai. 
*INV: perquè tots sou de la mateixa classe # m'has dit? 
*ADR: sí però no anem +/. 
*INV: val i llavors aquí quins grups hi ha? 
*ADR: doncs # el Diego i el Mario. 
*INV: Diego # Mario i tu? 
*ADR: no # io amb ells no vaig # io vaig amb el Joan Marc i la Gemma. 
*INV: o sigui Diego i Mario és un grup. 
*ADR: sí. 
*INV: i tu vas <amb el Jo> [/] amb el Joan Marc i la Gemma # i tu # no? 
*ADR: sí # i io. 
*INV: val # i l'Albert J? 
*ADR: l'Albert va amb altres nens. 
*INV: val # és un altre grup? 
*ADR: sí. 
*INV: val # mmm # llavors # tres o quatre ia és el teu grup # no # que sou 
 tres? 
*ADR: m. 
*INV: llavors # quina diferència creus que hi ha entre millor amic o amiga 
 # amic o amiga # o company companya? 
*ADR: doncs millor amic +/. 
*INV: o amiga # eh # sí. 
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*ADR: o amiga és amb el que confies més # el que tens més relació # en 
 canvi # bueno un amic és el que també ets amic però no tant i no 
 tens tanta relació # i company # ets company de feina o company de 
 classe # &am amic però <no> [//] que no tens gaire relació. 
*INV: mmm # tu # quants millors amics o amigues tens? 
*ADR: doncs dos # no # tres. 
*INV: tres # que són? 
*ADR: la Gemma I # el Joan Marc J i l'Albert J. 
*INV: quants amics o amigues tens? 
*ADR: el Diego F # el Mario J. 
*INV: o sigui dos? 
*ADR: sí # i alguns més però no tant. 
*INV: no # doncs digues. 
*ADR: bueno # també hi ha l'Angela i la Sheila # amics que he fet aquet 
 any. 
*INV: val # o sigui Angela # Sheila # val. 
*ADR: i Laura # també. 
*INV: Laura. 
*ADR: ia està. 
*INV: val # o sigui serien dos més aquests tres # no # i aquests quin 
 número els hi posaries # un u un dos un tres un quatre? 
*ADR: io els hi posaria un tres perquè amb elles som amiques però no 
 relació # ni al pati ni a la classe ni re. 
*INV: tres # val # elles formen un grup o no? 
*ADR: sí. 
*INV: sí? 
*ADR: a moltes vegades sí. 
*INV: val # i quants companys tens? 
*ADR: doncs vint+i+cinc # vull dir vint+i+quatre. 
*INV: companys o companyes. 
*ADR: perquè sense comptar+me a mi. 
*INV: llavors # quan temps fa que tens amistat amb el teu millor amic o 
 amiga # quan temps fa? 
*ADR: doncs el meu millor amic <des de> [//] # bueno # <fa> [//] # sí # el 
 Joan Marc fa des de p+tres o sigui fa <nou> [/] nou anys. 
*INV: <amb> [/] amb la Gemma? 
*ADR: amb la Gemma fa menys # set o vuit. 
*INV: sí # i amb l'Albert J que també li has posat un u? 
*ADR: l'he conegut aquest any. 
*INV: o sigui fa un mes i mig # no? 
*ADR: sí. 
*INV: val # aaa # és important aaa tenir amics o amigues? 
*ADR: io crec que sí perquè <si> [//] &a així estàs acompanyat # aaa 
 <passes el> [//] # bueno # et diverteixes # si no tens amics estàs 
 sempre sol <i no> [//] és només anar a cole i ia està # i no penses 
 en re més. 
*INV: clar # mm # i on es fan els amics i les amigues? 
*ADR: on és fan més # doncs # a la classe fent treballs # <io em trobaria> 
 [//] io diria que si fent treballs en grup o així és quan coneixes 
 més a la classe perquè al pati no # com hi han grups i cadascú va a 
 la seva doncs no. 
*INV: mm # i com es fan els amics o les amigues? 
*ADR: no sé # doncs # interessant+te per ell i preguntant+li coses sobre 
 ell # aaa # mm <fer> [//] deixar+te ajudar o ajudar+los # així # io 
 crec # iogant amb eis. 
*INV: de què parles amb els teus amics o amigues? 
*ADR: doncs # <de> [/] del curs anterior # <del> [/] de l'escola anterior 
 # de # mmm no sé # de coses que ens agraden # no sé # a vegades surt 
 algun tema d'alguna notícia o alguna cosa del cole o de fora # no sé 
 # anècdotes. 
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*INV: l'amistat amb els nois et sembla que és diferent respecte l'amistat 
 amb les noies? 
*ADR: io crec que no # io crec que un noi i una noia poden ser tan amics 
 com una noia i una noia # com un noi i un noi. 
*INV: mm # per què? 
*ADR: penso que pot haver fins i tot més relació un noi i una noia perquè 
 són diferents i poden parlar de diferents coses i poden explicar+se 
 coses que alguns no saben # en canvi nenes i nenes sempre parlen de 
 lo mateix # io crec així. 
*INV: i què és sempre de lo mateix # a què et refereixes? 
*ADR: doncs # no sé # sempre el mateix tema # sempre pensem en el mateix # 
 no sé. 
*INV: mmm # eee # llavors # imagina't que tu tinguessis un novi # surts 
 amb algun noi? 
*ADR: no. 
*INV: no # val # tu imagina't # eh # que tens un novi o que surts amb 
 un noi # et sembla que l'amistat amb els teus millors amics o 
 amigues seria diferent respecte l'amistat amb aquet novi? 
*ADR: io crec que sí. 
*INV: per què? 
*ADR: perquè tindria més relació <amb el> [/] amb el novio que no pas amb 
 els amics # encara que els amics també compten # per molt que tingui 
 novio <no té> [//] no vol dir res # o sea l'amistat <és> [/] és 
 igual # compte igual. 
*INV: com t'agradaria que fos el teu amic o amiga ideal? 
*ADR: doncs # és que a mi no m'agradaria que fos d'una manera especial # 
 io els que tinc ia trobo <que> [/] que <són> [//] a vegades 
 s'enfaden # com tothom # i no trobo que ningú hagi de ser com io 
 vulgui ni molt menys. 
*INV: <clar> [/] clar # perquè això a la realitat no existeix # no? 
*ADR: no. 
*INV: però bueno # imagina't que tu penses en veu alta # eh # o sigui # 
 com t'agrada a tu que sigui un amic o una amiga? 
*ADR: doncs # m'agradaria que fos responsable # que fos de fiar # <que 
 no> [//] si io li dic un secret que el guardés # que també a vegades 
 s'enfadés perquè si no # no sé # <no li xxx> [//] no sabria si té 
 caràcter ni re # la personalitat tampoc ho sabria i # no sé # són 
 coses de la vida enfadar+se i crec que <s'han de> [//] ha de passar 
 algun dia o altre. 
*INV: creus que podries ser amiga d'algú que fos molt diferent a tu # per 
 exemple un noi o una noia d'una altra raça # tu ets de pell blanca # 
 pués un noi o una noia que fos de pell negra? 
*ADR: io crec que igualment podria ser molt amic # io crec que sí perquè 
 la pell no té res a veure. 
*INV: i un noi o una noia que fos d'un altre país # d'una cultura molt 
 diferent # per exemple de l'àfrica? 
*ADR: si fos molt diferent llavors # si fos d'una altra cultura i l'idioma 
 i tot # llavors no # bueno si és anglès encara # però així d'aquests 
 que parlen <en> [//] del marroc # els que venen del marroc o <els> 
 [/] els que parlen en àrab o tot això # aquests no m'entendria 
 perquè a part de que no els entens quan parles <tene> [//] pensen 
 diferent i <no> [/] no crec <que> [//] # al cap d'un temps potser sí 
 # però io crec que no. 
*INV: i encara que parlessin català? 
*ADR: si parlés en català potser llavors sí # potser sí # però <hau> [//] 
 io crec que amb la cultura i tot # i el caràcter sempre és diferent. 
*INV: i algun noi o alguna noia amb una disminució # per exemple que fos 
 sord o sorda # cec # que anés amb cadira de rodes # podries ser amic 
 o amiga? 
*ADR: io sí # a mi m'és igual com sigui # io # l'amistat és el que compte 
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 # no si va amb cadira de rodes o no. 
*INV: mm # podries ser amiga igual. 
*ADR: xxx igualment. 
*INV: mm # i si fos cega # per exemple? 
*ADR: io &ta també xxx i tot. 
*INV: i si fos sorda? 
*ADR: també # no té res a veure # la Marta és sorda <i> [/] i a part de 
 què l'entenc molt bé # a vegades em costa però # <és a> [//] és 
 igual # és una persona normal # l'únic ques que té una disminució i 
 ia està. 
*INV: què fa el teu millor amic o amiga per tu? 
*ADR: doncs # mm # confiar en mi # em respecta # bueno de vegades no # 
 <s'enfada> [//] ens enfadem # ia ho he dit # però io crec <que> [/] 
 que el que fa és el que io vull que fagi i que no # que # o sea 
 que <no em> [/] no em decebrà # no # io penso que el millor amic és 
 el que io he triat i que si l'he triat io és perquè confio en ell. 
*INV: i tu què fas per al teu millor amic o amiga? 
*ADR: doncs <quan io> [//] <si io> [//] si ell em respecte i tot <i em> 
 [//] # bueno si em respecta # io el respecto a ell # si ens 
 enfadem io intento solucionar+ho però és que moltes vegades 
 també no pots i si ell et fa un favor io intento tornar+li # 
 tot això # el mateix que em fa a mi pués io li torno. 
*INV: què creus que pensen els teus millors amics o amigues sobre tu? 
*ADR: doncs io crec <que> [/] que pensen bueno io crec que pensen bé però 
 que a vegades <veu> [//] em veuen així egoista o alguna cosa i quan 
 s'enfaden ia no te digo perquè quan s'enfaden ia és brutal # no # 
 que t'insulten i tot # però així ho fem tots. 
*INV: mmm i què pensen sobre tu? 
*ADR: <doncs> [/] doncs io crec que pensen bé i que sobre mi si io li 
 faig favors i tot això que els respecto io crec que pensen bé # a 
 vegades &po poden pensar que sóc pesada # i a vegades pués pensar 
 que sóc l'amiga ideal o a vegades no sé # depèn del moment. 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*ADR: relació perquè si no tens relació # l'amistat <a vega> [//] pués no 
 funciona perquè perds de vista i ia no # també és important <saber> 
 [/] saber <so> [//] coses sobre ell # saber què li agrada i tot això 
 # sinó un amic per dir # ei mira # a mi m'agraden i només saber que 
 als dos ens agraden els cromos o així <ta> [//] això no és # perquè 
 això seria com company de jobis o lo que sigui però io crec que +//. 
*INV: sí # eee quins problemes surgeixen en la relació amb 
 els teus amics o amigues? 
*ADR: doncs # a vegades no ens entenem ooo no sabem qui té raó i qui no # 
 en algun conflicte # xxx xxx sorgeixen tots els problemes ooo algun 
 secret o alguna cosa que no s'ha complert # coses així. 
*INV: i com resols els problemes amb els teus amics i amigues? 
*ADR: <io> [/] io no hi puc fer re perquè io sempre quan m'enfado <ho in> 
 [//] a vegades ho intento solucionar <i> [/] i sempre em passa que 
 <el> [/] el meu amic no vol # llavors lo que faig és deixar que 
 passi el temps i que ell es reflexioni aviam si io ia li he demanat 
 perdó que ell reflexioni # no # que io ia ho he <fe> [//] he 
 donat el pas # que ell el doni també si vol # si no vol doncs deixo 
 que passi <i ia> [/] i ia passarà <si> [//] i algun dia no ens 
 enrecordarem o qualsevol tonteria # perquè això són tonteries # a 
 l'endemà <ia> [/] ia no # ni t'enrecordes o ia t'has perdonat # ia 
 no li dones importància. 
*INV: <ia> [/] ia i per què els amics i amigues s'enfaden? 
*ADR: doncs no sé # perquè o no s'entenen oo <creuen que no> [//] els que 
 s'enfaden per vida és per alguna cosa grossa <que no> [/] <que no 
 els hi> [//] o que no se senten bé amb aquella persona o no sé # que 
 no es respecten. 
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*INV: i tu amb qui tens més confiança # amb els amics o amigues o amb els 
 pares? 
*ADR: io tinc més confiança a vegades amb els pares i a vegades amb els 
 amics perquè bueno amb els pares tot lo que és familiar i de casa 
 tinc molta confiança amb eis # amb lo que és del cole # algun secret 
 dels companys o coses així &a als pares no li dic # llavors depèn 
 <del> [/] del lo què passa # no # de què passa doncs llavors depèn 
 des si és # si ho he parlat amb els amics i no s'ha de dir als pares 
 # o si ho he parlat amb els pares i no s'ha de dir als amics. 
*INV: de vegades els amics i amigues et pressionen perquè facis coses que 
 tu no vols fer? 
*ADR: a vegades. 
*INV: a veure # explica+ho una mica. 
*ADR: ee per exemple <io volia ser> [/] io volia ser delegada de la classe 
 i he acabat sent subdelegada # però io estic contenta igualment # io 
 també volia ser delegada <però tam> [//] i una amiga # la Gemma # em 
 deia que no perquè coincidia amb l'activitat que feiem juntes # a la 
 una i mitja # i io pràcticament bueno deia # vale Gemma # i io li 
 dono la raó perquè crec que si m'he apuntat en una activitat no me 
 l'he de saltar per una cosa que no estic segura tampoc i al final 
 sóc subdelegada i encarregada <del> [/] <del> [//] de vigilar el 
 reciclatge de la classe i ben contenta que estic i a més l'activitat 
 és de reciclatge o sea que encara més contenta. 
*INV: mm # eee si els teus amics i amigues volen que fassis una cosa però 
 els teus pares no et deixen # tu què escolliràs? 
*ADR: no la faig # per exemple # a <lai> [//] l'any passat <al co> [/] al 
 cole anterior feiem la buija # que és allò de les bruixes que +/. 
*INV: allò del got? 
*ADR: <no sor> [//] sí però que és una tonteria perquè no funciona ni re i 
 els meus pares em deien que no però io ho feia # però # bueno # <va> 
 [//] volien <complar> [//] comprar un tablero d'aquests de veritat i 
 io <li va> [//] els hi vaig dir que no # que els meus pares no em 
 deixaven # que no # al cole amb un paper és una tonteria # no # 
 perquè tothom <fe> [//] o el movia o posava coses # tonteries però 
 no # si els meus pares em diuen que no i a més tampoc penso pagar 
 per una cosa que no funciona. 
*INV: mm # i què teniu en comú tu i els teus amics i amigues? 
*ADR: eeel doncs els jobis no perquè a tu et pot agradar coleccionar coses 
 i a l'altre li pot agradar ballar o qualsevol cosa # bueno ballar sí 
 que ens agrada als dos però dic que no té perquè tot ser el mateix 
 iii el que tenim en comú pués mmm és que io crec que no tens que 
 tenir res en comú amb l'altre # que pots ser perfectament amic 
 perquè et caigui molt bé i et respecti i sigui amable i no perquè 
 als dos us agradi ballar o als dos us agradi enganyar els pares o 
 als dos # no sé # qualsevol cosa. 
*INV: sí # quan deies els dos et referies al Joan Marc i tu? 
*ADR: sí. 
*INV: perquè # de tots # el <millor> [/] millor amic més íntim et sembla 
 que és el Joan Marc? 
*ADR: el Joan Marc. 
*INV: o sigui que aquet seria un u alt. 
*ADR: mm. 
*INV: i la Gemma ia un u més baix? 
*ADR: ss # mm # l'Albert. 
*INV: l'Albert J? 
*ADR: io deixaria mmm un u baix i aquet. 
*INV: val # un u alt i un u. 
*ADR: l'any passat també tenia una altra amiga del cole que ia ara se 
 n'ha anat a un altre institut # que era la millor amiga però mm i 
 ara intento veure les coses que ara tinc altres amics i que no tot 
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 dura. 
*INV: clar. 
*ADR: que l'amistat pués si t'has de lliurar d'ella perquè <no pots> [//] 
 bueno si no podeu continuar doncs has de pensar que ia faràs noves 
 amistats i deixar de pensar amb ei # bueno sempre pots pensar en ei 
 però +//. 
*INV: perquè amb aquesta amiga molt amiga del cole no t'has seguit 
 relacionant ia al canviar d'institut? 
*ADR: <bueno a vegades anem a l'es> [//] bueno vem anar dos vegades a 
 l'escola que anavem abans # a visitar i això # un dia que hem quedat 
 mitja classe i l'altre que vem anar perquè vem voler però a part no 
 # no ens relacionem ni re. 
*INV: no us truqueu per telèfon ni us trobeu el diumenge a la tarda? 
*ADR: no # a vegades ens trobem però no # no ens relacionem. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: JOR Jordi Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|JOR|13;2.|male|1ESO IES 
 Angeleta Ferrer|oient|Target_Child|vídeo44| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of JOR: 23-MAR-1991 
@Coder: INV 
@Date: 18-JUN-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Jordi # qui són els teus millors amics o amigues? 
*JOR: <el> [/] el Víctor # <la> [/] la Paula # el Guillem G +/. 
*INV: el? 
*JOR: Guillem # i eel Joel G. 
*INV: Joel G. 
*JOR: no # <Gerard> [/] Gerard. 
*INV: ah # Gerard. 
*INV: val # tots ells són oients # no? 
*JOR: mm. 
*INV: on us vau conèixer # el Víctor on el vas conèixer? 
*JOR: al cole # <al> [/] al cole on anava abans. 
*INV: ah ia # a primària. 
*JOR: sí. 
*INV: iii quants anys tenies tu quan vas conèixer el Víctor # més o menys 
 # quin curs feies? 
*JOR: quart . 
*INV: quart de primària # i des de quan que sou bons amics tu i el Víctor? 
*JOR: no # <des de> [/] des d'aquest any xxx només. 
*INV: des d'aquet any? 
*JOR: sí. 
*INV: o sigui us coneixeu des de quart però a primer d'eso és quan heu 
 començat a ser bons amics # des del setembre # més o menys? 
*JOR: sí. 
*INV: i la Paula # on la vas conèixer la Paula? 
*JOR: aquí a la classe # aquí a l'institut. 
*INV: ah ia # o sigui no va fer primària a la mateixa escola que tu? 
*JOR: no. 
*INV: i des de quan que sou bons amics tu i la Paula? 
*JOR: des de fa uns cinc mesos o així xxx. 
*INV: val # des de nadal més o menys # no? 
*JOR: sí. 
*INV: i el Guillem # on el vas conèixer? 
*JOR: <aa> [/] a pàrvuls. 
*INV: a pàrvuls # a p+tres? 
*JOR: sí. 
*INV: i va fer tota la primària amb tu? 
*JOR: 0 &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i des de quan que sou bons amics tu i el Guillem? 
*JOR: des de sempre. 
*INV: ia des de p+tres? 
*JOR: sí. 
*INV: i el Gerad G on el vas conèixer? 
*JOR: aquí. 
*INV: aquí a primer d'eso # i des de quan que sou bons amics tu i el 
 Gerard? 
*JOR: des del començament de curs. 
*INV: ia des del setembre # mm. 
*INV: val # a veure # si haguessis de posar números # el u el <millor> [/] 
 millor amic # el dos un bon amic però una miqueta menys # el tres 
 una miqueta menys # quins números els hi posaries # al Víctor quin 
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 número li posaries? 
*JOR: <el> [/] el u. 
*INV: val # pots posar més d'un u # eh # si vols # o més d'un dos. 
*JOR: el Gerard G també # i el Guillem i la Paula un dos. 
*INV: val # molt bé # tu on tens més amics # a la classe # a l'institut en 
 general # o a extraescolars o en altres llocs # al veinat? 
*JOR: a l'institut. 
*INV: a l'institut # perquè tots aquests nens i aquesta nena van a la teva 
 classe? 
*JOR: no # el Guillem i la Paula no. 
*INV: el Guillem i la Paula no # van en un altre primer # no? 
*JOR: m. 
*INV: val # i el Víctor i el Gerard sí. 
*JOR: sí. 
*INV: o sigui on tens més amics és a l'institut. 
*INV: i de l'institut qui és el <millor> [/] millor amic? 
*JOR: el Víctor. 
*INV: el Víctor # quan et veus amb els teus amics i amigues? 
*JOR: sempre. 
*INV: aquí a l'institut cada dia i fora també? 
*JOR: sí. 
*INV: què quedeu per les tardes? 
*JOR: <sí> [/] sí <quan> [/] quan no tenim res a fer pués quedem # per les 
 tardes quan no tenim res a fer doncs quedem i mira. 
*INV: i on quedeu a casa d'algú # al parc? 
*JOR: no # normalment  a casa d'algú però <si> [/] si hi ha molta gent 
 anem al parc central. 
*INV: mm # a l'hivern també? 
*JOR: no # a l'hivern no # a l'hivern ia quedem dos persones i anem <a> 
 [/] a casa d'algú perquè sinó fa molt fred. 
*INV: ia # val # però a l'hivern també has quedat per les tardes amb els 
 teus amics i amigues? 
*JOR: sí. 
*INV: i el cap de setmana també els veus? 
*JOR: sí sempre. 
*INV: dissabte i diumenge # per la tarda # pel matí? 
*JOR: per la tarda <perquè> [//] sí per la tarda perquè el dissabte pel 
 dematí no podem perquè hem de fer els deures. 
*INV: i llavors què feu tu i els teus amics # o sigui # aneu a casa 
 d'algú # al parc central? 
*JOR: sí # juguem <a> [/] a futbol o xxx <aquet> [/] aquet estiu anem a la 
 piscina d'algú # a la piscina d'algú d'aquí. 
*INV: val # la piscina # futbol # i quan aneu a casa d'algú? 
*JOR: bueno pués juguem a l'ordinador o a la consola. 
*INV: consoles o a? 
*JOR: ordinador. 
*INV: ah # a l'ordinador # mm # i qui aneu # sempre vosaltres # aquests 
 quatre nens i nenes i tu? 
*JOR: sí # bueno # la Paula a vegades no ve i el Gerard xxx tampoc perquè 
 van bastant junts. 
*INV: val # o sigui que la Paula de vegades no ve # i qui més? 
*JOR: el Gerard G. 
*INV: o sigui tampoc no sempre pot venir. 
*JOR: no. 
*INV: llavors aneu el Víctor # el Guillem més tu # no? 
*JOR: o sigui vosaltres tres sempre sou fixos. 
*JOR: sí # bueno el Guillem # ee # <sí> [/] sí # ve més casi 
 sempre # sí. 
*INV: i la Paula ve de vegades i el Gerard ve de vegades # no? 
*JOR: 0 &0gest d'afirmació amb el cap . 
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*INV: val # per tu <quin> [/] quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*JOR: <ssis> [/] sis. 
*INV: a veure # vosaltres sou un # dos # tres # quatre # cinc # quan aneu 
 tots. 
*JOR: sí # ia! 
*INV: us en falta un. 
*JOR: però a més s'apunta més gent a vegades. 
*INV: ah val # o sigui s'apunten més nens que no són ia tan amics? 
*JOR: sí. 
*INV: més nens o també nenes? 
*JOR: nens i nenes. 
*INV: quina diferència hi ha # segons la teva opinió # entre millor amic 
 o millor amiga # ente amic o amiga # i entre company o companya? 
*JOR: bueno # és que millor amic per exemple <li> [//] # no sé # li pots 
 dir les coses # ho apunto? 
*INV: <no> [/] no. 
*JOR: que bueno millor amic sempre li pots dir les coses <i> [/] i saps 
 que no li dirà a ningú # o sigui que li pots dir un secret # <a un> 
 [/] a un amic o amiga no està mal per quedar o per deixar coses però 
 no tan importants com el millor amic # i company és <per> [/] per 
 acompanyar o buscar # ajudar # vull dir # io què sé # per 
 preguntar+li els deures o coses així. 
*INV: mm # tu quants millors amics consideres que tens # millors amics o 
 millors amigues? 
*JOR: un. 
*INV: un # i és? 
*JOR: el Víctor. 
*INV: el Víctor # quants amics o amigues consideres que tens # més o menys? 
*JOR: ccccinc. 
*INV: cinc # que són? 
*JOR: el Gerard G +/. 
*INV: el Gerad G. 
%com: l'adult escriu els noms 
*JOR: la Paula. 
*INV: la Paula. 
*JOR: el Guillem. 
*INV: Guillem. 
*JOR: el Gerard S # el S. 
*INV: Gerard S. 
*JOR: iii <el> [//] bueno # un <que> [/] que no és d'aquí però xxx el Pol 
 # bueno és el Pol C. 
*INV: el Pol C # val # i companys o companyes quants creus que tens? 
*JOR: tots els de l'institut # tots. 
*INV: i més o menys? 
*JOR: pff # <no ss> [//] tots els de la classe <que> [//] tots. 
*INV: no te'ls preguntaré &=riu # només diguem el número més o menys? 
*JOR: &=somriu #  io què sé # uns vint+i+cinc # per lo menos . 
*INV: uns vint+i+cinc # no? 
*JOR: sí. 
*INV: aaa # a veure # amb el Victor quan temps fa que tens amistat amb ell 
 # des de quan el conèixes # des de quart # no # m'has dit? 
*JOR: sí. 
*INV: val # i bon amic del Víctor des de primer de eso # no # des del 
 setembre. 
*INV: val # creus que és important tenir amics? 
*JOR: sí. 
*INV: per què? 
*JOR: perquè si sem si # per exemple # et passa algo o lo que sigui pués 
 no quedar+te sol # o sigui estar acompanyat <per n> [//] perquè 
 t'ajudin o algo. 
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*INV: i on creus que es fan els amics? 
*JOR: qualsevol lloc # o sigui +//. 
*INV: on es més fàcil fer amics? 
*JOR: al cole # a l'institut. 
*INV: per què et sembla que a l'institut # al cole? 
*JOR: perquè és on la veus més # o sigui és <on> [/] on veus més la gent 
 perquè és on et passes la major part del dia. 
*INV: com es fan els amics o amigues? 
*JOR: eee ? 
*INV: un què ha de fer per fer amics i amigues? 
*JOR: <ser> [/] ser un mateix # vull dir # o sigui tu ets com tu ets i si 
 no t'agrada pués vale o sinó no. 
*INV: mm # de què parles amb els teus amics o amigues? 
*JOR: <de> [/] de jocs # <de> [/] de motors # de cotxes o algo així # i 
 <de> [/] de noies. 
*INV: a vere # de jocs ? 
*JOR: de vídeojocs # <de> [/] de motor. 
*INV: ah # de videojocs # de? 
*JOR: de motor # de cotxes o algo així. 
*INV: motors de cotxe? 
*JOR: sí o algo així i de noies o algo. 
*INV: de noies que us agraden? 
*JOR: sí. 
*INV: em # a la teva classe hi han també nois sords? 
*JOR: sí. 
*INV: llavors l'amistat <amb aquests nois sords> [//] amb els nois sords 
 et sembla que és igual o diferent respecte l'amistat amb els oients? 
*JOR: bueno # <io> [/] io amb el Marc F el conec des de pàrvuls i sempre 
 he anat amb ei # o sigui <sempre he anat amb> [//] sempre hem anat 
 junts i per tant és igual i &pe però <eel> [/] <el> [/] el Francesc 
 lo conegut aquet any # o sigui igual # sí. 
*INV: et sembla que és igual? 
*JOR: sí. 
*INV: i l'amistat amb els nois et sembla que és igual o diferent respecte 
 l'amistat amb les noies? 
*JOR: diferent. 
*INV: per què? 
*JOR: perquè una noia amb nosaltres # a una noia no pots <no> [/] no li 
 dius coses que li diries <a un> [/] a un nen # vull dir # parles de 
 coses diferents. 
*INV: com ara què? 
*JOR: no ho sé # pués de de fútbol # que xxx noies que no els agradi # o 
 o així de videojoc o +/. 
*INV: o sigui en general aquest temes no els parles amb una noia? 
*JOR: no. 
*INV: perquè no els hi agrada. 
*JOR: no # a la majoria no # <ia> [/] ia alguna que sí # ia. 
*INV: imagina't que tens una nóvia # eh # que estàs sortint amb una noia # 
 l'amistat amb els teus millors amics et sembla que seria igual o 
 diferent respecte l'amistat amb aquesta nóvia? 
*JOR: igual. 
*INV: sí # per què? 
*JOR: <bueno perquè> [//] # sí perquè # no canviaria re # vull dir # 
 encara que hi hagi gent <que> [/] que perquè tingui una nóvia no pot 
 veure sempre els seus amics # però <sí> [/] sí # igual. 
*INV: seria igual # com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*JOR: no sé # pués simpàtic eee que sabés guardar un secret i que li 
 agradessin les mateixes coses que io # ia està. 
*INV: creus que podries ser amic d'algú que fos molt diferent a tu # per 
 exemple tu ets un noi de raça blanca # creus que podries ser amic 
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 d'un noi o una noia de raça negra oo el color de la pell # la raça 
 seria un impediment de cara l'amistat? 
*JOR: no # si io ia he tingut d'amics <de> [/] <de> [/] de diferente raça 
 # <no> [/] no seria # és igual # això no és cap impediment. 
*INV: i creus que podries ser amic de un noi o una noia d'una cultura o 
 d'un país molt diferent al teu # d'una cultura molt diferent # per 
 exemple una cultura musulmuna # una cultura oriental # japonesa o 
 xinesa? 
*JOR: <sí> [/] sí # podria ser. 
*INV: no seria un impediment? 
*JOR: no perquè a més a més potser apendria coses <xuli> [?] # <no> [/] no 
 seria cap impediment. 
*INV: i creus que podries ser amic d'algú amb disminució # per exemple un 
 noi o <una no> [/] una noia amb sordesa o això seria un impediment? 
*JOR: no # io penso que sí # no seria cap impediment. 
*INV: de cara a l'amistat # no? 
*JOR: no. 
*INV: i dee un noi o una noia amb ceguesa? 
*JOR: és que mai m'he trobat # no ho sé # no # diria que no # és que <no> 
 [/] no ho sé. 
*INV: bueno és la teva opinió encara que no t'hi haguis trobat. 
*JOR: io diria que no. 
*INV: que no seria cap impediment # i un noi o una noia amb cadira de 
 rodes # que seria un impediment de cara a l'amistat? 
*JOR: <no> [/] no # xxx no perquè faria el mateix que un altre # l'únic 
 que per exemple els deports no els faria <perquè> [//] # és igual # 
 no # no seria cap impediment. 
*INV: mmm # què fas tu per al teu millor amic? 
*JOR: <el> [//] no sé # el que sigui # vull dir si em demana algo ho faig 
 # si xxx xxx un secret el guardo # per lo demés no ho sé # estic amb 
 ell. 
*INV: i què fa el teu millor amic per tu? 
*JOR: el mateix # pués també <fa el> [//] si demano qualsevol cosa pués ho 
 fa. 
*INV: què creus que pensen els teus amics sobre tu? 
*JOR: no ho sé # que si # io què sé # que no sé # xxx em va dir <una> [/] 
 una # <no ho sé> [/] no ho sé. 
*INV: bueno # ara imagina't que aquí hi han els teus amics # el Víctor # 
 el Gerard G # la Paula # el Guillem # i els hi pregunto # què com és 
 el Jordi # què creus que em dirien # simpàtic? 
*JOR: sí # divertit i i diuen que io sé guardar un secret. 
*INV: i? 
*JOR: que sap guardar un secret. 
*INV: mm # què creus que és important perquè una amistat funcioni? 
*JOR: <el> [/] el comunicar+se # <el> [/] el parlar de cada dia o algo 
 així # el parlar <lo> [/] <lo> [//] o sigui lo més que puguis. 
*INV: mm i quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb els 
 teus amics o amigues? 
*JOR: mm <quan> [/] quan algú no guarda un secret? 
*INV: quan algú no guarda un secret? 
*JOR: mm. 
*INV: algún altre problema o conflicte? 
*JOR: no. 
*INV: i com resoleu els problemes o conflictes amb els teus amics? 
*JOR: amb els meus mics parlant. 
*INV: mm # en general per què els amics s'enfaden? 
*JOR: <per> [/] per això mateix # <per> [/] per no guardar un secret o 
 algo així # xxx xxx . 
*INV: tu amb qui tens més confiança # amb els amics o amb els pares? 
*JOR: bueno # <amb el> [/] amb el meu pare. 
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*INV: amb el teu pare. 
*JOR: sí # la meva mare també. 
*INV: per que? 
*JOR: no sé perquè <bueno tam> [//] o sigui no li puc dir les mateixes 
 coses que dic als meus amics però si els hi dic algo sempre em donen 
 consell o algo així # els meus amics també em donen però donen xxx 
 xxx però els meus pares com segur que ho han viscut o algo així # 
 segur que em donen el consell adequat. 
*INV: de vegades els teus amics et pressionen perquè facis coses que tu no 
 vols fer? 
*JOR: sí. 
*INV: com ara # com ara què? 
*JOR: bueno # no sé # xxx si a mi em fan por <la> [//] # si per exemple 
 les altures pués a vegades # pués em diuen <que pugi> [/] que pugi 
 fins que haig de pujar. 
*INV: llavors puges? 
*JOR: hi ha vegades que no. 
*INV: mm # i si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus 
 pares no et deixen # tu què escolliràs? 
*JOR: <de> [/] depèn de quina cosa # vull dir <si> [/] si em diuen d'anar 
 a jugar a futbol i els meus pares diuen que no # jugaré a futbol. 
*INV: per què? 
*JOR: xxx perquè m'agrada i ia està. 
*INV: i depèn de quina altra? 
*JOR: o sigui si em diuen d'anar a fumar pués no # a part de què no vui 
 perquè no tampoc xxx . 
*INV: què teniu en comú tu i els teus amics? 
*JOR: tots som simpàtics # tots som divertits # ens riem tots. 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: RUB Ruben Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|RUB|13;3.|male|1ESO Súnion|oient|Target_Child|vídeo11| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of RUB: 7-MAR-1990 
@Coder: INV 
@Date: 6-JUN-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són les teves millors amigues o amics? 
*RUB: ee # els meus millors amics i amigues són els que estan &aa de 
 companys amb mi <amb la> [//] <a la classe> [/] a la classe i també 
 tinc també a les activitats extraescolars. 
*INV: i com es diuen? 
*RUB: es diuen David # Néstor # aquests de la meva classe són els meus 
 millors amics i després a les extraescolars tinc <el> [/] el Carlos 
 i el Jordi. 
*INV: sí # <i el David i el> [//] el David què el coneixes des de petit? 
*RUB: no # el David el coneixo des de ara perquè eee ara quan he entrat a 
 Súnion i el Néstor igual <no> [/] no els coneixia abans. 
*INV: o sigui els coneixes des de primer de eso? 
*RUB: sí. 
*INV: i el Carlos i el Jordi? 
*RUB: eee des de fa més temps perquè <vaig començar> [//] faig beisbol # 
 vaig començar des dels nou anys # són amics més antics. 
*INV: i el Jordi també? 
*RUB: sí # el Jordi igual. 
*INV: sí # i no coincidiu ia # aquí a l'escola? 
*RUB: no # a l'escola no coincidim # o sea són sempre als extraescolars. 
*INV: val # eee # i tots ells són iguals de millors amics o n'hi ha un que 
 sigui més que un altre? 
*RUB: sí # per exemple hi ha el Néstor que és més millor amic # el David 
 +/. 
*INV: o sigui el Néstor un u # diguessim. 
*RUB: sí # el Néstor un u # el David un dos # i després a les 
 extraescolars el Jordi un u i el Carlos un dos. 
*INV: val # i entre el Néstor i el Jordi # els dos són igual d'amics 
 teus? 
*RUB: sí # són iguals. 
*INV: val # aaam # on tens més amics # a la classe # aquí a l'escola o en 
 altres llocs? 
*RUB: no sé # com aquí hi ha més gent io penso que aquí tinc més amics # 
 de primer # de segon # fins i tot de tercer d'eso. 
*INV: ii # a veure # hi ha preguntes que es repeteixen una miqueta però ia 
 està fet expressament i és per reflexionar una miqueta més # no # 
 sobre el que ia hem estat parlant abans # qui és el teu millor amic 
 de l'institut # d'aquí de l'escola? 
*RUB: el Néstor. 
*INV: el Néstor # i quan et veus amb els teus amics? 
*RUB: em veig aquí # normalment # a l'escola # doncs cada dia # i alguna 
 vegada també quedem per anar al cinema i a casa seva # a casa meva # 
 per fer algunes activitats junts. 
*INV: el cap de setmana o durant la setmana? 
*RUB: sí # durant el cap de setmana perquè durant la setmana tenim eee que 
 estudiar # fer exàmens # coses d'aquestes. 
*INV: sí # tu vius a cornellà i llavors què feu # o sigui # quedeu aquí a 
 barcelona? 
*RUB: sí # quedem aquí a barcelona perquè ademés no només quedo amb el 
 Néstor sinó també uns altres amics i a barcelona amb el David i 
 potser algun altre que no ho és tant # però quedem normalment aquí a 
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 barcelona perquè <és> [/] és d'on venen tots. 
*INV: mmmm # sí # i amb el Carlos i amb el Jordi # quan et veus? 
*RUB: sí # amb el Carlos i amb el Jordi alguna vegada <de> [//] als 
 entrenos ens veiem i als partis # i després algun diumenge també 
 sortim junts. 
*INV: sí # el Carlos i el Jordi són de cornellà? 
*RUB: no # el Carlos i el Jordi són de barcelona. 
*INV: ah ia # mmm # llavors tots junts no sortiu # tu per una part surts 
 amb el David i amb el Néstor i amb altres nois # no? 
*RUB: <sí> [/] sí. 
*INV: i per una altra banda tens aquet altre grup # no # Carlos # Jordi i 
 tu # o també més? 
*RUB: sí # noo # a part d'aquests venen més # el que passa que aquests són 
 els que són més amics meus. 
*INV: i quan es trobeu què acostumeu a fer junts? 
*RUB: doncs el que t'he dit # anar al cinema # anar al mac dónals # 
 divertir+nos # també a vegades anem a algun parc i per exemple doncs 
 # amb el Carlos i amb el Jordi # pués a lo millor alguna vegada 
 juguem a beisbol # que és lo que acostumem a fer # i amb el David i 
 el Néstor també podem a vegades anar a estudiar junts. 
*INV: quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*RUB: no # per mi <no> [/] no hi ha nombre però # no sé # com més eee 
 sigui el grup més petit pués io crec que hi haurà més amistat # i 
 com més gran sigui la amistat es repartirà més. 
*INV: ia # i així per què el grup funcioni # més o menys? 
*RUB: més o menys? 
*INV: sí. 
*RUB: quatre # tres # fins i tot dos # <no> [/] no cal tampoc tenir 
 masses amics # si en tens u i és bo pués és millor que tenir tres o 
 quatre i que no siguin bastant bons amics teus. 
*INV: sí # o sigui com a màxim quatre # diries? 
*RUB: sí. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amic # amic i company? 
*RUB: pués la diferència entre el meu millor amic doncs és que es 
 relaciona molt més amb mi # que m'ajuda més # que compartim més les 
 coses # entre amic doncs que té menys influència que el meu millor 
 amic i que és això # que fa menys coses per mi # i un company doncs 
 que és <un> [/] un altre persona que està <en> [/] en el grup # i 
 que no ha d'intervenir directament en la teva amistat. 
*INV: mm # eee # més o menys # quants millors amics # ee # diries que tens? 
*RUB: doncs per una banda a l'escola pués he dit dos però # no sé # potser 
 en tinc tres o així però aquests són <els que> [//] els millors i 
 després doncs també &aaa a les activitats extraescolars pués # a 
 part d'aquet # pués tindria mmm tres o quatre perquè l'equip és més 
 unit i et relaciones molt més amb la gent. 
*INV: mm # o sigui # millors amics # tres aquí a l'escola # no # i tres o 
 quatre extraescolar? 
*RUB: sí. 
*INV: i llavors a veure # aquet que falta de l'escola qui és? 
*RUB: aquet que falta de l'escola no sé perquè entre millor amic pués 
 podria elegir entre el Víctor o entre algun d'aquests <que> [//] 
 però és que <aquet> [/] aquet Víctor &ee es podria variar # depenent 
 de la situació perquè de vegades em relaciono més amb una gent # 
 depenent de la cosa que hagi de fer o amb una altra. 
*INV: ia # o sigui potser el Víctor # deies tu? 
*RUB: sí. 
*INV: val i <aquests> [//] aquet un o dos que falta d'extraescolar? 
*RUB: sí # doncs seria potser el Pau o el Gerard que a part del Carlos i 
 el Jordi doncs són de la mateixa edat que io. 
*INV: sí # i aquí <que em> [//] quan me'ls puntuaves # Pau # Gerard # què 



Annex 2. Transcripcions  275 
 

 

 posaries un dos # un tres # un u? 
*RUB: aquí # al Pau li posaria un dos i al Gerard més aviat li posaria un 
 u. 
*INV: un u # o sigui que també és un bon amic el Gerard? 
*RUB: sí # també. 
*INV: sí # val # i d'amics # quants amics # més o menys # diries que tens? 
*RUB: d'amics # doncs és que io gairebé em relaciono amb tots i io crec 
 que # mm # molts d'ells són amics meus. 
*INV: sí # i així més o menys com a nombre # més o menys? 
*RUB: no ho sé # io diria que entre el primer d'eso i tota la classe pués 
 uns trenta o així. 
*INV: sí # i companys # quants companys tens? 
*RUB: i companys <quan> [//] # sí # tindria <tota> [/] tota la resta # 
 doncs # pués +/. 
*INV: més o menys? 
*RUB: per exemple <un> [/] &a un sixanta o així # o sigui amb els de 
 trenta em relaciono molts més que als de sixanta # els de sixanta 
 els puc saludar # els <puc> [/] puc dir alguna cosa # puc # no sé # 
 però amb els de trenta són els que més relació tinc. 
*INV: sí # quan temps fa que tens amistat amb el teu millor amic? 
*RUB: amb el meu millor amic &eee en la classe és el Néstor # pués com 
 t'he dit abans # des de primer d'eso # des del setembre de l'any 
 passat i amb el Jordi doncs des de fa quan tenia nou anys # doncs 
 farà uns quatre anys ara o així # una cosa aproximada. 
*INV: sí # mmm # i al Gerard també li has posat un u # també és molt bon 
 amic teu? 
*RUB: sí # no # el Jordi i el Carlos són molt bon amics però el Pau i el 
 Gerard serien més amics que no molt bon amics. 
*INV: ah val # o sigui # estarien més en el grup d'amics. 
*RUB: sí. 
*INV: val # creus que és important tenir amics? 
*RUB: sí # io crec que és important perquè en una situació donada pués 
 encara et poden ajudar bastant i &mmm ajudar+te <al> [/] al problema 
 que tinguis i solucionar+lo. 
*INV: on es fan els amics? 
*RUB: es fan els amics doncs quan tens una relació directa amb ells # com 
 per exemple # la classe o a l'extraescolar. 
*INV: mm # i com es fan els amics? 
*RUB: doncs parlant # després conèixer+los # a poc a poc # i després vas 
 agafant amistat i confiança i llavorens és com es fan els amics. 
*INV: mm # de què parles amb els teus amics? 
*RUB: de # amb els meus amics # doncs parlo de moltes coses diverses # 
 &eee i sobretot del cine i tot això que ens agrada a tots i també a 
 vegades doncs dels deures # no # de consultar si avui tocava fer 
 mates o fer tecnologia # coses diverses. 
*INV: &aaa tu a la teva classe tens un company que és sord # no # el +//. 
*RUB: sí # el Pol a. 
*INV: el Pol # sí # creus que <la> [/] l'amistat amb l'amistat amb els 
 nens sords és diferent respecte l'amistat amb els oients? 
*RUB: no # io no crec que és diferent # io crec que és la mateixa encara 
 que tingui aquesta discapacitat doncs ell es relaciona molt amb la 
 gent i io crec que també seria un bon amic. 
*INV: i l'amistat amb els nois et sembla que és diferent respecte 
 l'amistat amb les noies? 
*RUB: no # io crec que pots tenir un bon amic que sigui noi o que sigui 
 noia # depèn # el que passa que depèn de cada personalitat <do> [?] 
 pués tindràs millors amics nois o millors amics noies. 
*INV: mm # i si tu tinguessis una nóvia et sembla que la teva 
 amistat amb el teu millor amic o amb els teus millors amics 
 seria diferent de l'amistat que tindries amb aquesta nóvia? 
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*RUB: no # io crec que no seria molt diferent perquè continuarien sent 
 amics teus i també li has de dedicar un temps a la nóvia i un altre 
 als teus amics. 
*INV: sí # però el tipus d'amistat que establiries amb els amics o 
 que establiries amb la nóvia et sembla que seria diferent? 
*RUB: sí # seria <defe> [//] diferent # io crec que amb els amics 
 tancaries una mica més la relació per poder estar amb la nóvia 
 perquè segurament que no et donaria temps de fer les dues coses 
 <pel> [//] per la mateixa banda. 
*INV: com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*RUB: el meu amic ideal doncs m'agradaria que fos el que si alguna vegada 
 el necessito doncs que m'ajudés # que quan vull parlar amb ell doncs 
 &ee <fer> [//] iniciar una conversació &mm i coses d'aquestes 
 variades de tenir quan tu desitges d'ell alguna cosa doncs que ell 
 te la faci. 
*INV: i creus que podries ser amic d'algú que fos molt diferent a tu # per 
 exemple un noi d'una altra raça # <o d'un> [//] per exemple # un noi 
 <de> [/] de raça negra o un noi d'un altre país o d'una altra 
 religió molt diferent? 
*RUB: si influiria en la meva amistat? 
*INV: sí # que tu podries ser amic d'una persona que fos molt diferent a 
 tu? 
*RUB: sí # io podria ser amic # si # com he dit abans # si mantenim 
 relacions # tot això # io crec que no hi hauria cap problema. 
*INV: i algú amb disminució # per exemple una persona que fos cega o que 
 anés amb cadira de rodes? 
*RUB: sí # també podria ser # home # depèn de la discapacitat crec que 
 tindries més dificultats o unes altres però io crec que l'amistat 
 seria la mateixa. 
*INV: mm # &aa què fas tu per al teu millor amic? 
*RUB: io faig pués pel meu millor amic # doncs lo que a mi m'agradaria 
 que fes ell per mi # doncs # per exemple # quan ell em pregunta 
 alguna cosa io li responc # si # com t'he dit abans # vol començar 
 una conversació io la començo # del tema de què ei vulgui i també 
 doncs aiudant+nos entre nosaltres. 
*INV: i què fa el teu millor amic per tu? 
*RUB: doncs això que t'he dit abans &ee de moltes vegades doncs ajudar+te 
 # iniciar la conversació # si tens algun dubte li preguntes # però 
 io crec que el teu millor amic pués # io crec que alguna vegada 
 també tindrà que estar pels demés i que sempre no pot fer lo que tu 
 desitges. 
*INV: mm # què creus que pensen els teus amics sobre tu? 
*RUB: doncs que els meus amics pensen sobre mi # doncs <que a lo mi> [//] 
 que sóc una bona persona i per això es relacionen amb mi # que 
 <quan ei> [/] quan eis em necessitin doncs io els puc ajudar i això 
 que &po poden parlar amb mi tranquil·lament i que m'enfado poques 
 vegades. 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*RUB: doncs això que t'he dit # seguir aquestes pautes de que si tu 
 necessites alguna cosa doncs que ell te la pugui respondre i fer les 
 necessitats que cada un necessiti. 
*INV: mmm # i quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb els 
 teus amics? 
*RUB: doncs # a vegades que si tu a vegades no tens ganes de respondre a 
 una pregunta # vols estar tranquil i ell insisteix # doncs aquesta 
 seria com un problema # no # perquè si tu vols # &ee # que et 
 contesti aquesta cosa <i> [/] i ell no està disposat doncs per 
 exemple aquest seria un conflicte # no # que això en teoria entre 
 els bons amics s'hauria de fer però que en algun moment donat doncs 
 <no> [/] no pot ser. 
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*INV: i com es resolen els problemes amb els teus amics? 
*RUB: doncs # parlant+lo i <tornar+lo> [/] tornar+lo a fer <en un> [/] en 
 un altre cas i llavorens doncs establir la relació. 
*INV: mm # per què els amics s'enfaden? 
*RUB: doncs els amics s'enfaden pués per lo que t'he dit abans # perquè tu 
 &eee insisteixes en què ell vulgui fer una cosa i després no acaba 
 <de> [/] de funcionar. 
*INV: tu amb qui tens més confiança # amb els amics o amb els pares? 
*RUB: io tinc més confiança amb els pares perquè <em> [/] em cuiden des de 
 sempre i io crec que <s'ha> [/] s'ha de confiar més amb els pares 
 perquè no sé &a &a # com t'he dit abans # doncs des de sempre t'han 
 estat cuidant i saben de tu # doncs # totes les coses # si ets una 
 persona ordenada o si ets alegre o si ets trista i eis són els que 
 millor et poden ajudar. 
*INV: de vegades els amics et pressionen &aa perquè facis una cosa que tu 
 no vols fer? 
*RUB: no # io crec que els bons amics no et pressionaran mai per fer una 
 cosa que io no vull fer. 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*RUB: io escolliré lo que em diuen els meus pares perquè io crec que lo 
 que em diguin els meus pares és lo que m'ajudarà més si faig aquesta 
 acció o no. 
*INV: mm # què creus que tens en comú tu i els teus amics? 
*RUB: aaa. 
*INV: què teniu en comú? 
*RUB: què tenim en comú # doncs que ens ajudem entre nosaltres # que 
 parlem de les mateixes coses # que fem els mateix costums # que ens 
 relacionem sempre <en> [/] en uns mateixos jocs # això. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: POL Pol Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|POL|13;5.|male|1ESO IES 
 Angeleta Ferrer|oient|Target_Child|vídeo43| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of POL: 12-JAN-1991 
@Coder: INV 
@Date: 14-JUN-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Pol # qui són els teus millors amics o amigues? 
*POL: eee doncs &e en Jordi # &e en Víctor # en Gerard G # bueno els dos 
 gerards eee. 
*INV: com es diu l'altre Gerard? 
*POL: ee S # <el> [/] el Francesc V # el Marc iii és que tinc molts però. 
*INV: així els més amics <o> [/] o amigues. 
*POL: bàsicament # <sí> [/] sí # bàsicament son aquests. 
*INV: llavors tots aquests nois són oients o n'hi ha algun que sigui sord? 
*POL: el Marc i el Francesc són sords. 
*INV: sí # els altres són oients # no. 
*POL: sí # val # llavors el Jordi on el vas conèixer? 
*POL: aquí a l'institut. 
*INV: o sigui l'has conegut ara a primer de eso? 
*POL: <sí> [/] sí. 
*INV: i des de quan que ets així un bon amic del Jordi # ia de seguida des 
 del setembre? 
*POL: no # ee primer ens vem fer amics el Víctor i io perquè # no sé # 
 perquè ens agradava el mateix <i> [/] i només el primer dia ia ens 
 vem conèixer # llavors com que el Jordi era amic del Víctor ens vem 
 anar coneixent a través del Víctor <i> [/] i ara som bastant amics. 
*INV: i així bastant amics des de setmana santa # des de nadal? 
*POL: no # començat el curs però no immediatament # una mica més tard. 
*INV: ia # després d'uns quants mesos? 
*POL: sí. 
*INV: mm # val # i el Víctor també el vas conèixer aquí el setembre? 
*POL: sí. 
*INV: per qué abans no anava amb tu a primària # ni el Víctor ni el Jordi? 
*POL: <no> [/] no. 
*INV: i ia de seguida vau ser bons amics? 
*POL: sí. 
*INV: mm # i el Gerard G ? 
*POL: ee fa extraescolars amb mi i ia el coneixia d'abans i erem bons 
 amics de fútbol. 
*INV: ah ia # o sigui no anava a la mateixa escola de primària que tu? 
*POL: no # <però> [/] però com que entrenem molts dies i moltes hores 
 doncs ia el coneixia bastant bé. 
*INV: de futbol # d'extraescolar # iii més o menys des de quan el coneixes 
 el Gerard G # més o menys ? 
*POL: <des de> [/] des de que tenia uns cinc anys o així. 
*INV: des dels cinc. 
*POL: ss. 
*INV: i així de ser més amics tu i el Gerard G # ia des d'aquell moment o 
 quan us heu fet més grans. 
*POL: no # <quan> [//] ah # quan vam vindre aquí a l'institut encara vem 
 ser més amics # perquè abans erem bons amics però <no> [/] no molt i 
 ara bastant. 
*INV: o sigui des del setembre també # més o menys # des de que vau 
 començar. 
*POL: sí. 
*INV: i el Gerard S # no? 
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*POL: sí # doncs aquest també el vaig conèixer aquí a l'institut # bueno # 
 l'havia vist algun cop perquè havíem fet alguna extraescolar però 
 bàsicament el vaig conèixer aquí. 
*INV: i de seguida vau ser bons amics o després d'un cert temps? 
*POL: no # <va> [/] va passar <un> [/] un cert temps # <bastant> [/] 
 bastant temps perquè ell anava amb uns altres amics i no ens 
 coneixíem gaire bé però al cap d'un temps ia ens vam conèixer perquè 
 erem de la mateixa classe i ens toquen els mateixos grups i això. 
*INV: i més o menys # a partir de nadal # a partir de setmana santa # ets 
 un bon amic del Gerard S ? 
*POL: mm # a partir de semana santa # io diria. 
*INV: mm # sí # i el Francesc V on el vas conèixer? 
*POL: oh # allà # des de la guarderia. 
*INV: des de la guarderia? 
*POL: sí # ia fa molt temps que xxx i els nostres pares també són amics i 
 molts cops anem a passejar o # <i se> [/] i sempre sortim junts de 
 l'institut i tot. 
*INV: vau coincidir a l'escola de primària? 
*POL: sí. 
*INV: ii des de quan que ets més bon amic del Francesc # xxx xxx? 
*POL: io crec que de sempre he sigut molt amic. 
*INV: sí # ia des dels cinc anys # més o menys # que ereu bons amics? 
*POL: sí # potser abans no era tan bo perquè no l'entenia bé o no sé però 
 no sé # que io recordi # sempre. 
*INV: i el Marc on el vas conèixer? 
*POL: el Marc també feia futbol abans # vaig conèixer durant una temporada 
 i també ha fet altres extraescolars <i> [/] i ara com que anem junts 
 a l'institut doncs +//. 
*INV: val # o sigui que tu ia el coneixies d'algun extraescolar? 
*POL: sí # i al futbol que havia fet amb nosaltres. 
*INV: val # i ara us heu trobat aquí # per què no anaveu a la mateixa 
 escola de primària? 
*POL: no. 
*INV: i aaa # o sigui que tu i el Marc des de quan que sou més bons amics? 
*POL: <des de> [//] io crec que des d'ara # des de que va començar 
 l'institut. 
*INV: des del setembre més o menys? 
*POL: sí. 
*INV: llavors # de tots aquests grups d'amics # si haguessis de posar 
 números # un u el que és <més> [/] més bon amic # un dos el que és 
 bon amic però una miqueta menys # etc # a quins posaries un u? 
*POL: eee ho fico? 
*INV: sí. 
*POL: el Gerard G seria el primer. 
*INV: pots posar més d'un u # eh. 
*INV: ah # junt amb el Francesc # però aquests són els de la meva classe # 
 no dic els de fora. 
*INV: bueno també els pots dir. 
*POL: ah val # doncs també tinc un altre amic que es diu Martí G i també 
 perquè anem junts al futbol i com el Gerard # després també <el> [/] 
 el Jordi i el Víctor # i potser <el> [/] el Gerard S i el Marc 
 serien <els> [/] els tercers. 
*INV: i aquest noi que no l'havies dit # el Martí G # des de quan que el 
 coneixes? 
*POL: ee com el Gerard que des d'anar a futbol ee va vindre abans # io 
 diria que als quatre anys <ia hi e> [/] ia hi era # io també vaig 
 vindre als quatre anys i des d'allà ia erem bons amics al futbol i 
 ara encara més. 
*INV: però ve aquí a l'institut? 
*POL: sí # és aquell noi alt que hi ha # no sé si l'has vist mai # no # 
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 potser no. 
*INV: val # però # no va a la teva classe? 
*POL: no # va a l'a # a l'altra. 
*INV: ah ia # val # o sigui que més o menys des dels cinc anys us 
 coneixeu però bons amics des d'aquest any? 
*POL: sí # no # io diria que abans ia ho erem igual. 
*INV: val # ia ereu bons amics. 
*POL: sí. 
*INV: <val> [/] val # i a primària no va anar a la mateixa escola que tu # 
 el Marc? 
*POL: no # va anar al pins. 
*INV: mm # llavors a veure tots aquests nois funcioneu com un grup o aquí 
 hi han diferents subgrups? 
*POL: home # hi han diferents io diria # perqueè +//. 
*INV: sí # quins grups hi ha aquí? 
*POL: eee io diria que <nosa> [//] # a veure el Gerard # ai # el Gerard G 
 # el Martí G i io <som com> [//] i el Francesc a vegades # som com 
 un grup. 
*INV: sí # a veure aaa +/. 
*POL: perqué &pa parlem de lo mateix i ens agraden les mateixes coses # 
 després hi ha +/. 
*INV: més tu # val # o sigui Martí # Francesc # Gerard i tu # <sí> [/] sí. 
*POL: Gerard i io # i després hi ha # bueno el Marc a vegades també 
 s'integra amb nosaltres. 
*INV: amb aquest grup? 
*POL: sí # o a vegades també se'n va en el grup del Víctor i el Jordi # 
 que són &a amb altres nens que bueno són amics meus però no molt. 
*INV: val # o sigui que aquí hi ha un altre grup que és el Jordi # el 
 Víctor i el Marc # i el Marc de vegades va amb vosaltres # amb 
 aquet grup # però de vegades va amb un altre grup # i també hi ets 
 tu # no? 
*POL: sí. 
*INV: més Pol. 
*POL: bueno # io <no> [/] no gaire # io. 
*INV: no? 
*POL: amb ells no vaig gaire # o sigui perqué van amb els del seu col·legi. 
*INV: o sigui de vegades és el Jordi # el Víctor i el Marc # no? 
*POL: sí # i alguns altres nens que han anat al mateix col·legi. 
*INV: val # i el Gerard S? 
*POL: el Gerard S va també amb altres nens que han nat del seu col·legi <i 
 amb> [/] i amb altres <que no> [/] que no hi han anat. 
*INV: o sigui de vegades va amb vosaltres i de vegades amb altres nens. 
*POL: <sí> [/] sí. 
*INV: val # i quan ve amb vosaltres amb qui va amb el Gerard G # Francesc 
 V # el Martí? 
*POL: eee io diria que va més amb el Francesc i amb mi. 
*INV: val # amb el Francesc i amb tu. 
*POL: sí. 
*INV: d'acord # val # tu on tens més amics o amigues # a la teva classe # 
 a l'institut en general o en altres llocs # per exemple a les 
 extraescolars # en quin lloc tens més amics o amigues? 
*POL: és que eee estan bastant variat perquè io tinc família a girona i 
 vaig molt i també tinc molts amics i però aquí també en tinc 
 bastants i al futbol <a molt> [//] a tot arreu tinc. 
*INV: val # o sigui una mica en els tres llocs # aquí # al futbol i a 
 girona. 
*POL: sí. 
*INV: val # i de l'institut qui és el teu millor amic # tu has posat a 
 veure un u al Gerard # un u al Francesc # un u al Martí # però així 
 <més> [/] <més> [/] més? 
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*POL: ah # io crec que el Martí. 
*INV: el Martí. 
*POL: sí. 
*INV: i quan et veus amb els teus amics? 
*POL: eee casi sempre els dies de col·legi # els dies de futbol # els 
 dissabtes també # <els> [/] els +/. 
*INV: els dissabtes perquè aneu a fer partits o perquè us trobeu? 
*POL: partits # no # bueno  a vere # els dies de col·legi ens veiem sempre 
 perquè anem al mateix col·legi # llavors els divendres quedem sempre 
 perquè tenim una orquestra i toquem en una orquestra i ens veiem i 
 quedem. 
*INV: ah # que estudieu en alguna escola de música? 
*POL: sí # bueno però cadascú estudia <en una> [/] en una diferent i 
 nosaltres ens juntem i som un grup de música. 
*INV: us ajunteu a casa d'algú de vosaltres? 
*POL: sí # <iii> [/] i també ens veiem els dissabtes perquè tenim partit i 
 alguns diumenges perquè quedem a nar mirar els partits dels grans o 
 així. 
*INV: val i què quedeu els diumenges al matí o els diumenges a la tarda? 
*POL: aaa # més bé al matí perquè <xxx> [>] . 
*INV: <xxx xxx> [<] un partit. 
*POL: sí. 
*INV: i a veure # aquesta orquestra # el Marc i el Francesc també hi són 
 en aquesta orquestra? 
*POL: no perquè tenen extraescolars el dia que nosaltres quedem. 
*INV: ah ia. 
*POL: i em sembla que no toquen cap instrument a més. 
*INV: ia # o sigui que en aquesta orquestra qui hi ha el Martí ? 
*POL: el Martí. 
*INV: <el Ge> [//] # els dos Gerards # el Víctor +/. 
*POL: no # <el Gerard> [//] els dos Gerards no # som el Martí # io # el 
 Gerard +/. 
*INV: G? 
*POL: sí # el Víctor i un altre nen <que> [//] # no # un altre nen. 
*INV: ia. 
*POL: amic del Martí. 
*INV: ia # i a casa de qui quedeu? 
*POL: normalment quedem a casa del Gerard però de vegades també anem a 
 casa meva o a casa del Martí. 
*INV: mm # d'acord # per tu quin és el nombre ideal d'amics d'un grup 
 perquè aquell grup funcioni? 
*POL: cinc o sis. 
*INV: cinc o sis. 
*POL: sí. 
*INV: a veure # un # dos # tres # quatre # bueno # el dia <que us> [//] 
 que quedeu per l'orquestra ia més o menys ho deveu ser # no? 
*POL: sí # cinc som. 
*INV: quina diferència hi ha aaa # segons el teu punt de vista # entre 
 millor amic o millor amiga # entre amic o amiga # i entre company o 
 companya? 
*POL: io crec que millor amic és <amb el> [//] <amb qui ju> [//] qui de 
 sempre amb qui jugues # amb qui eee sempre parles de les coses <ii> 
 [/] i pots confiar amb ell i tot això # amic és que <ets> [//] tens 
 bona relacions i jugues bastant però <no> [/] no tens tanta 
 confiança com els teus millors amics # i company és que potser no és 
 amic teu però a l'hora <de> [/] d'ajudar+te en algo sempre t'ajuda. 
*INV: mm # quants millors amics consideres que tens? 
*POL: eee # no ho sé # dos. 
*INV: dos # i són? 
*POL: el Martí G i un nen que va a girona # que viu a girona # que es diu 



Annex 2. Transcripcions  285 
 

 

 arnat. 
*INV: arnat? 
*POL: <Bernat> [/] Bernat. 
*INV: ah # Bernat # val # no me l'has dit aquí el Bernat? 
*POL: no # no sé # se m'ha anat. 
*INV: sí. 
*POL: i el meu cosí també # <que també es diu> [//] es diu Èric. 
*INV: i Èric # o sigui posem tres? 
*POL: sí. 
*INV: tres # Èric # val # llavors els afegirem també aquests nens. 
*POL: val. 
*INV: eh # Bernat i Èric # que és el teu cosí. 
*POL: sí. 
*INV: val # el Bernat on el vas conèixer? 
*POL: eem # bueno <el meu> [/] el meu cosí <té> [/] té amics +/. 
*INV: que és de girona el teu cos +/. 
*POL: sí # té amics que juguen al seu mateix equip i llavors és un d'ells 
 # diguem # no sé # sempre estem en contacte pel messenger i això i 
 el vaig conèixer jugant. 
*INV: val # i des de quan que ets bon amic del Bernat? 
*POL: tres anys o així # fa. 
*INV: i l'Èric # des de quan que ets un bon amic # a part de ser el teu 
 cosí? 
*POL: des de sempre # io diria. 
*INV: val i en aquests nens quan els veus? 
*POL: mm # a vegades quan # no sé # quan hi han cumpleanys d'algú de la 
 família o quan en vaig a casa els meus cosins <i> [/] i anem a jugar 
 # no sé # el meu cosí el veig cada diumenge o +/. 
*INV: que hi vas cada cap de setmana a girona? 
*POL: no # potser cada dos. 
*INV: cada dos # mm. 
*POL: sí # i llavors algun veig en Bernat . 
*INV: val # i quan els veus què fas <amb> [/] amb aquests nens # quines 
 activitats feu? 
*POL: jugo. 
*INV: futbol? 
*POL: futbol # sí. 
*INV: val # i quina puntuació els hi posaries? 
*POL: de l'u al deu? 
*INV: sí # <com> [//] igual com aquests nens els hem puntuat. 
*POL: ah <val> [/] val eee. 
*INV: en funció del millor amic +//. 
*POL: potser <un> [/] un dos i un u. 
*INV: un dos? 
*POL: i un u . 
*INV: i un u # <val> [/] val # llavors a vere # millor amic # tu has dit 
 tres # el Martí # el Bernat i l'Èric # però en canvi al Bernat li 
 has posat un dos? 
*POL: sí perquè +/. 
*INV: i en canvi aquí hi han nens que els has puntuat amb un u? 
*POL:  sí perquè el Bernat és <molt> [/] molt amic meu però a vegades té 
 uns canvis de caràcter i és algo que <no> [/] no sé # no m'agrada 
 gaire d'ell # per això no és <tan> [/] tan amic. 
*INV: ia # mm # i amics # quants amics tens # més o menys? 
*POL: uff # io crec que tinc més de trenta. 
*INV: sí # en els quals inclouries <aquests> [*] # no? 
%com: nois que ha anomenat abans 
*POL: <sí> [/] sí. 
*INV: i de companys més o menys # quants companys tens # què diries? 
*POL: uns vint. 
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*INV: val # creus que és important tenir amics? 
*POL: sí. 
*INV: per què? 
*POL: perquè així si tens algun problema <o> [/] o et passa algo et pot 
 ajudar # no sé # <i> [/] i també <per> [/] per demanar consell a 
 l'hora de fer algun treball o +//. 
*INV: mm # i on es fan els amics? 
*POL: io crec que es pot fer a tot arreu un amic. 
*INV: i <en quin> [/] en quins llocs et sembla que és més fàcil fer amics? 
*POL: mm <a> [/] a colònies per exemple # a llocs on et passes uns quants 
 dies fent activitat amb ells. 
*INV: de què parles amb els teus amics? 
*POL: normalment <de> [/] de futbol # d'estudis # de música # de moltes 
 coses. 
*INV: mm # i tu que tens amics oients i amics sords et sembla que 
 l'amistat amb els nois sords és diferent respecte l'amistat que tens 
 amb els nois oients? 
*POL: no # diria que <són> [//] és lo mateix. 
*INV: mm # i l'amistat amb els nois et sembla que és igual o diferent 
 respecte l'amistat amb les noies? 
*POL: no sé # io diria que és diferent perquè amb els nois <pots> [/] 
 normalment pots parlar dels temes <que> [/] <que els> [//] o a viam 
 encara que hi ha alguna noia que <agrada> [/] agrada els temes dels 
 nois també # però io crec que els nois són els que entren més els 
 temes # no sé # de lo que parles i tot això. 
*INV: entren més? 
*POL: sí # bueno encara que hi ha alguna excepció de noia que també és 
 bastant amiga meva <i> [/] i parlo també de lo mateix que amb els 
 meus amics. 
*INV: mm # i per què et sembla que les noies no entren tant en aquests 
 temes? 
*POL: no sé # perquè io crec que van una mica a la seva bola i <fan> [//] 
 # no sé # <estan com> [//] <tenen un> [//] <no sé com ho diria la> 
 [//] una edat que més s'abracen i de tot i passen una mica <de> [/] 
 de nosaltres # només parlen amb els nois que fan tonteries o no sé # 
 io diria que és per xò. 
*INV: ia # mm # imagina't que tens una nóvia # eh # tens una parella # aaa 
 # l'amistat que tu tens amb els teus millors amics et sembla que 
 seria igual o diferent respecte l'amistat que tindris amb aquesta 
 nóvia? 
*POL: eee io diria que seria igual. 
*INV: per què? 
*POL: perquè els meus amics són una cosa diferent de si tinc nóvia o no # 
 és una cosa # és una cosa diferent # o sigui tu pots tindre nóvia o 
 no # però els teus amics io crec que <sempre> [/] sempre serem 
 iguals # bueno quan siguem grans no # però de moment sí. 
*INV: no # però no vull que si variava o no l'amistat amb els teus amics # 
 sinó l'amistat que tu tindries amb els teus amics # que segur que 
 seria la mateixa que la que tens ara # seria igual o diferent de 
 l'amistat que tindries amb aquesta nóvia. 
*POL: home # io diria que seria diferent. 
*INV: per què? 
*POL: perquè amb una novia io crec que fins i tot confiaria menys. 
*INV: amb la nóvia? 
*POL: sí # perquè ara ets massa petit i # potser quan sigui més gran no 
 però ara confiaria <menys> [//] més amb els amics. 
*INV: mm # com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*POL: eee simpàtic # <que> [/] que no s'enfadés # em # per qualsevol cosa 
 <i> [/] i xxx <i que no> [//] # que xxx les coses parlant. 
*INV: mm # i creus que podries ser amic d'algú que fos molt diferent a tu 
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 # per exemple tu ets un noi de raça blanca # creus que podries ser 
 amic d'un noi o una noia de raça negra o el color seria un 
 impediment de cara a l'amistat? 
*POL: no # io tinc amics que venen <d'altres> [/] d'altres llocs del món i 
 som igual d'amics. 
*INV: mm # i creus que podries ser amic d'un noi o una noia que fos de un 
 país # d'una cultura molt diferent a la teva # io què sé # d'una 
 cultura àrab o xinesa? 
*POL: podria però som +/. 
*INV: o seria un impediment la cultura? 
*POL: costaria més perquèee +//. 
*INV: per què? 
*POL: io crec que s'adaptaria pitjor aquí i li costaria més adaptar+se 
 <i> [/] i la majoria de nens io crec que el rebutjarien # llavors ia 
 no voldria tindre amics ni re. 
*INV: per què et sembla que el rebutjarien? 
*POL: perquè segons ells no ets igual que ells i si no ets igual pués 
 <ets> [/] ets dolent # com diguéssim. 
*INV: mm # quan dius # segons elles no ets igual que ells # a qui et 
 refereixes? 
*POL: ningú en concret però segur que hi hauria gent que el faria fora 
 <per> [/] perquè no són igual. 
*INV: o sigui faria fora a aquests nens que són d'una altra cultura. 
*POL: sí. 
*INV: molt diferent a la d'aquí. 
*POL: eh # perdó? 
*INV: o sigui faria fora a aquests nens que són d'una cultura molt 
 diferent a la d'aquí # per exemple una cultura xinesa o índia o àrab? 
*POL: no ho sé # diferents <a la> [/] a la nostra mateixa cultura # io 
 diria que els farien fora ia. 
*INV: i et sembla que podries ser amic d'algú amb una disminució # <o> [/] 
 o seria un impediment? 
*POL: no. 
*INV: sord # tu ia tens amics sords . 
*POL: sí. 
*INV: i et sembla que podries ser amic d'un nen o una nena cecs? 
*POL: sí. 
*INV: o seria un impediment la ceguesa de cara a l'amistat? 
*POL: io diria que no. 
*INV: i amb cadira de rodes? 
*POL: tampoc # pots parlar i pots jugar a altres jocs que no siguin 
 d'esport. 
*INV: mm # què fas tu per al teu millor amic? 
*POL: io quan trobo un problema l'intento ajudar i si falta algún deure 
 també l'ajudo # no sé # l'intento ajudar. 
*INV: mm # i què fa el teu millor amic per tu? 
*POL: el mateix. 
*INV: mm # què creus que pensen els teus amics sobre tu? 
*POL: ee # no sé # io crec <que> [/] que pensen que # no sé # <nos> [//] 
 # a vegades que m'enfado sovint però que també sóc <prou> [/] prou 
 noble <i parlo de> [//] i parlo amb ells molt sovint i així. 
*INV: mm # o sigui que t'enfades sovint # que ets raonable +/. 
*POL: bueno # algún cop # quan alguna cosa +/. 
*INV: que parles sovint amb ells? 
*POL: sí. 
*INV: val # què és important perquè l'amistat funcioni i no hi haiguin 
 problemes? 
*POL: ee # io crec que # mm a ver # que un sigui # em # raonable amb el 
 altre <i que sempre> [/] i que sempre en els moments difícils 
 s'ajudin # entre amics. 
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*INV: mm # i quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb els 
 teus amics # sempre algun problema hi ha # algun petit problema # no? 
*POL: <sí> [/] sí # a vegades quan # aa algún diu una cosa i l'altre en 
 diu un altre doncs sempre hi ha alguna picabaralla però poques 
 vegades. 
*INV: o sigui quan no us poseu d'acord en alguna cosa. 
*POL: <sí> [/] sí. 
*INV: i algún altre conflicte? 
*POL: no # io diria que aquest és <el> [/] el principal # abans ia n'ha 
 passat algún però no # tampoc. 
*INV: mm # i com resoleu els problemes o els conflictes amb els teus amics? 
*POL: parlant. 
*INV: per què # en general # els amics s'enfaden? 
*POL: m # no ho sé <perquè io crec> [//] he dit que sempre volen ser eee 
 superiors a algú <o> [/] o a vegades # no ho sé # <és que no> [//] 
 o també pot ser <que> [/] <que siguin> [//] <que no> [//] que a 
 vegades estiguin de mal humor <i> [/] i l'únic que diguis ia ho 
 rebutgin. 
*INV: ia # mm # tu amb qui tens més confiança # amb els amics o amb 
 els pares? 
*POL: io amb els pares. 
*INV: per què? 
*POL: no ho sé perquè # no ho sé però tinc més confiança. 
*INV: i de vegades els amics et pressionen perquè facis una cosa que tu 
 no vols fer? 
*POL: no # ai vist altres casos que sí però en el nostre grup no. 
*INV: mm # si els amics volen que fassis una cosa però els teus pares 
 no et deixen # tu què escolliràs? 
*POL: no la faig. 
*INV: no # no la fas? 
*POL: &tt &=gest de negació . 
*INV: a veure per què # explica+ho una mica. 
*POL: no # perquè io veic que els pares ia han viscut la infància i ia 
 saben <el> [/] el què hem de fer i tot # i llavors io crec que tenen 
 més experiència <que els> [/] que els meus amics. 
*INV: mm # i <què te> [/] què teniu en comú tu i els teus amics? 
*POL: mm # no ho sé. 
*INV: en què us assembleu? 
*POL: ens agrada lo mateix. 
*INV: i què és això # el mateix? 
*POL: el futbol. 
*INV: el futbol. 
*POL: bàsicament # sí <i e> [/] i els esports # i parlem sempre del mateix 
 i tot # no sé # en moltes coses. 
*INV: sí # i quan dius parleu del mateix a què et refereixes? 
*POL: <al> [/] al futbol i als esports. 
*INV: mol bé. 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: BAD Badria Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|BAD|13;9.|female|2ESO Escola 
 Labouré|oient|Target_Child|vídeo45| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of BAD: 23-SEP-1990 
@Coder: INV 
@Date: 14-JUL-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Badria qui són les teves millors amigues o amics? 
*BAD: d'aquí a l'escola? 
*INV: sí # o de fora # les millors o els millors? 
*BAD: una aquí se <llama@s> [*] <Màxim> [?] # eem # la Mercè # ii la 
 Fani # l'Andrea # la Nàtali # i de fora <són> [/] són l'Evan # eee 
 <l'Emili> [?] iii una noia que es diu <Lili> [?] . 
%com: llama = diu # ho diu en castellà 
*INV: uns noia que es diu? 
*BAD: <Lili> [?]. 
*INV: <Wili> [?] mm # o sigui les cinc primeres són d'aquí de 
 l'escola? 
*BAD: sí. 
*INV: i les altres tres? 
*BAD: de fora. 
*INV: de fora # mm # i què són del barri? 
*BAD: bueno són són gent de # estrangeres i no viuen aquí # no viuen 
 aquí # viuen per per xxx i xxx # bueno . 
*INV: sí # i aquestes cinc nenes van a la teva classe? 
*BAD: sí. 
*INV: les cinc primeres. 
*BAD: sí. 
*INV: i aquestes tres nenes no van aquí a l'escola? 
*BAD: no. 
*INV: van a altres escoles? 
*BAD: sí. 
*INV: llavors # totes elles són oients però la Mercè és sorda oi? 
*BAD: sí # d'una orella # no escolta bé d'una orella. 
*INV: val # llavors amb la Mercè on us vareu conèixer tu i la Mercè? 
*BAD: doncs <aquesta> [/] aquesta mateixa escola a parvulari # p+tres. 
*INV: oh # a p+tres? 
*BAD: fa onze anys. 
*INV: ia # mm # i sempre heu anat juntes? 
*BAD: sí. 
*INV: i ia des de p+tres sou bones amigues o quan vas començar a ser una 
 bona amiga de la Mercè? 
*BAD: bueno a p+tres anàvem al parc i a jugar a(ll)í i jugàvem # crec que 
 des d'a(ll)í # crec # no recordo bé però crec que des d'a(ll)í. 
*INV: val # o sigui que m'estaves dient que amb la Mercè ia des de p+tres 
 que sou bones amigues. 
*BAD: sí. 
*INV: i amb la Màxim des de quan que la coneixes? 
*BAD: fa dos anys. 
*INV: fa dos anys. 
*BAD: aquí <a> [/] a primer de eso # crec que va vindre. 
*INV: <ia> [/] <ia> [/] ia i des de quan que sou bones amigues # tu i la 
 Màxim? 
*BAD: bueno # <bones> [/] bones des de fa un any. 
*INV: o sigui que fa un any que ets bona amiga de la Màxim. 
*BAD: sí. 
*INV: i la Fani des de quan que la coneixes? 
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*BAD: des de fa quatre anys crec. 
*INV: quatre anys. 
*BAD: som amigues # bones # des de fa dos. 
*INV: dos # mm # i l'Andrea? 
*BAD: <de> [//] <va vindre> [//] <deu> [//] fa uns set anys que va 
 vindre o sis # i som bones amigues des de fa cinc anys. 
*INV: ia # i la Nàtali? 
*BAD: va vindre fa dos anys i fa un any que som amigues. 
*INV: mm # sí # i l'Evan # on us vau conèixer? 
*BAD: &=somriu # bueno # <a> [/] aquet em xxx xxx a mi # ens vam posar a 
 parlar <i> [/] i som amics des de fa <un> [/] un any. 
*INV: és un noi? 
*BAD: sí és un noi. 
*INV: sí # i on us vau conèixer? 
*BAD: doncs # <feiem> [//] estàvem jugant amb el monopatí i llavors <va 
 vindre> [//] va vindre ell i vam començar a parlar i tot això # no 
 sé per què. 
*INV: en una plaça? 
*BAD: sí # aaa aquí al macba # llavors a(ll)í vam començar a parlar i tot 
 això. 
*INV: ah ia # o sigui des de fa un any # mm # i l'Èmili # és una noia? 
*BAD: sí. 
*INV: i la Lilí també. 
*BAD: sí. 
*INV: o sigui l'únic noi és l'Evan # no? 
*BAD: sí # tinc més amics però <no> [/] no són molt bons. 
*INV: ia # sí # val i l'Èmili on la vas conèixer? 
*BAD: doncs l'Èmili és també <és> [//] # <ell me la va presentar> [/] me 
 la va presentar <él@s> [*] # i la Lili també. 
%com: él = ell # ho diu en castellà 
*INV: ah ia. 
*BAD: són germanes la Èmili i la Lili # són germanes. 
*INV: L'Èmili i la Lili són germanes. 
*BAD: sí. 
*INV: i són germanes de l'Evan o no? 
*BAD: no # <són amics> [/] <són amics> [/] són amics. 
*INV: ia # sí # o sigui que les vas conèixer també a la plaça # al macba? 
*BAD: no # la Èmili no # <vam presentar> [//] vam quedar una vegada i em 
 va presentar les seves amigues # llavors ens vam conèixer. 
*INV: ia # mm # i des de quan que sou bones amigues amb l'Èmili? 
*BAD: cinc nou mesos. 
*INV: i amb la Lili? 
*BAD: sis mesos # però <coneixia des de fa temps> [/] coneixia des de fa 
 temps eh # la Lili # l'Evan i <tot> [/] tot(s) aquests # els 
 coneixia de fa temps però <amics> [/] <amics de fa> [//] bons amics 
 mai # els coneixo # eren coneguts només. 
*INV: ia # del barri. 
*BAD: sí. 
*INV: <ia> [/] <ia> [/] ia # ii per exemple l'Evan des de quan que el 
 coneixes # així del barri # conegut? 
*BAD: dos anys. 
*INV: uns dos anys. 
*BAD: sí # una mica més. 
*INV: i la Èmili i la Lili també? 
*BAD: bueno # la Èmili i la Lili una mica menys que l'Evan # <les conec> 
 [?] . 
*INV: un any i mig # una cosa així? 
*BAD: sí. 
*INV: val # aaa llavors # a vere # si haguessis de posar números # el 
 número u el que és més més més amic o amiga # el número dos que 
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 també és un bon amic o amiga però no tant # número tres una miqueta 
 menys # a qui posaries un número u? 
*BAD: ff # a la Mercè. 
*INV: a la Mercè # algú més li posaries el número u? 
*BAD: a l'Evan. 
*INV: a l'Evan # sí. 
*BAD: i número dos a la Andrea # el número dos # el tres la Nàtali +/. 
*INV: sí # el dos a ningú més només a l'Andrea? 
*BAD: bueno # la Nàt(al)i també # la Nàtali. 
*INV: la Nàtali també. 
*BAD: el tres <a la> [/] a la Fani # el quatre a la <Màxim> [?] # <els> 
 [/] i <els qua> [//] els dos cincs a la <Èmili i la Lilí> [?]. 
*INV: aaa a veure # tu on consideres que tens més amigues o amics # a la 
 teva classe # aquí a l'escola en general # al barri o en altres 
 llocs? 
*BAD: en altres llocs. 
*INV: en altres llocs? 
*BAD: sí. 
*INV: i bons amics # bones amigues a on consideres que en tens més? 
*BAD: entre aquí i ahí. 
*INV: entre aquí # què vols dir # a la classe? 
*BAD: sí # <la m> [/] la Mercè seria la principal amiga <que> [/] que tinc 
 a tots llocs i i ahí a fora l'Evan seria també # serien iguals # la 
 Mercè una mica més. 
*INV: ia # mm # val # llavors amb aquestes amigues d'aquí # de la teva 
 classe quan et veus amb elles # et veus <aquí> [/] aquí a l'escola? 
*BAD: sí # a l'escola la Mercè # a vegades quedem els dissabtes # però per 
 les tardes. 
*INV: fora de l'escola també et veus amb la Mercè? 
*BAD: fora # &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: dissabtes a la tarda. 
*BAD: sí. 
*INV: sí # i amb les altres # Màxim # Fani # Andrea # Nàtali? 
*BAD: amb la Maxim de vegades quedem. 
*INV: sí # també dissabtes a la tarda? 
*BAD: bueno # alguna vegada hem quedat # a vegades per les tardes # de 
 dilluns a divendres # per fer els deures # la Fani no pot perquè és 
 interna # i l'Andrea a vegades quedem # a vegades # molt poques # la 
 Nàtali també. 
*INV: i quan dius de vegades # els caps de setmana o durant la setmana? 
*BAD: sí # durant la setmana # els caps de setmana <no> [/] no xxx xxx 
 xxx . 
*INV: no # o sigui els caps de setmana només amb la Mercè. 
*BAD: bueno # algun cap de setmana estic amb la Mercè. 
*INV: sí # i la Maxim # l'Andrea i la Nàtali alguna tarda de dilluns a 
 divendres. 
*BAD: sí # algun cap de setmana # algun. 
*INV: sí i # però # surtiu totes juntes o no # o tu només quedes o amb la 
 Maxim o amb l'Andrea? 
*BAD: a vegades sortim totes juntes # a vegades. 
*INV: o sigui Mercè # Maxim # Andrea i Nàtali? 
*BAD: sí # a vegades # una vegada vam sortir <tot> [/] totes juntes menys 
 la Fani. 
*INV: la Fani no perquè és la noia interna? 
*BAD: interna. 
*INV: sí # val # però només una vegada vau sortir totes juntes? 
*BAD: una o dos. 
*INV: ya # i aaa # quan quedes durant la setmana per les tardes # què vas 
 # a casa <de la> [/] <de la> [//] d'elles # de la Maxim o de 
 l'Andrea <o> [/] o passegeu per aquí el barri? 
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*BAD: passegem # quedem a una cafeteria per fer els deures. 
*INV: ah ia. 
*BAD: de vegades aixís. 
*INV: sí # mm # val # i amb l'Even # la Èmili i la Lili quan et veus? 
*BAD: per les tardes # els dissabtes i els diumenges # així. 
*INV: mm # què quedeu a la plaça del macba? 
*BAD: bueno també a la xxx xxx <al> [/] al port olímpic. 
*INV: sí. 
*BAD: ahí quedem # <la villa olímpica> [/] la villa olímpica # m'estic 
 liant. 
*INV: ia # sí # iii quines activitats feu # algunes ia me les has 
 dit # per exemple deures # no? 
*BAD: sí. 
*INV: en una cafeteria # què més? 
*BAD: eeem # a veure tendes +/. 
*INV: m? 
*BAD: anem a veure tendes # comprar roba # anem amb monopatí i quan és 
 estiu anem a la platja a fer surf # així. 
*INV: <tu quin creus> [//] <quin és> [//] <si tens un grup d'amigues que 
 aneu totes juntes> [//] # perquè aquí aquestes nenes aneu totes 
 juntes aquí a l'institut # per exemple a l'hora del pati # aquí a 
 l'escola? 
*BAD: sí. 
*INV: sí # més o menys # aneu tot aquet grupet? 
*BAD: sí. 
*INV: val # llavors per tu quin és el nombre ideal d'amigues d'un grup? 
*BAD: el número? 
*INV: sí # perquè no hi haiguin baralles? 
*BAD: ff # a mi em dóna igual # quan més siguem més ens divertirem i quan 
 més n'hi hagi més problemes n'hi ha però <és igual> [/] és igual. 
*INV: mm # i més o menys què diries # allò # quin número et sembla que 
 està bé # d'un grup que no sigui ni molt petit ni <molt> [/] <molt> 
 [/] molt gran? 
*BAD: pués # doncs unes set persones. 
*INV: unes set # o sigui # un # dos # tres # quatre # cinc # sis # 
 vosaltres sou sis # no # contant+te a tu # bueno més o menys. 
*BAD: sis i set. 
*INV: sí # molt bé # a vere # quina diferència creus que hi ha entre 
 millor amiga o millor amic # entre amiga o amic # i entre company o 
 companya # quina diferencia creus que hi ha? 
*BAD: entre millor amic? 
*INV: sí # entre millor amiga <o> [/] o millor amic # amiga o amic # o 
 company companya # sí # com ho explicaries? 
*BAD: doncs # millor amiga # a veure # pots contar # pots dir les seves 
 coses eee secretes i ella t'entén i tot això perquè també és una 
 noia # el més normal # i amic seria que +/. 
*INV: amic o amiga. 
*BAD: amic amiga # millor amic? 
*INV: sí. 
*BAD: ah <vale> [/] vale # és que ia sé. 
*INV: <millor> [//] aquí hi hauria o el millor amic <o el millor> [//] o 
 la millor amiga # i aquí hi hauria l'amic o l'amiga # i aquí hi 
 hauria el company o la companya. 
*BAD: doncs millor amic pots confiar en ell i tot això # pots confiar més 
 a ell <i a> [/] i amic no pots # pots confiar en ell però <no> [/] 
 no <tant> [/] tant # amb les coses que vols dir+li # i company 
 company és per a treball # així per quedar una tarda per fer una 
 cosa # seria això # el company <no> [/] <no> [/] <no se> [//] no sóc 
 <de> [/] de contar coses ni de dir coses. 
*INV: <ia> [/] ia # i a veure # quants millors amics i millors amigues 
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 consideres que tens # <aquí> [*]? 
%com: aquí=es refereix a la columna escrit en un paper, amb el títol 
 corresponent, on es classifiquen els tres grups 
*BAD: aquí? 
*INV: sí # qui posaries aquí # millor amic o millor amiga? 
*BAD: doncs # no ho sé # doncs tres o dos # <dos> [/] dos. 
*INV: diguem # qui? 
*BAD: la Mercè i l'Even. 
*INV: sí # o sigui tu creus que tens dos millors amics o millors amigues # 
 no # i aquí # amics o amigues # quants consideres que tens? 
*BAD: dintre <d'aquí> [*] # no? 
%com: aquí= llistat escrit dels noms de noies i nois que ha anat anomenant 
*INV: o no # o d'altres. 
*BAD: ah # vale # doncs set. 
*INV: uns set # val # i companys i companyes # quants consideres que tens 
 # més o menys? 
*BAD: doncs dinou. 
*INV: uns dinou # val # llavors # emm # amb la Mercè m'has dit que tens 
 una bona amistat des de p+tres # no # o sigui que sis # set # vuit # 
 nou +/. 
*BAD: onze anys. 
*INV: onze anys # no # <uns> [//] si # val # creus que és important tenir 
 amigues o amics? 
*BAD: doncs sí. 
*INV: per què? 
*BAD: segons quines coses sí # don(cs) millors amics perquè a veure # lo 
 positiu és que pots confiar molt en ells # pots contar les <teves> 
 [/] teves coses # et comprenen ii i xxx <segur> [//] segun moltes 
 coses quan te baralles et fa molt de mal # quan parlis amb ells # és 
 això. 
*INV: ia # mm # i on es fan les amigues i els amics? 
*BAD: en qualsevol lloc. 
*INV: on és més fàcil fer amigues o amics? 
*BAD: pués crec que aquí a l'escola. 
*INV: per què? 
*BAD:  doncs perquè <els ves> [//] els veus <de> [/] de dilluns fins a 
 divendres # els veus casi cada dia i tens una relació <de> [//] 
 <amb> [/] amb ells # de parlar i tot això # llavors vas veient el 
 caràcter de la persona # si t'agrada vas amb ei # tot això # de 
 fora <no> [/] no és tant # a vegades els veus # a vegades no. 
*INV: clar # mm # i com es fan les amigues o els amics # un què ha de fer 
 per fer amigues o amics? 
*BAD: xxx xxx xxx &=somriu # a <veces@s> [*] si se m'apropen a fer una 
 cosa # no # io passo # a mi si em parlen io els parlo i tot això # 
 <però si> [//] io així # si no em parlen <no> [/] no els parlo # no 
 sé si és això. 
%com: veces=vegades en català 
*INV: <o sigui com> [//] tu quin consell li donaries a una altra noia # a 
 un altre noi? 
*BAD: per fer amics? 
*INV: sí # per fer amics o amigues? 
*BAD: pués sem(pre) pués comprengui el que diuen # si eee # a veure # 
 escoltar el que diuen iii no ser cap mentider i això. 
*INV: tu de què parles amb les teves amigues o amb els teus amics? 
*BAD: <de tot> [/] de tot # <casi> [/] casi tot # la teva vida # quan 
 parlis d'una persona si ho dic # i això. 
*INV: i quan dius # quasi tot # de què és el que no parles # què et falta 
 per aquest quasi? 
*BAD: doncs # per exemple # a veure # quan me barrallo amb la meva mare 
 no # a vegades no s'ho dic això # amb la meva família # el que passa 
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 amb <la família> [//] entre la meva família tampoc s'ho dic # <això> 
 [//] # només això. 
*INV: ia # mm # laa # per exemple tu tens la Mercè <de> [/] de millor 
 amiga que és una noia que té una sordesa # tu creus que l'amistat 
 amb els nois o noies sords és diferent respecte l'amistat que tens 
 amb els altres nois o noies # o és igual? 
*BAD: io crec que és igual. 
*INV: per què? 
*BAD: bueno # amb la Mercè <cada> [/] cada u té el seu cara caràcter # no 
 sé si casi tots els nens sords són així # però cada u té el seu 
 caràcter # io crec que xxx xxx # són iguals. 
*INV: sí # la Mercè respecte les altres noies? 
*BAD: bueno cada u té el seu # cosa diferent però +//. 
*INV: i l'amistat amb els nois et sembla que és igual o diferent 
 respecte l'amistat amb les noies # perquè tu tens el Even que és un 
 bon amic que és noi # i en canvi tens la Mercè que és una bona 
 amiga que és noia # no # l'amistat que tens amb aquest noi # amb 
 l'Even # et sembla que és igual o diferent respecte l'amistat que 
 tens amb la Mercè que és noia? 
*BAD: és una mica diferent. 
*INV: per què? 
*BAD: bueno amb ei no # puc contar a ei també coses que <no> [/] no puc 
 dir a la Mercè i m'entén perfectament # però la Mercè no té pare i 
 no sap què és # que per exemple tu vas i et baralles de vegades i 
 <s'ho> [/] s'ho dic a Even # també coses íntimes d'amigues que 
 no puc dir a l'Even # això. 
*INV: mm # eee # a vere # tu ara estàs sortint amb algun noi # tens una 
 parella # de nuvi o no? 
*BAD: <bueno> [/] bueno un. 
*INV: un # o sigui ara estàs sortint amb un noi? 
*BAD: sí. 
*INV: val # i l'amistat amb la teva millor amiga # per exemple amb la 
 Mercè # et sembla que és igual o diferent respecte l'amistat amb el 
 teu novio # amb la teva parella? 
*BAD: igual # bueno <com> [/] <com> [/] <com> [/] com vols dir? 
*INV: sí # és l'Even # <estàs> [/] estàs sortint amb l'Even? 
*BAD: no. 
*INV: és un altre noi. 
*BAD: sí. 
*INV: val # llavors aaa tu tens una parella # no # surts amb un noi # una 
 parella o un novi # m # aaa l'amistat <amb aquet> [/] amb aquet novi 
 et sembla que és igual o diferent respecte l'amistat <amb> [/] <amb 
 la teva amiga> [//] amb la teva millor amiga? 
*BAD:  <en al> [//] <se> [/] segons quines coses sí són iguals. 
*INV: <com ara què> [/] com ara què és igual? 
*BAD: doncs <el> [/] el que em passa <el di> [//] durant tot el dia li puc 
 dir <a> [/] a ells dos # sóc igual de simpàtica <amb> [/] amb ells 
 dos # faig <les mateixes bromes> [/] xxx les mateixes bromes amb 
 ells dos # això. 
*INV: sí # mm # i en quines coses creus que és diferent l'amistat amb la 
 teva millor amiga i l'amistat amb el teu novi # amb la teva parella ? 
*BAD: doncs és que a la Mercè <no puc dir> [/] no puc dir+li la relació 
 que tinc amb la meva parella perquè sinó # oh ala qué cosa ala # 
 &gri <grita@s> [*] molt # <s'entera> [/] s'entera tot el món 
 # per això. 
%com: grita = crida # ho diu en castellà 
*INV: <ia> [/] ia # mm # val # com t'agradaria que fos la teva amiga ideal? 
*BAD: io crec que no hi ha més ideals # que cada u et fallarà algun dia # 
 crec que no n'hi ha ideals # si fos ideal # bueno entre ideal així # 
 crec que seria la Mercè # amiga ideal seria # és bona amiga. 
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*INV: llavors # a veure # com t'agrada que sigui <una> [//] <la teva 
 amiga> [//] una amiga? 
*BAD: doncs igual que la Mercè però que <no> [/] no cridi tant &=somriu . 
*INV: ia # i què t'agrada de la Mercè # què valores # això # de la seva 
 amistat? 
*BAD: doncs la seva simpatesa # les ganes de fer amics +/. 
*INV: què? 
*BAD: les ganes de fer amics. 
*INV: ah ia # sí. 
*BAD: em # la seva energia # tot això # de vegades també es comporta com 
 una nena petita # &tam també està bé això. 
*INV: això t'agrada o no massa? 
*BAD: no # algunes coses no # perquè ala <què dius> [/] què dius # que 
 <aún@s> [*] tenim catorze anys o tretze anys # que no puc 
 fer això # fa molt això. 
%com: aún = només # ho diu en castellà 
*INV: <sí> [/] sí # i tu creus que podries ser amiga d'algú que sigui molt 
 diferent a tu # per exemple una noia que fos <de> [/] de raça negra 
 i tu ets de raça blanca # tu creus que podries ser amiga? 
*BAD: sí. 
*INV: o el color de la pell et sembla que seria un impediment? 
*BAD: no # res d'això # <em> [/] em dóna igual a mi com sigui # perquè 
 també tinc amics de negra # a mi me <da@s> [*] igual # som 
 iguals. 
%com: da = dóna # ho diu en castellà 
*INV: i et sembla que podries ser amiga d'un noi o una noia que fos d'un 
 país amb una cultura molt diferent a tu # per exemple # io què sé # 
 pués la xina o el japó o +/. 
*BAD: sí. 
*INV: o seria un impediment la cultura diferent? 
*BAD: no # per exemple Maxime és filipina # l'Andrea és equatoriana # 
 <Nàtali> [/] Nàtali també és equatoriana # i la Èmili i el Even és 
 <de> [/] # ai # de suïssa # bueno +//. 
*INV: o sigui que et sembla que no seria un impediment? 
*BAD: <no> [/] no # també no he posat a una que es diu Verónica # està # 
 és de xxx xxx # <m'he oblidat> [/] m'he oblidat. 
*INV: és de la teva classe? 
*BAD: sí. 
*INV: l'afegim? 
*BAD: bueno # vale. 
*INV: és amiga però potser no tant com aquestes? 
*BAD: bueno # més que la Fani sí # <la> [/] la posaria entre el número dos. 
*INV: el dos # sí # i també més o menys fas el mateix que elles? 
*BAD: sí. 
*INV: el mateix grup # ara sí que sou set # eh # el nombre ideal &=riu . 
*BAD: sí &=somriu # ia # m'he oblidat. 
*INV: val # molt bé # i et sembla que podries ser amiga d'un noi o una 
 noia que tingués una religió molt diferent de la teva # o això 
 seria un impediment? 
*BAD: no # per exemple io sóc d'una altra religió i <accepsto> [?] del 
 cristianisme i io respecto molt # no passa res. 
*INV: i no és un impediment de cara a l'amistat? 
*BAD: no. 
*INV: i un noi o una noia amb una disminució # per exemple sorda segur que 
 no és un impediment perquè tu tens una amiga sorda que és molt bona 
 amiga? 
*BAD: sí. 
*INV: però per exemple et sembla que podries ser amiga d'un noi o una noia 
 cec # que tingués un problema visual # oo el fet de ser cec seria un 
 impediment de cara a l'amistat? 
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*BAD: pe(r) mi no # <que mi> [//] havia una noia <fa temps> [//] fa molt 
 de temps # quan era petita # estudiava aquí iii era cega # bueno io 
 parlava amb ella # tot això # i <no> [/] no crec. 
*INV: sí # i algú que anés amb cadira de rodes # que tingués un problema 
 motriu? 
*BAD: no. 
*INV: no seria tampoc un impediment? 
*BAD: no conec a ningú però no # io crec que no. 
*INV: val # a veure # què fas tu # Badria # per la teva millor amiga? 
*BAD: jo? 
*INV: sí. 
*BAD: <com> [/] com què? 
*INV: tu què fas <per la te> [/] per la teva millor amiga # per exemple # 
 per la Mercè # què et sembla que aportes tu a aquesta amistat? 
*BAD: doncs # em # bueno si ella em respe(c)ta io respe(c)to # pués si és 
 simpàtic amb mi io <soy@s> [*] <simpati> [/] simpàtica amb 
 ella # tot això. 
%com: soy = sóc # ho diu en castellà 
*INV: sí # o sigui simpatia # tu respectes a l'altre. 
*BAD: sí . 
*INV: alguna altra cosa que et sembla que tu fas <per> [/] per l'altra # 
 amb la qual tens una bona amistat? 
*BAD: doncs diria <moltes> [/] moltes coses # <és casi tot> [//] és quasi 
 tot. 
*INV: mm # i la teva millor amiga què fa per tu # què creus? 
*BAD: <pué> [//] doncs el mateix que io faig per ella # lo mateix. 
*INV: mm # o sigui # m'has dit simpatia +/. 
*BAD: respecte . 
*INV: respecte. 
*BAD: alegria # això. 
*INV: sí # mm # què creus que pensen les teves amigues sobre tu? 
*BAD: sobre mi? 
*INV: sí. 
*BAD: que sóc molt rara &=somriu . 
*INV: per què? 
*BAD: no sé # la Mercè m'ho diu # que sóc molt rara # no sé per què # tinc 
 gustos estrambòtics # no sé. 
*INV: ah sí? 
*BAD: sí # m'agraden cantants que són lletjos # <m'agraden> [?] les coses 
 lletges # no sé perquè # <per i no> [//] per exemple si una xxx és 
 molt lletja <per> [/] per fora i # no # io veig com és per dins # 
 però <entonce(s)@s> [*] io faig això i em diuen que io sóc 
 molt rara # em diuen que no hi ha una persona # per exemple # que 
 sigui bona per dintre per fora # i <suposo> [?] que una persona així 
 # això. 
%com: enonces = llavors # ho diu en castellà 
*INV: <i> [/] i què més pensen les teves amigues sobre tu # o amics? 
*BAD: pués <que sóc> [/] eee que sóc molt <de> [//] bromista i molt 
 simpàtica # despistada # això. 
*INV: està bé # què és important perquè l'amistat funcioni? 
*BAD: el respecte # crec que el respecte. 
*INV: i quins problemes surgeixen en la relació amb les teves 
 amigues? 
*BAD: doncs # per exemple # la Mercè <té> [//] # per exemple # tu li dius 
 que va passar <una> [/] una persona o un noi # surts amb un noi # xxx 
 ala ala què dius que sou jovens # no sé què no sé quan # tens que 
 xxx la <docència> [?] # tot això # i després <venen> [/] venen 
 <alumnes> [/] <alumnes> [?] d'aquestes # venen diuen # però què dius 
 # per això <hay que vivir> [//] hay que viure la època de la 
 teva adolescència com vulguis # ni normes d'amb qui tens que sortir 
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 i tot això # xxx problemes. 
*INV: no. 
*BAD: també que no ens posem gaire d'acord en segun quines coses # això. 
*INV: mm # no us poseu d'acord sobre on voleu anar o sobre gustos que us 
 agraden o xxx # sobre què no us poseu d'acord? 
*BAD: doncs per exemple <a un> [//] <ayer> [//] a mi m'agrada un cantant 
 i m'agrada # diu que és molt lleig # no sé què no sé quan # <no 
 respe(c)ta> [//] a vegades no respe(c)ta lo que m'agrada a mi. 
*INV: ia . 
*BAD: <això> [//] és això. 
*INV: i com resols aquests problemes amb les teves amigues? 
*BAD: <pué> [//] doncs passo de elles # a vegades passo # vull dir no 
 passa res # xxx alguna cosa tindrà de raó que no és  # alguna cosa 
 tindrà raó i la respecto també # io passo d'elles per no 
 barallar+nos. 
*INV: en general # no en el teu cas però en general per què les amigues 
 s'enfaden o els amics? 
*BAD: doncs vam tindre un problema de què una noia tenia aquí el nóvio # 
 no # llavors eee # la seva millor amiga <va sortir amb> [/] va 
 sortir <amb> [/] amb el seu nóvio # per això # xxx van barallar # ia 
 no es parlen # llavors en aquí xxx. 
*INV: i en general # per exemple en el cas vostre <per què> [/] per què us 
 enfadeu? 
*BAD: per tonteries. 
*INV: tonteries. 
*BAD: coses que no tenen <ni> [/] ni cap sentit. 
*INV: sí # com ara què? 
*BAD: doncs # xxx xxx per exemple io dic # aquesta camisa és molt maca # i 
 ella diu # no que és lletja no sé què # què va # estàs feíssima # és 
 lletgíssima # això. 
*INV: ia # quan aneu a comprar roba? 
*BAD: sí # llavors no ens posem d'acord i ens enfadem una mica # després 
 ia tornem # ens oblidem i tornem a ser amigues. 
*INV: tu amb qui tens més confiança # amb les amigues o amb els teus 
 pares? 
*BAD: &=somriu # crec que <amb les> [//] amb els amics. 
*INV: per què? 
*BAD: pos # <els meus pares> [//] # em # no puc dir als meus pares coses 
 perquè s'enfaden # <no confien en mi> [/] no confien en mi # doncs 
 per això. 
*INV: i de vegades les amigues et pressionen perquè facis una cosa que tu 
 no vols fer? 
*BAD: bueno <una vega> [//] molt poques vegades # poques. 
*INV: però alguna vegada t'ha passat? 
*BAD: sí. 
*INV: com ara què? 
*BAD: doncs vam anar al tibidavo una vegada i em dien # sí # puja aquí a 
 l'huracan # puja i va començar a donar voltes # io tinc vertigen # 
 llavors <vaig fer+ho> [//] al final vaig fer+ho # així em 
 pressionen # va estar mitja hora dient <vinga> [/] <vinga> [/] vinga 
 # això. 
*INV: <ia> [/] ia # si les amigues volen que fassis una cosa però els 
 teus pares no et deixen # tu què escolliràs? 
*BAD: depèn <di> [//] de quin motiu sigui. 
*INV: a veure # explica+ho una mica? 
*BAD: doncs per exemple si em diuen <que m'escapi> [/] que m'escapi de 
 l'escola i els meus pares no em deixen pués no m'escaparé # això # i 
 per exemple <si les meves amigues em em> [//] si els meus pares em 
 diuen que em vaig cap a un altre lloc de passat vacances i les meves 
 amigues no volen <pue> [//] doncs # <no sé> [/] # no sé encara 
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 <cap> [//] a cap a quin lloc <aniri> [/] aniria # xxx xxx hi havia. 
*INV: <ia> [/] ia # i què creus que teniu en comú tu i les teves amigues? 
*BAD: doncs # les ganes de viure la vida i de # no sé # també <la> [/] la 
 simpatia # que ens agrada les bromes # i això. 
*INV: sí # molt bé # aaa a veure aquest noi que m'has dit que sorties # 
 <no> [/] no cal que em diguis el nom # però és un noi d'aquí # de 
 l'institut # de la teva classe # de fora? 
*BAD: no # de fora. 
*INV: de fora # i com és que no l'has posat en aquet grup # Evan # 
 Emili # Lili? 
*BAD: &=riu # no sé # <bueno no és un ami> [//] <no és> [//] # més que 
 amics és això # més que millors amics # superaria tota aquesta gent 
 # com siguin junts superaria. 
*INV: més que la Mercè? 
*BAD: sí # perquè el conec <des de fa> [/] des de fa temps # el conec # 
 des de fa sis anys # per això. 
*INV: val # <però no> [//] val # posem xxx # eh # que és aquest noi. 
*BAD: sí # si vols et diré el nom # es diu Marc. 
*INV: val # ho apunto # eh # val # llavors eee quin número li posaries en 
 aquet noi? 
*BAD: com aquests? 
*INV: sí. 
*BAD: número u # el u. 
*INV: i encara per sobre de la Mercè # o no o igual que la Mercè o una 
 mica menys? 
*BAD: doncs una mica més # una mica. 
*INV: una miqueta més que la Mercè. 
*BAD: sí # una miqueta. 
*INV: encara més # un miqueta més d'amistat. 
*BAD: sí. 
*INV: i quan et veus amb el Marc? 
*BAD: casi tot els dies. 
*INV: a la sortida d'escola? 
*INV: no # el(l) no és per aquí perquè <està> [/] està estudiant # el vec 
 a les tardes i per dissabtes i diumenges. 
*INV:  sí # i què feu # o sigui aneu a passejar # què feu? 
*BAD: &=somriu # amb monopatí # ell sempre va amb monopatí # xxx vull 
 saltar amb monopatí # m'ensenya a saltar # anem a jugar a la consola 
 # <no va> [/] no va a vegades amb amics seus # això. 
*INV: val # i el coneixes des de fa sis anys? 
*BAD: sí. 
*INV: i més amistat # o sigui que sortiu # des de quan? 
*BAD: des sortim? 
*INV: sí. 
*BAD: aaa # tres mesos. 
*INV: mm # molt bé. 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: ALE Aleix Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa||12;11.|male|2ESO Súnion|oient|Target_Child|vídeo10,11| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of ALE: 10-MAY-1989 
@Coder: INV 
@Date: 6-JUN-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són els teus millors amics o amigues? 
*ALE: &di dins de l'escola? 
*INV: no # en general # els millors. 
*ALE: en general # doncs # un amic de fora de l'escola que es diu Albert # 
 el Carlos p # <el> [/] el Guillem b # és que porto molts anys també 
 <amb> [/] amb el Guillem b i iii # i ia està # aquests són els meus 
 millors amics. 
*INV: aquests tres. 
*ALE: sí # aquests tres són els millors. 
*INV: sí # llavors l'Albert m'has dit que és fora de l'escola? 
*ALE: <sí> [/] sí # és un amic meu però vindrà l'any que ve a l'escola. 
*INV: ah ia # i de què us coneixeu # tu i l'Albert? 
*ALE: doncs <de> [/] de ben petits # les nostres mares ens coneixien i 
 llavors <ens> [/] <ens van> [/] ens van presentar i som molt amics # 
 i vindrà l'any que ve # <fa primer> [//] farà primer de batx. 
*INV: de batxillerat? 
*ALE: sí. 
*INV: que és més gran que tu? 
*ALE: sí. 
*INV: mm # i abans de petits anaveu junts a l'escola o no? 
*ALE: <no> [/] <no> [/] no # només <de> [/] de coneguts i sempre anàvem a 
 una plaça també a jugar i ens coneixíem molt d'allà. 
*INV: ah ia # que sou veïns? 
*ALE: sí # més o menys sí. 
*INV: mm # quants anys té l'Albert? 
*ALE: té # ara fa # té quinze o # sí # quinze. 
*INV: quinze i tu en tens catorze # bueno us porteu un any # no. 
*ALE: sí. 
*INV: sí # llavors el Carlos p de què el coneixes? 
*ALE: no # de Súnion # d'aquí a Súnion # a primer d'eso ia 
 coneixia una miqueta però a segon d'eso l'he conegut més. 
*INV: ia. 
*ALE: i ara ens hem fet molt amics. 
*INV: ia # mmmm. 
*ALE: i en Guillem b des de la guarderia # i ia de l'escola # la guarderia 
 i a Súnion anem sempre junts. 
*INV: <ia> [/] ia # perquè tu abans a quina escola anaves? 
*ALE: anava a itaca. 
*INV: mmm # val # o sigui tan el Carlos com el Guillem són de la teva 
 classe? 
*ALE: sí. 
*INV: sí # el Guillem anava també a itaca amb tu # no # i el Carlos no # 
 us heu conegut a primer d'eso # però sobretot l'amistat més forta és 
 ara # no # a segon. 
*ALE: sí # perquè a primer no ens coneixíem gaire perquè <no anave> [/] no 
 anàvem al mateix bloc ni re # anàvem a diferentes classes i no ens 
 coneixíem tant a primer d'eso # canvi a segon ara anem a la mateixa 
 classe i ens coneixem més. 
*INV: a ia # llavors a veure # tots són oients # no? 
*ALE: tot # perdó? 
*INV: són oients # no són sords? 
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*ALE: <sí> [/] <sí> [/] sí # només <el Carlos> [/] el Carlos. 
*INV: el Carlos és sord. 
*INV: mm # aaa # a veure hi han preguntes que es repeteixen una mica però 
 ia estan fetes amb aquesta intenció # perquè és pensar una miqueta 
 més sobre <el> [/] el mateix que potser ia m'has dit anteriorment # 
 mm # on tens més amics o amigues a la classe # a l'institut o amb 
 altres llocs? 
*ALE: a l'institut més. 
*INV: <a> [/] a l'institut # aquí a l'escola. 
*ALE: sí # a l'escola # tot i que a fora també en tinc # però <a l'i> [/] 
 a l'institut <més> [/] més potser perquè vaig cada dia amb eis i tot. 
*INV: i d'aquí # de l'escola # el millor amic qui és? 
*ALE: no sé # potser el Guillem b perquè és qui porto més anys amb ell i 
 som molt amics. 
*INV: quan et veus amb els teus amics? 
*ALE: els caps de setmana # <a> [/] a l'escola i també <algun> [/] entre 
 setmana algun dia que baixo <a> [/] a la plaça # és una plaça que 
 n'hi ha aià i trobo a l'Albert <i> [/] i juguem i tal. 
*INV: sí # i amb el Carlos i amb el Guillem també et veus els caps de 
 setmana? 
*ALE: <sí> [/] sí quedem i &ju juguem aià # un lloc que es diu contre 
 stray # que és un joc d'ordinador # quedem a un lloc i juguem. 
*INV: ia. 
*ALE: moltes vegades. 
*INV: i amb l'Albert també et veus els caps de setmana? 
*ALE: <sí> [/] <sí> [/] sí # cada cap de setmana # casi. 
*INV: sí # aaa # llavors # a vere # quan tu surts amb l'Albert també vas 
 amb el Carlos i amb el Guillem o vas # són dos grups separats? 
*ALE: home # poques vegades # alguna vegada he anat amb el Albert # el 
 Carlos i el Guillem però poques # <més> [/] més # són més grups 
 separats però tot i així alguna vegada he anat <amb> [/] amb els 
 tres. 
*INV: <ia> [/] ia. 
*ALE: però poques. 
*INV: ia # o sigui # normalment # Albert i tu feu un grup? 
*ALE: sí # bueno i més gent però aquet és el meu millor amic <de la> [/] 
 de la que n'hi ha més gent # una noia i +//. 
*INV: ia # i Carlos # Guillem i tu # un altre grup. 
*INV: <sí> [/] sí i més gent també però. 
*INV: més gent. 
*ALE: sí. 
*INV: mm # llavors # quan dius més gent en el grup de l'Albert # tu i 
 aquesta xxx +/. 
*ALE: sí # només és una persona més és que és com una colla # diguéssim # 
 emm # portem molts anys <en el> [/] en el mateix barri # ens 
 coneixem i sempre quedem a la plaça aquesta <i es> [/] i es diu 
 Bruna i també és molt amiga meva # és una noia # es diu Bruna # 
 <iii> [/] ii <no> [/] no més gent # sí que n'hi ha coneguts i però 
 aquests són els tres principals # més aviat # <i el> [/] i el 
 Guillem i el Carlos també <són més gent de> [//] aquet grup són més 
 gent de Súnion # per exemple el Marc S que anava <a la> [/] <a la> 
 [//] a la meva classe i el Guillem B a itaca # per exemple. 
*INV: Marc S i Guillem B. 
*ALE: sí # el Guillem B ja estava # per xò. 
*INV: ah val # sí # perdona # sí # d'acord # i de tots ells # el <més> [/] 
 més amic? 
*ALE: emm # aa # de quin grup # dels +//. 
*INV: no # de tots en general. 
*INV: de tots # <potser l'Albert> [/] potser l'Albert. 
*INV: l'Albert # número u # sí # i el Guillem també seria un número u # o 
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 ia un dos? 
*ALE: <sí> [/] sí # <no> [/] no # <un u> [/] un u # també. 
*INV: sí # el Carlos? 
*ALE: el Carlos també # és que seria una mica un u però # posa <un> [/] 
 un dos # però bueno seria també com un u però # és que sinó tots 
 seran u. 
*INV: clar # sí # i el Marc S? 
*ALE: <un dos> [/] un dos. 
*INV: val # sí # i llavors # durant la setmana també us veieu? 
*ALE: poques vegades perquè entre que tenim exàmens i tot doncs poques 
 vegades # amb l'Albert potser una mica més per si baixo algun dia a 
 la plaça aquesta o # però tampoc gaire més. 
*INV: sí # i la bruna no li he posat número # quin número tindria com a 
 nivell d'amistat? 
*ALE: sí # <un u> [/] un u també. 
*INV: un u # mm mm # llavors # a veure # quines activitats feu # algunes 
 ia m'ho has dit # no? 
*ALE: <sí> [/] sí # bueno # extraescolars també vols dir? 
*INV: <no> [/] no # quan et trobes amb els teus amics # amb aquests grups 
 +/. 
*ALE: bueno és que també em trobo amb el Guillem B que fem una activitat 
 extraescolar # també els dos junts # futbol sala fem els dos junts i 
 el Marc S també # bueno # i també ens veiem aià a futbol sala # que 
 fem # anem al mateix equip i tot # i no sé # més activitats # per 
 exemple l'Albert aquet doncs té &un una casa a castelldefels i nem 
 molt sovint a casa seva # bueno io <i la meva ma> [/] i la meva mare 
 i el meu pare anem a casa seva i ia ens quedem els caps de setmana. 
*INV: els caps de setmana. 
*ALE: <alguns> [/] alguns # aquet que ve per exemple sí # està bé. 
*INV: sí # val # o sigui que amb el grup de l'Albert # la Bruna i tu # o 
 sigui # us veieu a la placeta # no # a castelldefels +/. 
*ALE: sí i també ve la Bruna a castelldefels. 
*INV: a sí # amb la seva família també? 
*ALE: bueno # ve més una mica més sola # de vegades # però amb la seva 
 família poques vegades però també bé. 
*INV: ia # sí # alguna altra cosa fas amb el grup de l'Albert # la Bruna i 
 tu? 
*ALE: bueno # anem a sopar gairebé casi tots els divendres # a un 
 restaurant que anem mols sovint <i> [/] i en allà sopem i ia està. 
*INV: amb els pares o sols? 
*ALE: <sí> [/] sí # anem <amb els pares> [/] <amb els pares> [/] amb els 
 pares # iii potser algun dissabte o diumenge quedem també per fer 
 algo però ia està. 
*INV: mm # quan esteu aquí a barcelona? 
*ALE: <sí> [/] sí. 
*INV: i què feu? 
*ALE: <no sé anar a com> [/] no sé # anar a comprar o fer coses junts 
 d'anar # per exemple # anar a l'illa # anar a comprar # no sé # mm # 
 donar una volta <i> [/] i ia està # i jugar a ping pong també anem 
 algunes vegades # i ia està i anar al cine també # anar al cine. 
*INV: i amb el grup del Carlos # Guillem # Marc S # tu # què feu? 
*ALE: sí # nem al cine # &=tus # juguem al xxx # aquet joc que t'he dit 
 a l'ordinador # ens agrada molt iii també +/. 
*INV: però el joc aquest <el feu> [//] no el feu a casa? 
*ALE: no # a casa no # és un ioc <on> [/] on +/. 
*INV: on es fa el joc? 
*ALE: sí # on pagues uns diners # i et deixen els ordinadors i jugues al 
 joc que vols. 
*INV: ah ia. 
*INV: i allà com que podem jugar junts en el mateix joc doncs ens agrada 
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 anar+hi # hi anem bastant sovint i ia està # bueno anem al cine i 
 <fem> [/] també fem voltes i tal # i ia està. 
*INV: mm # per tu quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*ALE: el nombre? 
*INV: sí. 
*ALE: no sé # io crec que # però <amics> [/] amics? 
*INV: sí. 
*ALE: tres ia n'hi ha prou o dos # ia # d'<amics> [/] amics # després n'hi 
 ha més que també són amics teus però no són <tant> [/] tant # 
 llavors dos o tres ia n'hi ha prou. 
*INV: dos o tres. 
*ALE: sí. 
*INV: mm # i a veure # per tu quina diferència hi ha entre millor amic # 
 amic i company? 
*ALE: a viam # millor amic són <els que> [//] amb els que et veus més i 
 els coneixes més # casi de tota la vida i tot # tot i que el Carlos 
 també és el meu millor amic # que no el conec <tant> [/] tant però 
 em cau molt bé i quedem <molt> [/] <molt so> [/] molt sovint i # no 
 sé # et relaciones més amb ells # i després els amics també et 
 relaciones amb ells # no els coneixes tant per xò # no tant # i els 
 companys doncs són els teus companys # <no> [/] no tens tampoc 
 <molta> [/] molta relació però et cauen bé i ia està. 
*INV: sí # i més o menys quants millors amics creus que tens? 
*ALE: doncs <tres> [/] tres o així # tres o quatre. 
*INV: que són # tres o quatre. 
*ALE: sí. 
*INV: tornam'els a dir quins són. 
*ALE: el Albert # el Guillem B # el Carlos P i la Bruna. 
*INV: quants amics creus que tens # més o menys? 
*ALE: buff. 
*INV: més o menys. 
*ALE: pués # et dic noms o no # és que si et dic noms no acabaré mai. 
*INV: <no> [/] no # digues el nombre més o menys. 
*ALE: pués amics <que> [/] que també quedo molt amb ells doncs <uns> [/] 
 uns set o vuit. 
*INV: mm # set o vuit # i quants companys més o menys creus que tens? 
*ALE: uff # molts . 
*INV: més o menys. 
*ALE: uff # em # doncs uns vint o així. 
*INV: i amb la Bruna anaveu també junts de petits a l'escola o no? 
*ALE: no # bueno # <sí> [/] a itaca sí que anàvem junts la Bruna i io # 
 però ens coneixíem de ben petits i quedàvem <molts ca> [//] molts 
 istius i anàvem de vacances junts i la conec de molt petita. 
*INV: ia # per als pares sobretot? 
*ALE: <els pares> [/] els pares coneixien els nostres # sí # <i> [/] i 
 gràcies a això doncs la vaig conèixer # i quedàvem molts istius per 
 nar de vacances junts <i> [/] i ens vem conèixer. 
*INV: sí # llavors amb els teus millos amics quan temps fa que tens 
 amistat amb ells? 
*ALE: a l'Albert des de molt petit # des de # la Bruna igual # el Guillem 
 B també i el Carlos <de> [/] de segon d'eso # més aviat però em cau 
 molt bé. 
*INV: creus que és important tenir amics? 
*ALE: sí. 
*INV: per què? 
*ALE: perquè no sé et sents sol <i> [/] i no sé # no et diverteixes tant # 
 no sé què més és que és molt important però no sé &ra raonar+ho. 
*INV: mm # <com creus> [/] # em # com creus que es fan els amics? 
*ALE: mm # això és difícil perquè clar # depèn però. 
*INV: què ha de fer un per fer amics? 
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*ALE: doncs <ser com és> [/] ser com és ell mateix i si li agrada <un 
 ami> [//] un noi # doncs # o una noia # doncs són amics # si es 
 cauen bé entre ells doncs no tens que fer re # o sigui tens que ser 
 com ets tu mateix i llavors ia # si li agrada un bé i sinó pués 
 també. 
*INV: on es fan normalment els amics? 
*ALE: <al> [/] <als ins> [//] bueno a les escoles # instituts # des de # 
 no sé # des de petits també # emm # llocs on vas freqüentment també 
 i ia està # o llocs que no hi vas freqüentment i també fas amics # 
 clar # però és més normal anar freqüentment perquè coneixes més i 
 relaciones més amb ells. 
*INV: de què parles amb els teus amics? 
*ALE: mm # depèn del moment # clar # perquè # de lo que parlen 
 &no normalment els amics # no sé # depèn del moment si passa <algo> 
 [/] algo divertit o algo pués parlem d'això # per exemple quan 
 sortim de l'escola # io vaig amb el Marc S # el Guillem B i el 
 Carlos # a casa # m'acompanyen # doncs # bueno # els acompanyo io 
 també # doncs parlem del que ens ha passat al dia # les bromes que 
 hem fet o els professors lo que han dit i coses així divertides # 
 sempre diem bromes # més aviat # <com> [/] com és normal en els nens. 
*INV: mm # i et sembla que l'amistat amb el Carlos # pel fet de 
 ser sord # és diferent respecte l'amistat que tens amb els 
 altres nens oients? 
*ALE: <no> [/] no # lo que passa que sí que n'hi ha algo que clar # com 
 <no hi sent molt> [/] no hi sent molt bé doncs sempre està 
 preguntant+te però bueno # tinc paciència <i> [/] <i li> [/] i li 
 dic i no passa re # <no> [/] no hi ha problema # sinó no seria el 
 meu millor amic si no em caigués bé # és que a mi m'és igual sigui 
 sord o oient. 
*INV: mm # i et sembla que l'amistat amb els nois és diferent respecte 
 l'amistat amb les noies? 
*ALE: <sí> [/] sí # trobo que és diferent perquè no sé # és com una mica 
 <dif> [//] no sé # no sé com explicar+ho però per exemple amb la 
 Bruna <és> [/] és una mica diferent però no tant perquè la conec de 
 ben petita i tenim més confiança # però n'hi ha més confiança entre 
 nois si ets noi # i n'hi ha més confiança entre noies si ets noia # 
 o sigui que és una mica com # separar una mica però # per sexes sí # 
 però no molt # tampoc tant # una mica diferent però no tant. 
*INV: sí # mm i però per què et sembla que no hi ha tanta confiança # si 
 tu ets noi i l'altra és noia? 
*ALE: perquè no # confiança no és # <me> [/] m'he confós però <és que> [/] 
 és que # aviam # és diferent # <pu> [//] tindria que ser igual # 
 això sí # però no sé # és diferent perquè # no sé # sempre ha sigut 
 així i l'amistat entre nois i noies # però bueno # però pot arribar 
 a ser igual # eh # si el coneixes bé # amb la Bruna tinc la mateixa 
 amistat que amb un noi però és que és una mica diferent perquè la 
 conec de molt més petita # amb ella # i en canvi <si> [/] si conec 
 una aquet any d'amiga # doncs serà una mica diferent de # un noi # 
 per exemple # no ho sé # ho vec així io. 
*INV: sí # encara que el noi també el coneguis d'aquest any? 
*ALE: sí # amb el noi # no sé # el Carlos <tinc> [//] tindria <més> [/] 
 més confiança no # més relació amb el Carlos que si fes una amiga # 
 perquè clar # és que no sé # no saps què dir # no saps # no sé # amb 
 una amiga costa més de # és una mica diferent a tu. 
*INV: i et sembla que l'amistat amb els teus millors amics seria diferent 
 amb l'amistat que tinguessis amb una nóvia # per exemple # amb una 
 parella? 
*ALE: doncs # sí # una mica diferent sí que seria. 
*INV: si sortissis amb una noia? 
*ALE: <sí> [/] sí # seria una mica diferent # però # ah # que si canviaria 
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 amb els emics o si fos diferent entre la parella i +/. 
*INV: i els amics. 
*ALE: tot seguiria igual # això sí # però seria diferent la relació que 
 tingués <amb la noia> [/] amb la noia <i amb> [/] i amb els meus 
 amics. 
*INV: i per què? 
*ALE: perquè no sé # és # potser <amb ei> [/] amb eies els hi agrada # a 
 la parella li agrada més <no> [/] no fent tantes bromes com fas amb 
 els nois o coses així # no sé # seria una mica <més> [/] més serio 
 perquè però <amb> [/] amb ella # ai # <amb> [/] amb els meus amics 
 continuaria igual # eh # no els deixaria de banda ni re # però amb 
 la noia seria una mica diferent # clar. 
*INV: i a tu com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*ALE: no sé # <io ia> [/] io ia els trobo molt bé els meus # <no> [/] no 
 tinc cap problema i no i ia està # i els trobo molt bé i ia està # 
 no necessito cap amic ideal # no n'hi han d'ideals. 
*INV: no &=riu # però a veure així si # imagina't # eh # que no tinguessis 
 cap amic # com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*ALE: home # doncs # atent # que t'escoltés # carinyós # mm # que 
 s'assemblés una mica al teu caràcter perquè et relacionessis <més> 
 [/] més bé amb ell i ia està <de> [/] de <com a per> [/] com a 
 persona això ia està # i el físic és igual # ia està. 
*INV: i creus que podries ser amic de <un> [/] una persona molt diferent 
 a tu # per exemple un noi d'una altra raça # eh # o un noi de raça 
 negra o d'un altre país? 
*ALE: <sí que podria ser> [/] sí que podria ser però clar # em tindria que 
 caure bé perquè si és <molt> [/] molt diferent a mi doncs potser 
 <no> [/] no m'hi faig amb ell però <si em> [/] si em cau bé doncs sí. 
*INV: i d'un altre país o d'una religió molt diferent a la 
 teva? 
*ALE: <sí> [/] sí. 
*INV: no tindries problema? 
*ALE: <no> [/] no # no tindria problema. 
*INV: i algú amb una disminució física # per exemple que anés 
 amb cadira de rodes <o una> [//] o que fos cec? 
*ALE: tampoc # bueno # io tinc un amic <que és> [//] que té el 
 síndrome de # no sé # és que és un síndrome estrany però és semblant 
 al de down o d'aquests que estan <una mica retrasats> [/] una mica 
 retrasats <i> [/] i no # som molt amics i no tenim cap problema i el 
 Carlos que és sord doncs tampoc tinc cap problema amb ell. 
*INV: a veure # què fas tu pel teu millor amic? 
*ALE: doncs l'escolto # l'ajudo en el que pugui # jugo amb ell # ens 
 divertim junts i ia està # sortim # quedem # tot això. 
*INV: sí # i què et sembla que fa el teu millor amic per tu? 
*ALE: doncs el mateix però clar cadascú # cada millor amic meu té les 
 seves coses # per exemple # un m'escolta # l'altre es diverteix amb 
 mi # és diferent # cada amic fa <la seva> [/] la seva # lo que sap 
 fer millor. 
*INV: sí # per exemple lo que t'aporta el Carlos o el Guillem o la Bruna 
 o xxx és diferent? 
*ALE: el Carlos per exemple # sí # una mica sí # però tampoc molt però # 
 per exemple el Carlos <m'escolta> [/] m'escolta molt # i també ens 
 divertim # el Guillem i io també ens divertim molt # i el Albert 
 també m'escolta <i> [/] <i és> [/] i és carinyós i sí # és això # ia 
 està. 
*INV: i la Bruna? 
*ALE: la Bruna és carinyosa # t'escolta també i també ens divertim # sí # 
 més o menys és lo mateix # <però> [/] però el Carlos sobretot 
 m'escolta molt i hi ha gent que això tampoc ho fan <tan> [/] tan bé. 
*INV: <ia> [/] <ia> [/] ia # i el Marc # tot i que potser ia no és tan 
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 amic # no? 
*ALE: <no> [/] no # però sí és amic també # doncs sobretot ens divertim el 
 Marc i io # fem bromes <i> [/] i això # veus per escoltar # per 
 exemple # és molt millor el Carlos <o> [/] o el Guillem <o> [/] o 
 l'Albert # però per divertir+se el Marc també. 
*INV: què creus que pensen els teus millors amics sobre tu? 
*ALE: no ho sé # <depèn> [/] depèn de la situació perquè n'hi ha vegades 
 que potser els hi fallo o algo # que no els hi agrada # faig algo 
 que no els hi agrada i # pués llavors pensen que # no sé # doncs que 
 <de> [/] de # com t'he dit # depèn de les situacions doncs potser es 
 pensen que els he fallat o he fet algo que no els hi agrada # però 
 io crec que sí # <que> [/] que els hi caic bé i això perquè sinó no 
 serien els meus millors amics i no aniria tant amb ells # o sigui 
 que depèn de la situació també # però clar # normalment <els hi> 
 [//] crec que els hi caic bé # al menys m'agrada pensar això. 
*INV: <sí> [/] sí # i què creus # si ara io ho preguntés en els teus amics 
 <i> [/] <i> [/] i els hi digués # què com és l'Aleix # què creus # 
 què dirien? 
*ALE: no sé. 
*INV: com va l'amistat amb l'Aleix # què em dirien? 
*ALE: suposo que bé # suposo que molt bé <supo> [//] perquè clar &su # no 
 sé # sortim molt i si crec que si no ens caieguéssim bé o algo no 
 sortiríem tant i sortirien amb altra gent # pués no # io diria crec 
 que molt bé a la meva amistat amb ells. 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*ALE: doncs l'atenció <entre> [/] entre els amics # que t'escoltin # si 
 tens un problema és que t'escoltin i separar les hores <de> [/] 
 d'escoltar amb les hores de jugar o divertir+se # o sigui que 
 saber quan es té que fer una cosa i quan es té que fer l'altra # i 
 això és lo bàsic de l'amistat. 
*INV: mm # sí # i quins problemes o conflictes surgeixen en la relació 
 amb els teus amics? 
*ALE: home # doncs <els> [/] els típics # doncs que ens enfadem un dia i a 
 l'endemà <ia> [/] ia ha passat # és lo més normal # i ia està # i a 
 l'endemà ia està. 
*INV: i normalment # sí # aquests &en enfados per què són # 
 normalment? 
*ALE: no sé # <perquè> [/] perquè n'hi ha alguna cosa que ha fet <un ami> 
 [/] un amic o algo que no t'ha agradat i li dius i ell no ho entén o 
 algo i t'enfades amb ell i a l'endemà <es> [/] <es demana> [//] 
 ens demanem disculpes i ia està # ia s'ha acabat # <no> [/] no # 
 <grans> [/] grans problemes no sorgeixen gaires. 
*INV: sí # i com ara què # quines coses que no t'agraden? 
*ALE: no sé # actituds d'algun amic meu que ha fet una broma o algo que no 
 m'hagi agradat i li dic i no ho entén i doncs coses així. 
*INV: ia # i com resols els problemes o conflictes que sorgeixen amb els 
 teus amics? 
*ALE: doncs <parlant> [/] parlant amb el amic i explicant+li que ho 
 entengui i llavors si no ho entén <doncs> [/] doncs es té que 
 espavilar per entendre+ho sinó <ell> [//] allà ell # ens enfadem i 
 a l'endemà li explico i al final ho entén i ens disculpem els dos i 
 ia està. 
*INV: mm # i per què els amics s'enfaden # en general? 
*ALE: doncs perquè també és lo més normal que hi ha # perquè no 
 sempre <com tu> [//] com hem dit abans que no n'hi ha un amic 
 perfecte # o sigui que sempre n'hi ha diferències però bueno en 
 <general> [/] general són bones persones <i> [/] i pot haver+hi 
 algun punt # algun aspecte <de la seva> [/] de la seva personalitat 
 <que no> [/] que no t'agradi i és lo més normal que hi hagin 
 conflictes <petits> [/] petits conflictes. 



310  Annex 2. Transcripcions 
 

 

*INV: mm # amb qui tens més confiança # amb els amics o amb els pares? 
*ALE: també va # depèn dels temes # clar # perquè n'hi ha temes doncs que 
 tinc més amb els pares # no sé # com per exemple # explicar+lis 
 coses que m'han passat al dia <i> [/] i amb els pares per exemple # 
 però amb els amics doncs bromes i coses així doncs tinc més 
 confiança per explicar+lis perquè per exemple no els explicaré una 
 broma als meus pares d'aquestes <que> [/] que fem entre els amics 
 perquè <no> [/] no fa la mateixa gràcia ni re # i ens expliquem 
 entre els amics i ia està. 
*INV: de vegades els amics et pressionen perquè facis coses que tu no 
 vols fer? 
*ALE: mai i io tampoc els deixo. 
*INV: no els deixes? 
*ALE: no els deixo que em pressionin # aviam # io # bueno io també els 
 deixo amb ells que fassin lo que vulguin # clar perquè cadascú és 
 lliure també i mai ningú és perfecte <i> [/] i cadascú fa <lo que> 
 [/] lo que vol # mai es té que obligar a un amic a fer lo que no vol 
 # i bueno que fassin eis lo que vulguin i io també. 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*ALE: io en principi <no la faig> [/] no la faig # home clar si és una 
 tonteria pués potser algun dia per una broma o algo pués sí # però 
 si és algo # no sé # <més> [/] més pués no # no la faig # normalment 
 no ho faig això # no ho faig # i si veig que un amic ho fa doncs li 
 dic que millor que no ho faci # però si ell és capficat doncs que ho 
 faci si vol # és el seu problema també. 
*INV: què creus que tens en comú tu i els teus amics # què teniu en comú? 
*ALE: no sé # el caràcter sobretot <i> [/] i que sí # el caràcter perquè 
 sinó <no ens> [/] no ens relacionaríem <tan> [/] tan bé # amb tanta 
 facilitat i perquè si som caràcters molt diferents # com abans hem 
 dit # aviam # si et cau bé d'acord però <si> [/] si és <molt> [/] 
 molt diferent a tu &=tus potser és difícil tenir relació amb aquella 
 persona # perquè se semblen a tu al caràcter una mica # encara que 
 n'hi ha molts punts diferents perquè no tots som iguals tampoc # ia 
 està això. 
@End
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: MON Mónica Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|MON|14;5.|female|3ESO 
 Zafra|oyente|Target_Child|vídeo7,8| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of MON: 16-DES-1988 
@Coder: INV 
@Date:  16-MAY-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Mónica # quiénes son tus mejores amigas o amigos? 
*MON: emm la Laia # ee l'Aldara # la Marlin # Alexandra y Jenifer # 
 amigas # no? 
*INV: las mejores amigas o amigos. 
*MON: amigos también. 
*INV: sí. 
*MON: pués Alex +/. 
*INV: los mejores # los más íntimos. 
*MON: sí # tienes que ser de aquí o pueden de otros? 
*INV: no # de donde quieras. 
*MON: Miquel 
*INV: Miquel. 
*MON: y ya está. 
*INV: <vale> [/] vale # eee todos son oyentes # no? 
*MON: sí. 
*INV: y dónde tienes más amigas o amigos # en la clase # en el instituto o 
 en otros sitios? 
*MON: en el instituto. 
*INV: en el instituto # y dentro del instituto # <qué son de> [//] # todos 
 son de tercero? 
*MON: sí # bueno # tengo muchos en segundo pero no los considero mejores 
 amigos. 
*INV: ya. 
*MON: pero tengo muchos de segundo # primero # bachillerato # pero los que 
 más son de mi curso # estoy más tiempo con ellos. 
*INV: entre las dos clases? 
*MON: sí. 
*INV: vale. 
*MON: bueno # de la otra clase sólo hay uno # hay uno que está en 
 dinamarca # o sea. 
*INV: vale # a ver # Laia # Aldara # Marlin # Alexandra y Jénifer # estas 
 niñas son de tu clase? 
*MON: de mi clase. 
*INV: de tu clase # Alex? 
*MON: es uno de tercero a <de mi> [//] <de la otra classe> [>]. 
*INV: <de la otra classe> [<] # y Miquel? 
*MON: está en dinamarca. 
*INV: pero es de aquí? 
*MON: no # <es> [/] es de dinamarca pero vino cinco años aquí <a di> [//] 
 a barcelona # lo conocí y nos hicimos amigos y <ara@s> [*] pués nos 
 mandamos cartas y cosas así. 
%com: en catalán ara = ahora 
*INV: sí # aa # y dónde <os co> [/] os conocisteis? 
*MON: en <la> [//] mi escuela de primaria. 
*INV: ah # en la escuela de primaria. 
*MON: sí. 
*INV: sí # y cuántos años hace que está en dinamarca # o sea que +/. 
*MON: tres años # ahora desde que se fue tres años. 
*INV: tres años # y continua la amistad pero por cartas? 
*MON: sí. 
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*INV: mm # vale # y tu mejor amiga o amigo cuál dirías que es # amiga o 
 amigo # eh # <el> [/] el número uno? 
*MON: <es que tendría> [//] # éste # tendría tres empatados. 
*INV: vale # y cuáles son? 
*MON: l'Aldara # el Alex y el Miquel. 
*INV: vale # o sea los tres son +/. 
*MON: sí # que son esenciales # vamos. 
*INV: vale # sí # y Miquel # me hace gracia # a pesar de la distancia # 
 porqué qué hablais por teléfono? 
*MON: no porqué él no tiene teléfono # tiene móbil y es muy caro y # muy 
 difícil mantener la amistad tan lejos. 
*INV: o sea # por carta o por correo electrónico? 
*MON: se lo acaba de poner ahora pero no le funciona # o sea que # <hace> 
 [/] pués hace poco hacía <tres> [/] tres años que no lo veía y en 
 navidad vino y lo vi # pero # lo vi nada # media hora. 
*INV: vaya. 
*MON: sí. 
*INV: sí # y no te defraudó # porqué a veces cuando conoces a una persona 
 por carta # cuando la ves # en presencia pués +/. 
*MON: <no> [/] no me defraudó para nada. 
*INV: no # mm. 
*MON: o sea # ya sabía cómo era él # no sé. 
*INV: sí # a ver Mónica # no me he acordado de decirte que lo que aquí 
 hablamos es <entre nosotras> [/] # eh # entre nosotras # y lo 
 grabamos para no escribir tanto. 
*MON: <sí> [/] sí. 
*INV: pero que puedes hablar con confianza porqué lo que nos digas no va a 
 salir de aquí. 
*MON: <sí> [/] sí # no ya. 
*INV: con Miquel # te parece que hay una relación que más que 
 amistad es una relación afectiva o no <o no es este el caso> [>]? 
*MON: <no> [/] [<] no # con él no. 
*INV: de acuerdo. 
*MON: con otra persona puede que sí pero con él no. 
*INV: mm # y él hacia ti tampoco? 
*MON: me dijo algo pero # el último día que se fue # pero no se nada. 
*INV: de acuerdo # o sea # como amigas y amigos más íntimos son <esta> 
 [/] esta chica y estos dos chicos que nos has marcado con un uno # 
 quién pondrías en segundo lugar? 
*MON: la Laia. 
*INV: sí # vale # y Alexandra y Jénifer? 
*MON: ff # quedaran como el tercero # es que # no sé # todos me <llenan> 
 [?] <en diver> [/] en diversas cosas # sabes. 
*INV: mm. 
*MON: sobretodo # a mí los que más me han ayudado han sido estos dos. 
*INV: entonces qué ponemos tres y tres # tres y cuatro? 
*MON: tres y tres. 
*INV: tres y tres # sí # vale # vale # emm # cuándo te ves <con> [/] con 
 tus amigas y amigos? 
*MON: pués mucho # entre el instituto <y> [//] # bueno excepto con el 
 Miquel # y con otra persona que tengo un poco de distancia # no sé 
 por qué # que <está> [//] yo lo considero mi mejor amigo pero # no 
 sé # algo pasó # no sé qué pasó y se ha distanciao. 
*INV: <ya> [/] ya # o sea que actualmente ya no está en el uno # digamos. 
*MON: para mí sí. 
*INV: para ti sí # pero para él # tú notas que no. 
*MON: yo creo que sí pero lo esconde # no sé por qué. 
*INV: ya. 
*MON: no sé # sabes cuando xxx viene a pedírmelo pero # sin que nadie lo 
 vea # sabes # es como si se escondiera # no sé. 
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*INV: y esta persona aquí no la hemos añadido? 
*MON: es éste. 
*INV: es # perdón # Álex # de acuerdo # sí. 
*INV: estábamos diciendo cuándo te ves con tus amigos o amigas? 
*MON: no sé # todos los días aquí y después los fines de semana vamos a la 
 playa o quedamos en casa de alguien todos # depende. 
*INV: vale # sí # entonces # perdón # Marlin # no le hemos puesto ningún 
 número? 
*MON: un tres. 
*INV: un tres # de acuerdo # o sea # te ves aquí y después el fin de 
 semana también quedais. 
*MON: sí # quedamos. 
*INV: sí # y qué grupo quedais? 
*MON: normalmente quedamos l'Aldara y la Laia. 
*INV: Aldara # Laia y tú. 
*MON: y yo # normalmente. 
*INV: y más o menos quedais cada fin de semana? 
*MON: sí # normalmente sí # un sábado # un domingo. 
*INV: durante la semana no quedais? 
*MON: sí # algun miércoles por la tarde también quedamos. 
*INV: algún miércoles # este grupo de vosotras tres. 
*MON: sí # <también> [/] también. 
*INV: <y> [/] y el resto de amigos y amigas? 
*MON: el resto quedamos pero muy poco # con el Miquel pués como no lo veo 
 no puedo quedar con él # con el Alex como pasa lo que pasa # tampoco 
 # y con las otras tres pués depende # hay veces que vamos al cine 
 pero xxx. 
*INV: con las otras tres quieres decir este grupo o no? 
*MON: no # cuando vamos # vamos la Marlin # l'Alexandra # la Jénifer y yo 
 # o sea estas dos no se apuntan. 
*INV: a ver # que no te sigo # o sea # por una parte los fines de semana 
 tú quedas con Laia # Aldara <y tú> [>1] # sí # un grupo de tres # 
 vale # ee Miquel por <carta> [>2] # vale # Alex se ha enfriado un 
 poquito la amistad # no por tu parte pero sí por parte de <él> [<3]. 
*MON: <sí # y yo> [<1] <sí # imposible> [<2] <sí> [<3]. 
*MON: sí # <no sé> [/] es que no sé # o sea cómo no sé lo que él piensa. 
*INV: ya # sí # más que una amistad salíais juntos # te parece # o había 
 una relación un poquito más afectiva? 
*MON: yo creo que sí # algo parecido. 
*INV: <sí> [/] sí # y quizas por esto se ha enfriado? 
*MON: no # porqué # a ver # <yo> [//] ellos> [//] nosotros dos estábamos 
 en la primaria y él se fué a otro instituto y al cabo de tres años 
 <volvió> [/] y volvió y bueno # no es la misma relación que había 
 antes # porqué antes éramos muy amigos y íbamos siempre juntos pa 
 todos laos. 
*INV: en primaria? 
*MON: sí # en primaria # y ahora # o sea # nos decimos hola # adiós # lo 
 justo # y ya está. 
*INV: ya # pero tú nos has dicho un uno? 
*MON: sí # es que yo lo considero mi mejor amigo # es que # no sé. 
*INV: pero sólo le dices hola y adiós? 
*MON: es que &=ríe me ayudó tanto <cuand> [//] en primaria # sabes # que 
 siempre incluso <cuando no estaba> [//] los tres años que no estaba 
 pués lo seguía considerando mi mejor amigo. 
*INV: ya # pero no lo veías ni os llamabais por teléfono? 
*MON: no lo veía # para nada. 
*INV: pero # a ver # tal como me lo explicas es un poco a nivel teórico # 
 no # porqué en la práctica no tienes mucha amistad con Alex. 
*MON: hombre # si no me acerco yo # él no se acerca # ya sea por 
 vergüenza # ya sea por lo que sea. 
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*INV: pero quizás no es que haya surgido un conflicto? 
*MON: no # yo no creo eso. 
*INV: no # sinó que él está por otras cosas ahora. 
*MON: mm # no # yo creo que lo que pasa es que tiene vergüenza # eh # 
 además me lo ha dicho muchos amigos suyos <que> [/] que <no puede> 
 [/] no puede hablar conmigo # digo pués bueno # qué quieres que le 
 haga # y eso. 
*INV: ya # y entonces el grupo <de así> [/] que salís juntas # por una 
 parte es Laia # Aldara y tú # y todos los fines de semana quedais # 
 y después hay otro grupo # no? 
*MON: sí. 
*INV: a ver # dímelo. 
*MON: Marlin # Alexandra # Jénifer y yo. 
*INV: vale # y con este grupo cuándo te ves? 
*MON: pués algún miércoles por la tarde # viernes # depende # no sé. 
*INV: pero no es un grupo con el cual intimes tanto como con el primero? 
*MON: sí # yo creo que no # no intimo tanto # es más por # no sé # pa 
 pasárselo bien. 
*INV: porqué aquí nos has dicho un tres # no # estas chicas? 
*MON: sí. 
*INV: de acuerdo # a ver # qué actividades haces con el primer grupo # 
 con el de más amigas? 
*MON: pués ir a la playa # em # quedar para charlar en algún sitio # ir a 
 la discoteca # ir al cine # no sé # varias cosas. 
*INV: y con este segundo grupo qué actividades haces? 
*MON: ir al cine o quedar en un banco a hablar # cosas así # no más. 
*INV: sí # ee # cuál es el número ideal de amigas de un grupo # para ti # 
 de amigas o de amigos? 
*MON: para mí el mayor posible. 
*INV: y qué número dirías para que el grupo funcione? 
*MON: no sé # yo creo que cada amigo pués ha de tener una cualidad # no sé 
 # <a mi> [/] a mi es que me es igual el número de amigos # cuánto 
 más mejor # sabes? 
*INV: sí # y no pondrías un límite? 
*MON: no # <a mí cuan> [//] o sea cuánto mejor me llevo con la gente # o 
 sea # mejor estoy yo porqué me sabe mal # sabes # llevarme mal y 
 cuántos más amigos pués mejor # <sí> [/] sí. 
*INV: y qué dirías diez # quince # veinte # cinco? 
*MON: veinte # sí # mes igual. 
*INV: veinte # vale. 
*INV: para ti # a ver # qué diferencia hay entre mejores amigas o 
 mejores amigos # amigos # o compañeros # o amigas y compañeras # 
 entre &es estos tres # qué diferencias hay # a ver # mejor amiga o 
 amigo? 
*MON: ff # los mejores amigos están ahí en to(do) momento # si siempre 
 <los> [/] los llamas y siempre están ahí # tanto en lo bueno como en 
 lo malo # mm # les puedes contar todas tus cosas que no dicen nada a 
 nadie # los amigos # em # a veces <en las> [//] en los malos 
 momentos se escaquean # o no te quieren escuchar y cuando ellos 
 necesitan algo pués tienes que ir tú porqué <no tienen a nadie que> 
 [//] # o sea # tú tienes que hacerlo por ellos pero ellos no por ti 
 # <es un poco> [//] o sea # <son> [//] te ayudan pero a su manera # 
 no sé # no es lo mismo que como te <ayudan> [?] los amigos # los 
 mejores amigos # y los compañeros pués son sencillamente con los que 
 convives cada día # que # bueno # también te ayudan de vez en cuando 
 pero # y también no les cuentas &tas todo lo que te pasa. 
*INV: cuántos mejores amigas o amigos dirías que tienes? 
*MON: tres. 
*INV: sí # que son? 
*MON: Miquel # Alex y Aldara. 



Annex 2. Transcripcions  317 
 

 

*INV: cuántos amigas o amigos te parece que tienes # más o menos? 
*MON: <unos> [/] tranquilamente unos cuarenta. 
*INV: cuántos compañeros y compañeras dirías que tienes # más o menos? 
*MON: &=ríe # pués todos los que hay en este colegio # yo no me llevo mal 
 con nadie # bueno # excepto con dos personas # pero lo demás # no sé. 
*INV: más o menos # porqué quizás algunos ni los conoces # no? 
*MON: ni los conozco # a la mayoría sí que los conozco porqué la mayoría 
 que hay en este instituto vienen de mi xxx . 
*INV: entonces # así más o menos # cuántos compañeros y compañeras tienes? 
*MON: trescientos. 
*INV: trescientos. 
*MON: <sí> [/] sí. 
*INV: a ver # con tus mejores amigos y amigas cuánto tiempo hace que 
 tienes amistad con ellos? 
*MON: con una <desde que> [/] desde hace dos años. 
*INV: con Aldara? 
*MON: sí # con Alex desde hac +/. 
*INV: espera un momento # o sea # desde el instituto # tú ahora estás en 
 tercero? 
*MON: sí # estoy en tercero pero nos llevamos <muy mal> [/] <muy mal> [/] 
 muy mal. 
*INV: al principio? 
*MON: en primaria ya nos conocíamos pero nos llevábamos fff. 
*INV: ah # ya os conocíais. 
*MON: y un día pués la llamé # no sé por qué # y mira. 
*INV: o sea en primaria la amistad no funcionaba? 
*MON: pero para nada. 
*INV: y ya os conocíais # cuándo empezó a funcionar esta amistad más 
 íntima? 
*MON: pués ella creía que yo era la típica <es> [//] empollona que se 
 estaba todo el día en casa # yo creía que era la típica pija # eran 
 estilos muy diferentes pero <cuando los> [//] pués aquello que un 
 día la llamé # no sé por qué me vino un flash de llamarla. 
*INV: <en> [/] en la eso ya? 
*MON: en la eso y me vino un flash de llamarla. 
*INV: en primero de eso? 
*MON: sí # y la llamé # y le dije te quieres venir conmigo a un concierto 
 y me dice # sí claro # se quedó parada # y dice # pués vale # y a 
 partir de ahí le digo mañana <te> [/] <te ve> [//] te paso a buscar 
 # sí vale # a partir de ahí. 
*INV: sí # vale # o sea con Aldara desde primero de eso. 
*MON: sí. 
*INV: aunque ya os conocíais de la primaria # y con Álex? 
*MON: desde hace once años. 
*INV: once años que os conoceis # o sea toda la primaria. 
*MON: sí # toda la primaria y guardería # casi. 
*INV: ya # menos estos tres años. 
*MON: sí # que pasaron y bueno. 
*INV: y estos tres años qué correspondían # con los cursos de la eso? 
*MON: sí # bueno # son dos años y pico # fueron primero y segundo de eso y 
 mitad de tercero o algo así. 
*INV: pero ahora tú estás en tercero? 
*MON: <sí> [/] sí. 
*INV: o sea que este chico ha venido ahora # a mitad de curso. 
*MON: <ahora> [/] ahora # <ahora> [/] ahora. 
*INV: ah ya. 
*MON: y claro # yo tampoco me lo esperaba que fuera a venir # o sea me 
 quedé. 
*INV: y está en la otra clase? 
*MON: sí. 
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*INV: vale # y con Miquel desde cuándo hace que lo conoces? 
*MON: tercero # cuarto # quinto # sexto # sep. 
*INV: bueno que lo conoces # desde cuándo hace que tienes una buena 
 amistad con él? 
*MON: lo conozco desde segundo de primaria. 
*INV: desde segundo de primaria # ya erais muy amigos # entonces? 
*MON: <sí> [/] sí. 
*INV: sí # y se fue Miquel a qué edad # o en qué curso? 
*MON: a finales de quinto. 
*INV: a finales de quinto # para dinamarca # pero la amistad ha continuado. 
*MON: mm # me lo pasé muy mal # pss # <pero bueno> [/] pero bueno # sí. 
*INV: y ahora que os habeis visto también # la amistad ha continuado? 
*MON: <sí> [/] sí. 
*INV: de acuerdo # es importante tener amigas y amigos? 
*MON: sí. 
*INV: por qué? 
*MON: porqué <no s> [//] creo que es esencial # no sé # <yo creo que> 
 [//] o sea siempre he pensao que si estuviera sola <que> [/] que 
 aburrido # no # xxx xxx te encuentras mal <y> [/] y no tienes a 
 nadie a quien decírselo # y no sé # y para divertirte # no te 
 puedes divertir sola # <necesitas> [?] gente a tu lado y quién mejor 
 que los amigos. 
*INV: dónde te parece que se hacen las amigas o los amigos? 
*MON: en cualquier sitio. 
*INV: sí # pero dónde te parece que es más fácil? 
*MON: en el instituto. 
*INV: en el instituto # por qué? 
*MON: sí # pués porqué estás día a día con ellos. 
*INV: sí # y cómo se hacen los amigos y amigas # uno qué tiene que hacer 
 para <hacer amigos y amigas> [>]? 
*MON: <pués una persona> [<] que quiere hacer amigos y amigas ha de ser 
 muy sociable # o sea abrirse mucho # o sea si tú eres una persona 
 que acaba de llegar # pués ir con ella # no sé # abrirse # ser 
 divertido # intentar que los demás se acoplen <a tu> [//] a que te 
 conozcan # no sé. 
*INV: qué temas hablas con tus amigas y amigos? 
*MON: ff # de todo # desde los chicos # de fútbol # motociclismo # ralis y 
 tenis # y des +/. 
*INV: esto con los chicos? 
*MON: con los chicos # y también a veces de otras cosas # con las chicas # 
 chicos yyy revistas # famosos # cantantes. 
*INV: o sea # los temas un poco son distintos? 
*MON: sí # son bastante # yo de pequeña iba siempre con los chicos # ya de 
 mayor estoy entre los dos grupos # y me conozco más o menos la 
 opinión de cada uno # sí. 
*INV: y la amistad con los chicos te parece que es distinta de la 
 amistad que puedas tener con las chicas? 
*MON: depende en qué caso. 
*INV: a ver # explícanoslo un poco. 
*MON: hay algún caso que si <tienes> [?] un amigo pués <te> [//] llegas a 
 sentir algo más por ese amigo que lo que en verdad es # sabes # 
 <tú> [//] # o sea # él tal vez piensa que es amistad pero tú # al 
 ser tan amigo de él # puedes pensar pués que es algo más # y con las 
 chicas pués es diferente. 
*INV: sí # o sea que te parece que una amistad con un chico desenvoca más 
 a una relación afectiva # que de alguna manera te gusta? 
*MON: sí # <pero es bueno> [/] es bueno también relacionarse <con> [/] no 
 sólo con las chicas sinó también con los chicos. 
*INV: sí # y <esto> [//] a ver # este algo más # a ti te ha pasado con 
 Alex y con Miquel? 
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*MON: no # <con Miquel no> [/] con Miquel no # pero con Alex sí. 
*INV: o sea # con Miquel # para ti es sólo un amigo. 
*MON: <sí> [/] sí. 
*INV: y con Alex sí # ahora # antes? 
*MON: ahora # antes # bueno ya desde hace fff. 
*INV: o sea que es un chico que te gusta # de alguna manera? 
*MON: sí. 
*INV: bueno # a ver # imagínate que tú tienes un novio # eh # que estás 
 saliendo con un chico # te parece que la amistad que tendrías con tu 
 mejor amiga sería distinta de la amistad que tendrías con tu novio? 
*MON: <sí> [/] sí. 
*INV: por qué? 
*MON: porqué <no es lo mismo> [/] no es lo mismo tener amistad # o sea 
 tener una relación con un chico que ser la amiga de # no # y a más 
 cuando estás con un chico # la relación entre la mejor amiga y tú # 
 cambia # te alejas más de la amiga y te acercas más al chico # y de 
 una manera # no la olvidas pero te distancias más porqué entre que 
 tú te vas con el novio y tal # pués la dejas un poco más de lado # 
 yo siempre he intentao pués compensarlo # o sea # estar con los dos 
 # pero bueno. 
*INV: sí # y en tu clase que hay alguna chica y algún chico sordo # no # 
 te parece que <la> [/] la amistad con ellos es distinta de la 
 amistad que puedas tener con un oyente? 
*MON: no # me llevo muy bien <con> [//] # tanto con Jesús como con Jéssica 
 # me llevo muy bien. 
*INV: a ti cómo te gustaría que fuera tu amiga o tu amigo ideal? 
*MON: puff # qué pregunta más difícil # creo que ya los tengo # no creo 
 que no necesito más # bueno # tal vez del Alex me esperaba otra cosa 
 pero de los demás no # o sea # tal como son. 
*INV: pero qué dirías # o sea # un amigo ideal o una amiga ideal # a nivel 
 teórico # eh # no hablando en particular <de> [/] de los tuyos? 
*MON: sí # no sé # simpático # comprensivo # que escuche # mm # que 
 también te sepa dar consejos # porque si te escucha y no te sabe dar 
 consejos # mal # mm # que te alegre el día cuando estés mal # y 
 bueno y eso # no sé. 
*INV: te parece que podrías ser amiga de una persona que fuera muy 
 distinta de ti # por ejemplo alguien que fuera de otra raza o de 
 otro país muy distinto? 
*MON: sí # tengo una amiga # mira precisamente Alexandra <es> [/] es de 
 rusia y Marlin es <de> [/] de cuba y me llevo igual de bien con 
 ellas # <sí> [/] sí. 
*INV: y alguién que tuviera una disminución # por ejemplo que 
 fuera ciega o sorda o que fuera en silla de ruedas? 
*MON: pss mira # ya conoces personas # si te digo la verdad # yo como mi 
 hermano va a la escuela especial porqué tiene un problema # también 
 # pués me llevo muy bien con ellos # pff # pués claro que pueden ser 
 amigos tuyos # igual que otros # <sí> [/] sí # <no tienen> [//] o 
 sea que son personas igualmente # yo creo que sí. 
*INV: <qué crees> [//] qué te parece que haces tú por tu mejor amiga o 
 amigo # qué aportas tú? 
*MON: pff # no sé # es que no sé # yo no sé lo qué piensan ellos de mí # 
 no? 
*INV: bueno # pero # o sea # es igual # tú qué dirías? 
*MON: yo sobretodo aporto <mucho> [//] pués <mucha> [//] cuando está las 
 cosas serias que está todo el mundo chuchurrío # pués mucha alegría 
 # y luego que si alguno tiene un problema pués voy corriendo # sea 
 quien sea # aunque no sea mi mejor amigo o amiga # voy a escucharlo. 
*INV: y tu mejor amiga o tu mejor amigo qué hace por ti? 
*MON: hombre # <depende> [?] del caso # Miquel vino aquí porqué tuve un 
 ataque de apendicitis y vino desde dinamarca y eso no sé cómo se lo 



320  Annex 2. Transcripcions 
 

 

 podré agradecer nunca # Aldara está todo el día conmigo # cuando lo 
 he pasao mal # sobretodo este año pués ha estao siempre conmigo # y 
 Alex # si quieres que te diga la verdad # este año se ha lucio en 
 gloria # xxx no ha hecho nada # al contrario # lo único que ha hecho 
 ha sido fatidiarme más. 
*INV: vaya. 
*MON: sí. 
*INV: vaya. 
*MON: sí # porqué además este año ha sido fff # pero muy mal. 
*INV: pero hace poco que ha llegado # no # nos has dicho. 
*MON: sí # y en tres meses # buá # me dejó pero por los suelos. 
*INV: vaya # Miquel # a ver # vino porqué tú tuviste un ataque de 
 apendicitis # desde dinamarca. 
*MON: mm # además tenía que venir ya y vino pués a verme y tal. 
*INV: vino con sus padres? 
*MON: bueno con su madre # están separados sus padres # vino con su madre. 
*INV: a ver # qué crees que piensan tus mejores amigas o amigos de ti? 
*MON: pués no sé # yo siempre he pensao que piensan mal de mí # sabes # 
 porqué # o sea # yo no soy una persona que sea creída # sabes # 
 aunque yo crea que hago too lo posible porqué <mis amigo> [//] les 
 guste a mis amigos # hay veces <que creo> [/] que creo que creen que 
 soy una pesada # bueno pesada # que hago demasiao broma # y que a 
 veces pués cuando yo <ten> [//] cuento mis problemas pués que me 
 enrollo como una persiana y no acabo # y de cosas buenas pués no sé 
 # escuchar # alegrar <el> [/] el patio y fff # no sé # es que si te 
 digo la verdad # lo que piensan ellos de mi. 
*INV: bueno # a ver. 
*MON: a mí siempre me dicen <que> [/] <que> [/] que soy muy buena persona 
 y <que> [//] pero yo no me puedo meter dentro de sus cabezas pa 
 saber lo que realmente piensan # porqué <igual> [/] igual que yo tal 
 vez piense una cosa de mi mejor amiga que me fastidia pués ella 
 igual que +//. 
*INV: bueno # a mí me da igual lo que ellos piensan # para mí lo que es 
 importante es lo que tú piensas. 
*MON: de qué piensen de mí? 
*INV: sí. 
*MON: es que no sé. 
*INV: bueno # ya nos lo has dicho # qué te parece que es importante para 
 que la amistad funcione? 
*MON: no sé. 
*INV: para que una amistad funcione qué es importante? 
*MON: paciencia # mucho cariño # sobretodo # y <no sé> [/] no sé # 
 paciencia # porqué si no tienes paciencia con cualquier cosa ya # la 
 amistad se va al garate. 
*INV: amm # entonces en el grupo que más sales Laia # Aldara y tú # Aldara 
 no tienes tanta confianza como con Laia? 
*MON: no # tengo más confianza con Aldara que con Laia. 
*INV: <perdón> [/] <sí> [/] <sí> [/] sí # perdón # o sea # con Laia no 
 tienes tanta confianza? 
*MON: hombre # depende de qué asuntos pués no se los cuento tanto # o 
 sea # le cuento tal vez la mitad. 
*INV: ya. 
*MON: o sea con Aldara se lo cuento todo # xxx xxx todo # y con ella 
 pués # me dejo algunos detalles. 
*INV: y con este otro grupo que también sales # Marlin # Alexandra # 
 Jénifer? 
*MON: con este grupo <depende> [/] depende qué cosas # como son también 
 muy divertidas y tal # se las cuento con detalles # y otras que a 
 ellas no les pueden interesar # depende lo que les interese más # 
 sabe # yo sé unos temas que a ellas les gusta # pués si va de ese 
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 tema pués sí que se lo explico # <pués si> [//] o si es algo muy 
 personal pués me lo guardo. 
*INV: sí # en la relación con tus amigas y amigos # qué problemas 
 surgen? 
*MON: puff # sobretodo problemas de chicos # pero a montones # o problemas 
 de envidia con otra amiga # eso también pasa mucho <yy> [//] o que 
 no las acompañao a algún sitio # chorradas como esas # y a veces 
 <por> [//] pués porque le manches la cara con algo # estás jugando 
 con ella y le manchas aunque sea el pantalón y se ponen como +/. 
*INV: pero le manchas de qué? 
*MON: &d de tiza # a veces # incluso # y se ponen # o sea les cogen 
 prontos # como a too el mundo. 
*INV: y cómo resuelves los problemas con tus amigas o amigos? 
*MON: normalmente # soy yo la que voy a pedir perdón # aunque no tenga yo 
 la culpa pero <como veo que> [//] como la mayoría de amigos que 
 tengo no son partidiarios de pedir perdón a nadie # sobretodo Aldara 
 es muy orgullosa # igual que Laia # son muy orgullosas y no dan el 
 paso # yo como me es igual # mientras las tenga # sabe # a mí me 
 sabe mal pelearme con ellas y yo les pido perdón aunque no tenga yo 
 la culpa # pero # bueno # me es igual. 
*INV: por qué te parece # en general # que los amigos y amigas se 
 enfadan? 
*MON: pués no lo sé # qué quieres decir en +//. 
*INV: sí # en general # por qué <en> [/] en una amistad pués siempre hay 
 alguien que se enfada? 
*MON: porqué creo que nadie somos perfectos y todos cometemos fallos # y 
 hay personas pués que no les gusta determinadas bromas o que tienen 
 un mal día y que le haces una broma que tal ves se la haces mañana 
 <y> [/] y no se enfadan # eso depende de cómo esten. 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigas y amigos o con tus 
 padres? 
*MON: con mis amigos. 
*INV: a veces tus amigas o amigos te presionan para que hagas una cosa que 
 tú no quieres hacer? 
*MON: sí # <mucho> [/] <mucho> [/] mucho # pero muchísimo. 
*INV: y tú al final qué escoges? 
*MON: lo que me dicen ellos porqué creo es que ellas quieren algo mío para 
 bien # no para mal # es igual que si me lo dijeran mis padres # 
 bueno depende de lo que me dijeran # no. 
*INV: sí # a ver # yo te he preguntado a veces tus amigas te presionan 
 para que hagas cosas <que> [/] que tú no quieres hacer? 
*MON: <sí> [/] sí # o sea # en el fondo no las quiero hacer pero luego 
 pienso # digo # ostra si me lo están diciendo ellas es porqué o tal 
 vez tenga una posibilidad de qué salga bien o que si ya me lo dicen 
 pués será para bien. 
*INV: y cómo qué? 
*MON: por ejemplo el asunto del Alex # <que fuera a hablar con él> [/] 
 <que fuera a hablar con él> [/] <y que fuera a hablar> [/] con él y 
 que fuera a hablar y yo <que no> [/] <que no> [/] que no # y al 
 final fui a hablar con él # o sea al final me convencieron. 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # qué escogerás? 
*MON: depende de lo que sea. 
*INV: a ver # explícanoslo un poquito. 
*MON: no sé # si mis padres me dicen que no vaya con Aldara # por ejemplo 
 # fff # eso por mucho que me digan mis padres # y si Aldara un día 
 me dice # Mónica vente a la discoteca y mis padres # ese día # no 
 quieren que vaya pués hago caso a mis padres # xxx muy relativo # 
 depende de la situación. 
*INV: qué te parece que tenéis en común tú y tus amigas o tú y tus amigos 
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 # qué teneis en común? 
*MON: depende # con cada uno tengo una cosa diferente. 
*INV: sí # entonces # por ejemplo con este grupo qué teneis en común # 
 Aldara xxx? 
*MON: <mucha diversión> [/] mucha diversión # mucho cachondeo y mucha 
 confianza. 
*INV: sí # con Alex y Miquel # bueno no es un grupo # tampoco # no es 
 Mónica # Alex y Miquel. 
*MON: no # <cuando> [/] cuando íbamos a primaria # íbamos nosotros tres 
 juntos. 
*INV: ah # los tres ibais juntos? 
*MON: sí # pero claro <el> [//] uno se fue a dinamarca # el otro se fue a 
 otro sitio y # pero ahora cuando nos vimos el Alex también vino a 
 verlo # o sea quedamos nosotros tres para vernos. 
*INV: ah # otra vez # <sí> [/] sí # y # eee # o sea # qué os parece que 
 teneis en común este grupo # aunque no funcioneis como grupo # no # 
 pero habíais funcionado como grupo # no. 
*MON: sí # yo creo que funcionaríamos si Miquel estuviera aquí. 
*INV: ya. 
*MON: porqué Miquel <era el que nos> [//] no nos mantenía unidos porqué 
 los primeros que nos unimos fuimos Alex y yo # pero <que por la> 
 [//] que el Miquel aunque el Alex hubiera tenido vergüenza nos 
 hubiera vuelto a unir igualmente # pero bueno # y lo que tenemos en 
 común mucha vergüenza los tres. 
*INV: actualmente? 
*MON: sí &=ríe # y también mucha diversión # bueno el Alex no se puede 
 decir que tenga mucha diversión porqué tiene una cara de muerto # 
 cada día más y no sé # &pa paciencia # no sé. 
*INV: sí # y cuando estabais en primaria qué teniais en común # qué te 
 parece? 
*MON: pués que nos queríamos mucho los tres # yo creo que nos queríamos 
 mucho. 
*INV: sí # y con estas otras chicas # aunque no tengas una amistad tan 
 íntima # qué te parece # qué teneis en común? 
*MON: ff # mucha alegría. 
*INV: sí. 
*MON: también les cuento muchas cosas # y bueno sobretodo pués diversión y 
 # no sé. 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: CAR Carme Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|CAR|14;6.|female|3ESO 
 IES Zafra|Oient|Target_Child|vídeo2,3| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of CAR: 15-SEP-1988 
@Coder: INV 
@Date: 4-APR-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són les teves millors amigues o amics? 
*CAR: dic els noms? 
*INV: sí. 
*CAR: eeh # la Lorena i la Míriam. 
*INV: sí. 
*CAR: ii ia està # <millors> [/] millors # ia està. 
*INV: aquestes dues # les millors # ii són sordes o oients? 
*CAR: la Lorena és sorda i l'altra és oient. 
*INV: sí # i què diries # on tens més amigues # a la classe # a l'institut 
 en general o en altres llocs # en un grup d'esplai o en un grup 
 esportiu que vagis fora de l'institut? 
*INV: les millors amigues # on són? 
*CAR: jo crec que a la classe perquè així en general a l'institut # home # 
 conec a la gent de vista però <amics> [/] amics no som # em 
 relaciono poc # i amb gent de la classe hi ha gent que més i hi ha 
 gent que menys # hi ha gent que es pot parlar i amb altres que no 
 ens avenim # però aixís més amigues perquè clar estem cada dia 
 juntes i tot # doncs a la classe perquè coincidim en tots els grups 
 # sempre fem les mateixes classes # llavors. 
*INV: i més a la classe que no pas a fora de l'institut # <o sigui les> 
 [>] millors amigues són de la classe? 
*CAR: <a fora> [<] # sí # perquè a fora de l'institut # home # les 
 activitats que faig <no> [/] no tinc masses amistats # no en tinc 
 massa # no # perquè la gent va en grupets # no # la gent # ja veus 
 si venen d'una escola # també # per exemple # a l'escola de música 
 venen gent ja d'una escola que es coneixen molt i molt amics no és 
 que siguem # podem parlar # però no # no és tant +//. 
*INV: i amb la Lorena de què la coneixes? 
*CAR: de res # vull dir # quan vam arribar aquí a l'institut # a primer 
 d'eso # ens vam conèixer # vam començar a parlar una mica i després 
 <cadascú ja es va> [//] de primer la gent anava molt dispersa i 
 després ja ens vam anar agrupant # perquè està molt agrupada la 
 classe # hi ha molts grups diferents # ii llavors <a par> [/] a 
 partir d'aquell moment hem sigut amigues fins ara. 
*INV: no us coneixiu de més petites o de l'escola primària? 
*CAR: no # <de re> [/] de re # <ella vivia> [//] ella viu molt lluny 
 d'aquí # anava en una altra escola i es va canviar d'escola # i 
 bueno # al passar a la secundària i això es va canviar i io també 
 perquè m'havia de canviar a la secundària # només hi havia primària 
 a l'altra escola # me'n vaig anar # van venir dos persones amb mi 
 però <aquelles> [//] dos persones que anaven també a l'escola però 
 no tenia massa amistat i a part han anat a altres classes i <no> [/] 
 no ens relacionem gaire. 
*INV: sí # i amb la Míriam # <de què> [/] de què ha sorgit l'amistat # de 
 què us coneixeu? 
*CAR: amb la Míriam # més o menys és lo mateix # vull dir # <vam> 
 [//] tampoc ens coneixíem de res # a primer d'eso això doncs # <ens 
 vam> [//] bueno que la gent # uns ja trobaven més grups i altres es 
 quedaven sols # doncs # i a mida d'anar parlant # bueno # al 
 principi parlavem una mica tots # no # entre tots # i després ia vam 
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 anar veient una mica a qui li agrada més a cadascú # no # ens vam 
 anar coneixent més i això # però <no> [/] no ens coneixíem de res. 
*INV: ja # tampoc no havíeu anat juntes a primària? 
*CAR: <no> [/] no. 
*INV: les millors amigues són noies # no tens cap noi com a millor amic? 
*CAR: <no> [/] no perquè els nois que hi han a la classe # com a molt 
 seria nois que hi han a la classe # però nois que hi han a la 
 classe # per mi # crec que # home # algun és simpàtic # però molts 
 es deixen portar pels altres i acaben anant molt de xulos i a mi 
 això no m'agrada # i no i a part hem tingut alguns problemes amb 
 algún # vull dir que no # que la cosa no va bé # i això que a mi no 
 em fa res # eh # tenir amics de nois però no sé # suposo que no és 
 el tipus de persona que busquen ells ni perquè hi ha altres noies 
 que sí que s'hi avenen la mar de bé # però bueno també la seva 
 relació és una mica +//. 
*CAR: sí perquè al moment estan enfadats # comencen a insultar+se # vull 
 dir que la veritat per tenir una relació així io vull dir hola i 
 adéu # no # no sé # la gent que és més oberta doncs sempre té més 
 amistats # no # però a vegades algunes amistats no valen re(s) # 
 vull dir # un dia estan enfadats # l'altre dia estan contents. 
*INV: ia ia # i a veure # de les dues # de la Lorena i la Míriam # n'hi ha 
 una que sigui més amiga o les dues igual # en el mateix nivell? 
*CAR: home # fins ara ho havia sigut més la Lorena perquè amb la Lorena 
 sempre ella es va quedar sola y jo també em vaig quedar sola i ens 
 vam fer molt amigues i la Míriam ha anat trampejant amb altra gent # 
 vull dir que ha anat siguent amiga amb altra gent però aquesta gent 
 ho han deixat de ser també # han anat canviant perquè tots hem anat 
 canviant una mica # de manera de ser i això i es va trobar bastant 
 sola fins que s'ha anat agrupant i ara és com del nostre grup i 
 bueno # passa que # bueno # depèn # per a algunes coses potser em 
 puc considerar més amiga de la Míriam # per altres més de la Lorena 
 # però en principi # lo pupular # vull dir # sempre ha sigut la 
 Lorena més # una mica més. 
*INV: una mica més # sí # i quan dius algunes coses ets més amiga de la 
 Míriam # altres coses ets més amiga de la Lorena a qué et refereixes? 
*CAR: sí # em refereixo que la Míriam té un sentit de l'humor molt així # 
 vull dir que fa moltes bromes # és molt divertida # no # però a 
 l'hora de la veritat encara que faci moltes bromes a vegades no 
 pensa massa en nosatres # potser # va bastant a la seva # i en canvi 
 la Lorena no # la Lorena per fent bromes <no> [/] no # no és 
 massa bona # no # però té molta més voluntat # m'agrada més # en 
 general m'agrada més la Lorena perquè escolta més # l'altra mira 
 bastant per ella # la veritat # mira bastant per ella i llavors això 
 de les bromes li salva perquè sinó no m'agradaria gaire # és clar # 
 bueno # també quan estem aixís va fer algunes bromes # de tant en 
 tant # no # però no solament són les bromes també <s'ha> [/] s'ha de 
 saber escoltar l'altra # s'ha de saber comprendre si té problemes # 
 no # i la Lorena això ho fa # xxx lo que li vec problemes a la 
 Lorena és que a vegades # no sé # es posa una mica massa pesada 
 potser en algunes coses # no # però bueno també són vàries maneres 
 de ser o vàries maneres de veure les coses # no # io potser les 
 puc veure diferent i potser hauria de respectar # no # com les pugui 
 veure ella # no? 
*INV: per què quan dius que es posa pesada <aa> [/] a què et refereixes? 
*CAR: bueno # que insisteix molt en alguna cosa que io no li trobo tanta 
 importància # potser # o no sé # que li dóna moltes voltes a les 
 coses # no # i això # que io no valoro tant aquestes coses que ella 
 diu # no # i es fica allà # <insistint> [/] insistint i a vegades 
 molesta una mica. 
*INV: sí # pots dir algun exemple # que recordis? 
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*CAR: mmm # no sé # per exemple # bueno # vull dir vosaltres podreu pensar 
 que io no sé què no sé quantos però un dia estavem <en un gru> [//] 
 en el grup <i> [/] i +/. 
*INV: nosaltres no pensem res # eh? 
*CAR: <no> [/] no vale # pero dic <que> [/] que no sé si tinc raó o no 
 tinc raó # saps # <però> [>1] # io lo què opino és que # no sé # que 
 moltes vegades quan estem en grup treballant ella vol participar 
 molt # no # però llavors després <quan> [/] quan vol # proposa una 
 cosa i veu que no ens a sembla bé continua insistint en posar 
 aquella cosa i # a part # no és que ho digui # va # perquè no posem 
 això # ho va dient així com indirectament # no # <però> [/] però al 
 final ho acabem posant # i trobo que és una mica insistent # <que 
 si> [//] no ve d'una paraula # no # però # no sé una paraula o 
 qualsevol cosa # no # però # comença bueno si vosaltres voleu # eh # 
 si vosaltres voleu # però al final # acabem ficant lo que ella diu 
 # vull dir que és una <mica mandoneti> [>2] # no sé # però a mi 
 també em passa # a vegades io també vull ficar allò i no # però no 
 sé # potser llavors dic # bueno # ho deixo estar # bé # és igual # 
 tampoc # i potser ens barallem per xurrade(s) # no # perquè o sigui 
 # com si diguessim # ens estimem # entre cometes # vull dir <que> 
 [/] que # no sé # que no # tampoc ens despreciem ni re d'això com io 
 he vist que fan alguns amics d'aquests que us parlava que no # que 
 queun dia són amics i després estan allà insultant com # nosaltres 
 tenim enrrabiedetes d'aquestes que no tenen massa importància i 
 bueno # a vegades hi ha millors èpoques # a vegades pitjors èpoques 
 # depèn # no sé # saps ? 
*CAR: <bueno no passa res> [<1] ; <&=riu> [<2]. 
*INV: sí # i amb les teves amigues quan et veus? 
*CAR: quan em vec # em vec a l'escola i a vegades quedem a fora per anar 
 al cinema o anar a casa d'una o a casa de l'altra # però normalment 
 anem al cine # de tant en tant. 
*INV: això els caps de setmana o durant la setmana? 
*CAR: no # durant la setmana no # un dissabte o un diumenge # el dia que 
 ens va millor perquè # sí # perquè entre setmana és molt embolic 
 perquè ella viu molt lluny # a part hi ha poques hores # fem 
 activitats extraescolars # és un merder # i el dissabte i el 
 diumenge # en principi # no fem res # no anem a cap cau ni cap 
 agrupament ni re d'això # llavors doncs és el millor moment. 
*INV: i sortiu les tres # la Lorena # la Míriam i tu? 
*CAR: <sí> [/] sí # normalment sí # sí # excepte alguna vegada que una de 
 les d'això no ha pogut venir # però últimament sempre <o> [/] o hi 
 som les tres o <no> [/] no sortim perquè clar # tampoc és plan que 
 perquè a una no li vagi bé doncs <haguem de> [/] haguem de xxx # 
 bueno no recordo lo que volia dir # que perquè a una no li vagi bé 
 les altres vagin i ella es quedi sense res # que podem esperar una 
 mica # no # això. 
*INV: molt bé # o sigui # normalment sortiu # això # al cinema o a casa 
 d'una o a casa d'una altra # feu alguna altra activitat conjunta? 
*CAR: sí # mm # a pasejar una mica però és que lo més aixís # lo més # 
 lo millor per es anar al cinema # per nar a veure una película 
 d'aquestes # és lo millor per nosaltres perquè lo de quedar en una 
 casa no és que siga # no està mal però costa més posar+se d'acord i 
 tot plegat. 
*INV: i a veure perquè un grup funcioni # què diries # quin és el nombre 
 ideal de <membres> [>] d'aquell grup # perquè siguin amigues o amics 
 # tu què diries? 
*CAR: <de persones> [<] # mm # potser una mica més de les persones que som 
 nosaltres # cinc o aixís. 
*INV: cinc # perquè un grup d'amigues funcioni per tu el nombre ideal són 
 cinc? 
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*CAR: <sí> [/] sí # lo que passa que # bueno # conec grups que també 
 són de cinc persones o així # també són bastant nombrosos i a 
 vegades no es fiquen gens d'acord # vull dir # no sé però ser tan 
 poca gent va malament perquè si et falla una ja et quedes sense gent 
 # és una mica # i a més si ets tímid doncs costa més # no # <i> [/] 
 i de seguida la gent <que> [/] que parla més # vull dir que # la 
 gent que no és tímida doncs de seguida <troba ge> [//] troba 
 grups i després tu buscar algún grup o incorporar+te en algun 
 d'aquests grups ja costa més # i normalment la gent que no et coneix 
 massa <no> [/] no s'ofereix per dir+te va per què no vens amb 
 nosaltres # no ho fa això perquè ia tenen el seu grup # ia estan bé 
 # per molt # si els hi caus molt bé llavors sí # però # com que és 
 difícil de que et coneguin # a mi a la classe em coneixen poc # no # 
 i això que sóc una persona que # vull dir # que puc fer amistats # 
 no # vull dir que # però em coneixen menys del que io crec que 
 m'haurien de conèixer. 
*INV: ia # ia # llavors # tu què penses # quina diferència hi ha entre 
 millor amiga # amiga i companya? 
*CAR: aaam #  doncs companya és una persona que pot haver+hi a la classe 
 amb la qual tu pots conversar més o menys però <sense tampoc tenir 
 massa> [/] sense tampoc tenir massa relació <ni> [/] ni 
 explicar+l'hi segons quines coses # potser # no # amiga # doncs una 
 persona que sovint va amb tu # que treballem juntes o que parlem més 
 sovint # no # que tenim més relació i millor amiga és aquell amic 
 que hi pots confiar i <pots> [/] o sea pots # sí # pots estar segur 
 parlant amb ell i també disfrutes parlant perquè per exemple amb un 
 company possiblement parlis d'alguna cosa <de la> [/] de la feina o 
 alguna cosa aixís # no acostumes a parlar de masses coses de # no sé 
 # de pel·lícules o no sé # qualsevol cosa que ens interessi a tots 
 una mica # no # acostumes a parlar coses més # no tant potser 
 divertides o no tant interessants # no sé # perquè tampoc saps massa 
 què és lo que espera aquella persona que li diguis # això # no la 
 coneixes gaire # a mi em passa moltes vegades que com que parlo poc 
 i això doncs em quedo tallada i no sé massa què dils+hi i llavors 
 me'n penedeixo perquè # tu # quan tens una oportunitat de parlar una 
 mica amb algú # pam # ia no # et poses nerviosa o io què sé # dius 
 alguna xorrada ii ia la cagues. 
*INV: sí # <ia> [/] <ia> [/] ia # al pati et refereixes # per exemple # 
 amb els companys o amb amigues? 
*CAR: sí # el que passa és que # io crec que més aviat a la classe perquè 
 al pati ia et dic # estem tres persones # nosaltres tres # 
 allà # juntes # no hi ha qui ens a separi i estem allà apartades de 
 la gent # vull dir que # això tampoc no és # no # a mi ia m'ho diuen 
 # de tant en tant diu # però home ves a parlar amb l'altra gent # no 
 sé què # parlem tots una mica # però llavors et quedes que elles ia 
 <van> [/] van explicant coses però tu no saps massa què dir # no # 
 que és una mica tallat i clar # sembla que no tinguis res a dir # 
 potser sí que tens coses a dir # no # però # ells diuen oh # aquesta 
 què li passa que no sap d'això # no sé # una cosa aixís # no # <que 
 no> [/] que no coneix aquestes coses i a més si ets l'empollona de 
 la classe # bueno # xxx xxx però xxx # tothom et considera perquè 
 nosaltres som les empollones # ens diuen empollones. 
*INV: vosaltres tres? 
*CAR: sí i això encara empitjora les coses perquè la gent ia et mira 
 malament # no sé perquè però bueno # io no miro malament a la gent 
 que treu males notes # però bueno és així i així tímides pués va # 
 no hi ha <qui> [/] qui parli amb nosaltres # <solament> [?] si 
 parlen és per molestar # vull dir que # no hi ha gaire sort de 
 moment # ia ho veurem. 
*INV: bueno # de moment # llavors # a veure # com a millors amigues ja ens 
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 has dit que tens aquestes dugues # no? 
*CAR: sí. 
*INV: i com amigues què diries # més o menys # més o menys eh # de 
 l'institut o de fora de l'institut # quantes amigues diries que tens 
 més o menys? 
*CAR: eem # a veure # una # dos +/. 
*INV: amigues o amics # eh # o amics. 
*CAR: uf # més o menys # io no sé si ells em consideren amics o què. 
*INV: no # però és la teva opinió # el teu punt de vista. 
*CAR: cinc o sis. 
*INV: cinc o sis? 
*CAR: sí. 
*INV: de l'institut o també comptes de fora de l'institut? 
*CAR: <de fo> [/] de fora que io recordi # és que ara encara m'oblidaré 
 d'algú # pués dos em sembla que tinc. 
*INV: de fora dos. 
*CAR: una de l'escola de música i una que anava amb mi fa temps # de 
 l'escola també # i d'aquí a l'escola doncs # si t'he dit sis doncs 
 això # quatre o aixís # que són bastant # més o menys totes són 
 noies # sí # quatre # eee # de nois bueno # algun és una mica 
 simpátic però no # xxx xxx parla un moment # això no xxx . 
*INV: o sigui que estaria més en el grup de companys. 
*CAR: companys # sí. 
*INV: i de companys o companyes més o menys quants diries que tens # 
 entre l'institut # fora de l'institut # més o menys? 
*CAR: a veure # mmm # <quatre> [/] quatre de fora # més o menys # quatre o 
 així # que no m'havia parat a pensar # i d'aquí si som vint+i+tres a 
 la classe # mmm # uns deu # més o menys # sí. 
*INV: a veure # aquesta pregunta ja te l'he fet # quan temps fa que tens 
 amistat amb les teves millors amigues? 
*CAR: doncs aixo # tres anys # faig tercer +//. 
*INV: sí # tu què creus # és important tenir amigues? 
*CAR: io crec que sí # que és molt important perquè si tu tens problemes 
 elles et poden <ai> [//] <no> [/] no dic solucionar+los sinó unes 
 bones amigues crec que lo que poden és compendre't o ajudar+t'he en 
 el pitjors moments # no # això moltes vegades es necessita i alguna 
 vegada # no sé # que alguna vegada han faltat elles # no sé # a 
 l'escola # no # no és que no pugui viure sense elles # evidentment 
 que puc viure # no # però que et sents així sol # ningú et parla 
 perquè clar ia tenen el seu grup # tu et quedes sol i si tens algun 
 problema # io què sé # no sé # si tens algun problema en aquell 
 moment doncs et quedes bastant indefens # no # i bueno també per 
 compartir opinions io crec que és molt important # sí # molt 
 important # i per disfrutar una mica perquè un sol <depèn> [/] depèn 
 de la persona # hi ha qui pot disfrutar ell sol mateix # no # però 
 normalment # no sé # passes una bona estona rient i coses aixís # 
 crec que és molt important. 
*INV: sí # i què penses # on es fan les amigues? 
*CAR: les amigues # home. 
*INV: on és més fàcil fer amigues? 
*CAR: io crec que a l'institut # bueno a l'escola # on sigui # perquè 
 pel carrer <no> [/] no aniràs allà dient # no # perquè pel carrer no 
 # io crec que <a l'institut> [/] a l'institut és el millor lloc 
 perquè estàs molta estona <més que> [/] més que a qualsevol altre 
 lloc # estàs <gairebé tot el dia> [/] # bueno # gairebé tot el dia # 
 cada dia et veus # no # i cada dia vas veient com canvia la gent i 
 encara que no ho sembli les persones tímides # osiga # encara que no 
 diem massa cosa doncs io crec que observem molt # no # a mi em passa 
 a vegades # que crec que la gent com que no sap que io sé algunes 
 coses d'ells # no # o que io conec més coses de les que ells es 
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 pensen # no # perquè io m'hi fixo i intento mostrar més o menys 
 interès per ser amic d'aquells que em cauen bé # no # com aquests 
 amics <que to> [//] que t'he dit abans # hi ha alguns que no em 
 cauen malament i de vegades intentem parlar perquè # però no són 
 <amigues> [/] amigues molt amigues però no està mal # vull dir # i 
 això # io crec que a l'institut és el millor lloc. 
*INV: i com es fan les amigues? 
*CAR: com es fan? 
*INV: <què> [/] què ha de fer un per fer amigues? 
*CAR: io crec que millor començar a parlar amb la gent # ee obrir+te 
 bastant i mirar de parlar encara que potser # io què sé # estiguis 
 parlant <amb> [/] amb una persona que despré(s) al cap d'uns anys 
 sigui el teu pitjor amic # vull dir # però almenys intentar+ho # no 
 # i que també et coneguin perquè si no et coneixen ps és <molt> [/] 
 molt cru # ho tens molt cru i bueno això # ee llavors # després de 
 parlar doncs # no sé # tu ia quedar+te amb una idea de la gent que 
 et pot agradar més # no # i llavors <mirar de> [/] mirar de mostrar 
 interès # o siga # parlar més amb ells i a veure ells com 
 reaccionen perquè a lo millor ells <no> [/] no els hi caus bé # no # 
 però amb nosaltres ia es va veure de seguida <que> [/] que podíem 
 funcionar molt bé # no # perquè de seguida ens vam posar a parlar i 
 després <vaig> [/] vaig # recordo # amb la Míriam no ho recordo 
 gaire perquè ella ha nat vinguent a poc a poc però amb la Lorena va 
 ser # pum # trobar+nos i vinga va # siguem amigues # i vam estar # 
 seiem <una> [/] una aaa cada punta de la classe i vam dir va seiem 
 al <costà> [//] # juntes # no sé què # i ia des d'aquell moment ia # 
 bueno # amigues inseparables i bueno això # no # que sempre la gent 
 <ia> [/] ia ho veu # no # <Carme i Lorena> [/] Carme i Lorena. 
*INV: i amb les teves amigues de què parleu # de quins temes parleu? 
*CAR: parlem # bueno # parlem deee l'escola # de l'institut # de coses 
 <de> [/] de la feina que ens posen # de deures i això # parlem també 
 de coses que passen a la classe # o sigui nosaltres tenim que ens 
 fixem molt # no # i a vegades també # no sé # si hem vist algú que 
 li ha passat alguna cosa # no # ens preocupem i llavors sempre 
 surten temes de conversa # no # per exemple # io què sé # xxx algú 
 perquè # no sé # qualsevol cosa sempre surten # no sé # temes de 
 conversa doncs # ah un dia a mi em va passar això <o> [/] o coses 
 que et passen a tu # que moltes vegades com que tots som adolescents 
 i això doncs ens passen moltes coses que són iguals # no # són les 
 mateixes coses i llavors sempre ens enrollem per les <totes> [/] 
 totes # o sigui que potser aquí no parlem massa però entre nosaltres 
 bueno som unes xerrameques # tota l'estona estem parlant # després 
 parlem de coses que passen a l'actualitat # bueno # coses # no sé # 
 de la guerra i això # però # bueno # més aviat parlem coses de # no 
 sé # de pel·lícules també parlem bastant # sobretot coses que ens 
 passen # no sé # coses <que> [/] que ens preocupen # a vegades ens 
 dediquem a riure a fer <a la> [/] a explicar acudits # o coses aixís 
 # no # una mica de tot però més aviat coses que ens passen # 
 divertides oo. 
*INV: que us passen a l'institut o també que us passen a casa? 
*CAR: sí # a tot arreu # coses que trobem que són importants per dir # no 
 # coses interessants # vaia. 
*INV: <sí> [/] <sí> [/] sí # i a veure # <la> [/] l'amistat que tu tens 
 amb la Lorena # que és una nena sorda # et sembla que és diferent 
 de l'amistat que tens amb la Míriam o no # <amb> [/] amb les nenes 
 sordes l'amistat és diferent respecte les nenes oients o no té res a 
 veure # o és igual? 
*CAR: io crec que no # que en aquet cas lo de la sordesa <no> [/] no 
 influeix # en tot cas pot influir la seva manera de ser <que posi> 
 [//] pot ser que això de què sigui sorda <li hagi fet> [/] li faci 
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 ser d'una manera # potser # no # a mi per exemple # io bueno quan es 
 va quedar sorda doncs ara els seus pares estan molt pendents d'ella 
 i <no la deixen> [/] no li deixen fer masses coses # cada vegada 
 bueno més coses # no # però no li deixaven fer res # però quan dic 
 res és res. 
*INV: a què et refereixes? 
*CAR: em refereixo <a> [/] <a no tornar> [//] <a tornar a casa> [//] no 
 poder tornar a casa sola # val # bueno viu lluny <però> [/] però 
 podia anar amb l'autobús perfectament i no hi havia problema doncs 
 la seva mare amb molta feina que tenia de que treballa en un 
 restaurant # bueno # molta feina que tenia doncs havia de venir cada 
 dia a buscar+la # no. 
*INV: aquí a l'institut? 
*CAR: aquí a l'institut i portar+la perquè no es quedava a dinar i llavors 
 anar i tornar cada dia # no # era una pallissa i es veia la mare 
 allà supercansada # o sea que per la seva filla feien de tot # 
 inclús potser massa # no # llavors ella s'ha acostumat de què # o 
 sea # sí que pensa en els altres però de què potser tothom ha de 
 mirar <una mica> [/] una mica que l'ha de mirar amb ella # tota 
 l'estona em refereixo que potser s'ha de ser el centre d'atenció # a 
 vegades # no sempre # no # lo que passa que també et dic que io crec 
 que ia # que té coses molt bones # no # que té molta voluntat que 
 també es preocupa bastant per l'altra gent # no # i io crec que 
 l'altra noia doncs # sí bueno # <entendrà> [/] entendrà de seguida 
 les coses # no # quan li dius perquè ella no és sorda # ella ho 
 pot entendre perfectament tot # no # però igualment hi ha coses de 
 l'altra que no m'agraden i potser n'hi han més i trobo que són una 
 mica més preocupants i ens preocupen <a la> [/] <a la> [/] a la 
 Lorena i a mi # ella m'ho comenta # vull dir # les coses que io 
 opino d'ella # de la Míriam # són les mateixes que <ella> [/] ella 
 em diu # no # ella per qualsevol cosa es posa molt deprimida i tots 
 hem de patir les conseqüències # que estigui ella deprimida però per 
 una xurrada que <no> [/] no té res a veure i a part va dient allà 
 mentides # que els seus pares # bueno perquè té una història de què 
 vol fer un esport i llavors els seus pares no li acaben de deixar 
 anar # però llavors va dient que els seus pares no estan gens per 
 ella # que no li fan ni cas # no sé què # tampoc es tracta de dir 
 això dels pares # no # i després va dient+nos això a nosaltres # 
 nosaltres intentem consolar+lo no serveix de res # estem allà posant 
 interès i després quan ens passa algo a nosaltres ella no fa res per 
 # vull dir que és amiga perquè fa moltes bromes i perquè d'això però 
 <amiga> [/] amiga io crec que ho sóc més de la Lorena encara que 
 tinguem algunes enrabiades que al final no són res perquè lo que 
 compta és que <ella> [/] ella # no sé # es preocupi una mica per la 
 gent # no # lo que passa és que # bueno # <aquet> [/] <aquet> [/] no 
 sé # aquet atmósfera que s'ha creat a la seva família una mica # no 
 # d'estar sempre preocupada per ella # que no li passi res # que no 
 # saps # doncs potser aquí a l'escola <també> [/] també ho notem # 
 tot i que io crec que ella s'espavila molt # no # i que amb ella 
 tampoc li agrada que estiguin tant a sobre seu o que no li deixin fer 
 res perquè <ella> [/] ella ens veu a nosaltres i diu # home # a mi 
 també m'agradaria anar al cinema # a mi també m'agradaria tal # no # 
 els seus pares estan molt obsessionats en què ella <no> [/] <no li 
 tenen> [//] <no li deixen gaire llibertat> [//] no li donen gaire 
 llibertat # llavors això. 
*INV: però de fet va al cinema amb vosaltres. 
*CAR: va <perquè> [//] però després de molts esforços # sobretot <al 
 principi> [/] al principi no podíem quedar per fer <res> [/] res i 
 clar era una mica aixís # no # una mica # però bueno # clar # entre 
 que vivia lluny i això però era <molt> [/] molt merder i al final # 
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 no sé # ella <a vegades> [//] alguna vegada havia passat que la seva 
 mare estava insistint molt en què digui # bueno però això i quan et 
 vindré a buscar i quan passarà això i quan passarà lo altre # i no 
 ho tenia tot massa # no tenia massa clar l'hora exacta que havíem de 
 quedar i no sé què i estava allà dient+me a mi que a quina hora 
 havíem de quedar i dic # bueno io no ho sé tot # a veure # dic 
 tranquil·la # o sea io havia una mica carregar+me la 
 responsabilitat # no # <de> [/] de sobre la Lorena i que la seva 
 mare exigia # no # exigia que passés això # que lo altre i dic bueno 
 # a veure # io tampoc haig d'estar allà fent de guardián # no # no 
 sé # una mica # i després no sé la Lorena ella ia veia que les coses 
 no anaven bé # que la seva mare no podia estar aixís # no # llavors 
 estava una mica trista # diu # oh # és que no és culpa meva # és 
 de la meva mare # no sé què # dic bueno culpa meva tampoc serà # dic 
 a veure # aclarem les coses # i io ia sé que hi ha aquet problema # 
 no # però a veure tampoc es tracta de ficar les culpes i bueno # 
 això # i a vegades ellà veu que io faig un gest aixís de mala cara i 
 llavors s'enfada molt # no # o al revés # o ella fa un gest aixís # 
 xxx aixís però crec que són xorrades # no # passa que bueno si 
 passen massa sovint tu vas pensant ostres no sé <si> [/] si anem 
 gaire bé # no # <però> [/] però bueno # io crec <que> [/] que la 
 cosa va bastant bé # ara últimament bueno hem tingut alguna 
 enrabiada i <ella> [/] ella ara ha anat més amb altra gent # no # 
 s'ha fet més amics per aquí l'escola perquè com que ara es queda 
 tots els dies a dinar algú ha de conèixer # sinó està sola <aa> [/] 
 a l'hora de menjador i ha conegut una nena més petita que ella # de 
 primer # s'han fet bastant amigues però aquella nena un dia va amb 
 una # un dia va amb un atra # va anar <um> [?] amb la Míriam # també 
 es van fer amigues # no sé què # vull dir que # no sé # que sembla 
 que siguin molt amigues però després van fent altres amistats # a mi 
 no em diuen res i io em quedo bueno mira # <que tampo> [//] a mi em 
 sembla perfecta que es fagi altres amics # vull dir m'és igual # no 
 # passa que em sap una mica aixís perquè fa poc vam anar a una 
 sortida i elles <estava> [//] estàvem allà caminant i ella anava amb 
 nosatres però a la que va veure que començavem a parlar d'una cosa 
 que no li interessava massa # va anar+se'n # va dir bueno # vaig un 
 moment # eh # ara vinc i se'n va anar a parlar amb unes altres noies 
 sordes # també # que van allà i <van> [/] van començar a parlar i 
 després al moment # pum # es va enganxar a mi # no # i ai <què 
 dieu> [/] <què dieu> [/] què dieu # no sé què # <i> [/] i llavors 
 allà # no sé # m'agovia una mica perquè em comença a agafar aixís 
 del braç # em comença allà a matxacar una mica # no # per mi que veu 
 que io no estic massa contenta # que hi ha alguna cosa que no acaba 
 de lligar # no # això i llavors com si no em volgués perdre # no # 
 però clar io # o sigui io vec que se'n va i penso bueno mira se'n va 
 i <io> [/] io la tinc molt controlada # encara que sembli que 
 potser a vegades no li presti gaire atenció # inclús <quan li 
 passa> [//] <quan> [/] no sé # quan algú se'n riu d'ella # io estic 
 allà # Lorena <sen> [/] sento Lorena em giro i miro cap a on ve # no 
 # i em sap greu # si li fan coses dolentes em sento malament # 
 no # perquè igual que si m'ho fan a mi i ella també # a vegades ella 
 també em defèn # no # però # em defensa però passa que # no sé # vec 
 que al moment se'n va amb una # després se sent insegura # sembla 
 que està una mica insegura # no # amb nosatres la cosa a vegades no 
 tira massa bé # sigui per les raons que sigui # i llavors se'n va 
 amb les altres # no # i a vegades és una mica aixís # no # perquè 
 llavors apareix # pom # apareix # diu <bueno> [/] bueno # vull dir 
 clar # el problema bueno que llavors quan no s'entera lo què 
 passa doncs # io què sé # una de les dues ens enriem i pensem home 
 i és que a vegades # és clar # com que ella s'espavila tant ens 
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 oblidem de què és sorda i a vegades ens diu <què> [/] què i a 
 vegades ella potser és una mica massa insistent # no # però 
 <també> [/] també clar té el dret a saber les coses # no # que 
 passa que bueno si quan veu que un tema no l'interessa desvia la 
 mirada i després torna d'això # això tampoc està bé # vull dir # tu 
 estàs concentrada escoltant # io no puc # si estic pensant les meves 
 coses tampoc no hi sento # vull dir no és tampoc un problema de # 
 saps # i això. 
*INV: a veure què diries # l'amistat amb els nois és diferent respecte 
 l'amistat amb les noies? 
*CAR: home # io crec que sí perquè tenim # segons com tenim vàries maneres 
 de pensar ooo els temes de conversa # les coses que ens importen 
 potser <són> [/] són més importants # i ara lo que crec que com una 
 mica # no sé si està ben dit # però la moda # una mica # no # io 
 vec que la meva classe hi ha moltes noies que estan amistant amb 
 els nois # no # això que diuen que això dels novios que no li 
 agrada dir a la gent # bueno # ara a aquesta edat ia li agrada dir 
 a la gent que tinc un nóvio o no tinc nóvio # però fa molt amics i 
 # no sé # és una mica # o siga # ostres m'oblido de lo que vull dir 
 # és una mica com t'ho diria # jope no m'enrecordo. 
*INV: sí # la pregunta és l'amistat amb els nois et sembla que és igual o 
 diferent a l'amistat amb les noies? 
*CAR: eh # <això> [/] això volia dir # que allavors <els> [/] <els> [/] 
 els temes de conversa amb els nois són diferents # no # es llancen 
 molt a parlar i això però al final # encara que sembli que sigui una 
 amistat <molt> [/] molt bona o també molt llençada # molt aixís # no 
 ho és tant # eh # perquè <molts> [//] hi ha molts temes que la gent 
 no explica # vull dir temes que amb les noies es parlen i amb els 
 nois no # no # i o sigui també sembla que hi hagi un aixís # d'una 
 manera externa # com si diguéssim # <veus> [//] tu veus i dius caram 
 la gent <entre nois> [/] entre nois i nois bé # entre noies i nois 
 també # entre noies i noies també # vull dir que està molt bé això # 
 no # que entre tots una mica # no # però després veus que les coses 
 no són iguals # no # i que hi ha una certa també com una mica de 
 tall en algunes coses # no # <que no> [/] i que no és tant # que amb 
 les noies es poden explicar més coses crec io # tot i que també hi 
 han problemes # eh # entre noies i això io quan més me n'adono és 
 quan estem noies <concentrades> [?] per exemple al vestuari i ia 
 sento alguna baralla o alguna cosa # no # que també però bueno és 
 diferent # passa que crec que ara <és més> [/] és més constant &veu 
 <veure> [/] veure noies i nois com a amics # no cal que siguin 
 nóvios # amics només # o sigui que <és> [//] hi ha més barreja # 
 al menys a la meva classe per lo que vec # lo que passa és que # ia 
 et dic # un dia <están> [//] són amics i un atre dia s'enfaden # 
 aquesta gent que té tants amics no són tant tots bons els amics # eh 
 # n'hi han molts que fallen i a vegades # bueno # malauradament 
 l'amic que tu creus <que sem> [/] que sempre et seguirà o sempre 
 d'això falla # <pero> [/] però bueno. 
*INV: i a veure # imagina't que tu tens un novi # eh # que estàs 
 sortint amb un noi # a tu et sembla que l'amistat que tindries amb 
 les teves amigues # amb les teves amigues més íntimes # eh # amb les 
 que hem estat parlant # et sembla que seria la mateixa que la que 
 tindries amb el teu novi # amb el noi que t'agrada # o seria 
 diferent? 
*CAR: io crec que al principi seria diferent # no # bueno # no m'ha passat 
 mai # m'ho imagino # io crec que seria diferent # que també estaria 
 una mica tallada # una mica aixís # i a les altres noies # a les 
 meves amigues # els estaria explicant coses # no # què passa amb 
 aquest noi o lo que sigui <i més enda> [//] però més endavant io 
 crec que seria una amistat com una altra i més amb una persona que 
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 coneixes i que l'estimes doncs llavors io crec que s'igualaria # que 
 seria lo mateix # no # que no seria allò de que avui et dic hola i 
 l'altre dia no et saludo # vull dir que ia no sóc amic # no # que si 
 la cosa tirés per bon camí al principi bastant tallats # bueno 
 sortim una mica # mirem les coses # comentem dos coses i ia està # 
 vull dir marxem # i un altre dia ia més de parlar i segur que 
 confesar coses # bueno més que confesar explicar problemes que tens 
 # això # i segur que també seria <un altre tipu> [//] una amistat 
 molt semblant a la de les altres noies # crec io. 
*INV: sí # llavors # a veure # la teva amiga ideal com t'agradaria que fos 
 a tu? 
*CAR: uff # mmm # io crec que una barreja de les dos amigues que tinc ara. 
*INV: &=riu # està bé. 
*CAR: &=riu # o siga divertida # aaa constant # vull dir # eee comprensiva 
 # que tingués voluntat # que pen(s)és amb els altres # eee entre 
 tímida i no <molt> [/] molt extrovertida # no sé # entre una cosa i 
 l'atra # i no sé # és que tot això sona molt bé però a la pràctica 
 és que és lo millor perquè encara <que tu pu> [//] que una persona 
 sàpiga molt d'una cosa # per exemple de pel·lícules # no és lo xxx # 
 que una persona sàpiga molt de pel·lícules i després tu estiguis 
 parlant i no t'escolti pués perdona que et digui prefereixo que no 
 sàpiga res i que al menys tingui <bona> [/] bona intenció # no # que 
 pensi una mica amb els altres # que <és> [/] és per mi <és> [/] és 
 lo millor # seria lo millor # i això # tampoc molt tímida # no # una 
 mica llençada # valenta també # valenta. 
*INV: sí # d'acord # tu creus que podries ser amiga d'una persona que fos 
 molt diferent a tu # per exemple d'una altra raça # una nena # per 
 exemple # negra o d'un altre país amb una cultura molt diferent o 
 d'una persona amb una minusvalia # sorda # cega o que anés amb 
 cadira de rodes? 
*CAR: ia # minusvalia tinc dos amigues <minusva> [/] minusvàlides # tinc 
 la Lorena i una altra noia que va <a l'altra> [//] <amb una altra> 
 [/] amb una altra escola # a la meva escola # que es diu Marta # que 
 ella emm va en cadira de rodes # <bueno> [/] bueno té un problema 
 i també va en cadira de rodes i io crec que hi ha poca diferència i 
 si he continuat siguent amiga d'ella i # per exemple # una altra 
 noia <que> [/] <que ara> [//] aquella anava a la meva escola # que 
 va venir aquí # que us havia dit abans que havien vingut uns nois # 
 però <que ia no> [/] que ia <no> [/] no va en cadira de rodes # 
 perfec(tament) normal # o sea no té cap problema però en canvi <no 
 m'a> [/] no m'agrada perquè és bastant criticona # no sé # no 
 m'agrada # xxx ia de seguida m'he oblidat d'ella # quan em parlen 
 d'ella dic ai # dic qui # ai <sí> [/] sí # però em costa pensar+hi 
 # vull dir # en canvi aquesta noia # doncs # se la veu que té 
 bastanta bona intenció # no # <que> [//] lo que passa que bueno 
 això de no anar al mateix institut ia ens a separa bastant # eh # 
 <no> [/] no d'això però bueno # a vegades <ella> [/] ella per això 
 io crec que li falten amics i llavors em busca molt # no # i io a 
 vegades tampoc <la> [//] m'hi penso massa amb ella # no # i després 
 quan quedem i ens ho passem bastant bé # no # xxx per exemple anem a 
 jugar amb l'ordinador perquè coses per parlar # clar # ella xerra 
 molt # eh # per això # lo què passa és que # no sé # tenim maneres 
 de ser bastant diferents # ella és tranquil·la i bastant # no sé # 
 que li costa posar+se a treballar # io sóc molt de treballar # 
 parlar i de <vinga> [/] vinga # fem això # lo atre # no # però en 
 canvi io li vec bones intencions # no # lo que passa que bueno. 
*INV: o sigui la minusvalia no seria una barrera per aquesta amistat? 
*CAR: no # io crec que no # o sigui tinc dos persones que les considero 
 prou amigues # vull dir la Lorena potser més que l'altra # no # 
 perquè la conec menys <però> [/] però io crec que no. 
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*INV: i algú d'una altra raça o d'una cultura i d'un país molt llunyà? 
*CAR: io # mira # és curiós però tinc preferència a buscar gent que sigui 
 <diferent a mi> [/] diferent a mi amb caràcter # bueno # al principi 
 io <no ho sé massa> [/] no ho sé massa quin caràcter pot tenir 
 aquelles persones # una persona nova que vingui si és per exemple 
 d'un altre lloc doncs em venen més de gust # no sé # de parlar amb 
 ella perquè allò que de vegades diuen del racisme i tot això # no # 
 que penso que potser se sent bastant sola # no # perquè a lo millor 
 algú la tracta d'aquesta manera doncs em sap greu i # no sé # em 
 venen ganes # <potser> [/] potser perquè he vist masses pel·lícules 
 de # no sé # de coses d'aquestes # d'aquest tipus # llavors penso # 
 dic doncs no # que no passi i io # no sé # o penso que potser és una 
 manera # no # no sé # que no està bé pensar això # no # però penso 
 que si no sóc amic una mica és com si li estigués fent això # no # 
 <quan> [//] # no sé # li estigués <rebut> [/] rebutjant # com si 
 diguéssim # no # i després moltes vegades lo que passa és que al cap 
 d'un temps ia # o sea # conec aquella noia i potser no # o sea # 
 <potser> [/] potser he parlat amb ella però <no> [//] no som amigues 
 # vull dir que no hi ha hagut sort # no # però moltes vegades em 
 llenço o si no em llenço <hi penso> [/] hi penso molt més # no sé 
 per què # potser <penso que> [/] penso que els hi estic fent un 
 favor # no sé per què però # i després me l'estic fent a mi el 
 favor perquè si és amiga meva io també és un favor que em faig a mi 
 # no # com si diguéssim # i pués <sí> [/] sí fa poc que es va 
 canviar una noia # va venir aquí nova i em sembla que és equatoriana 
 o aixís i també em venia molt de gust d'ajudar+la # de parlar amb 
 ella # no sé # <em venia> [//] i no barreres <no> [/] no crec # 
 home # lo que sí que crec és de pensar una cosa # una altra # això 
 ia <no> [/] no hi entro massa perquè no tinc # o sia # amics molt 
 íntims aixís d'un altre lloc # no tinc # poden ser amics i 
 normalment acabem caient+nos bé # potser no siguem molt amics però 
 caient+nos bé normalment sí # eh # però així lo de les creències i 
 això com que no he tingut mai amic cap xxx # no sé com seria # però 
 vaia per les altres coses no crec que hi hagués cap problema. 
*INV: i tu què creus que fas per la teva millor amiga # <per ella> [>]? 
*CAR: <què crec que faig> [<] # io crec que ajudar+la quan ho necessita # 
 crec que és una millors coses # al menys em passa a mi # no # i no 
 sé # a vegades quan la Lorena té algun problema o no entén alguna 
 cosa io em vec amb la necessitat d'ajudar+la # no # perquè a part 
 <em sento bé> [/] em sento bé veient <que amb ella> [//] que ella 
 m'ho agreeix o <que ella> [//] que li has solucionat una cosa # no # 
 io primer això que cap altra cosa # no sé # io vec que # per exemple 
 # crec que lo que passa molt és l'altra noia la Míriam això <no> [/] 
 <no> [/] no ho pensa # si li preguntessiu amb ella segur que us 
 diria una altra cosa o potser us diria això i faria una altra cosa # 
 o sigui que # sabeu què vull dir # llavors # no sé # io crec que 
 això és lo més important # no # sinó no és una bona amistat # i això 
 <pensar> [/] pensar en l'altra persona # ficar+te en el lloc de 
 l'altra persona # que això és una cosa que va molt bé perquè sinó # 
 no sé # és com # <no> [/] <no> [/] no podries ajudar+la en res # no 
 podries. 
*INV: clar # i la teva millor amiga què creus que fa per tu? 
*CAR: io crec que ho fa bastant això # aquestes coses de ficar+te en el 
 lloc dels altres i mirar de d'això # bastant # io no dic que io ho 
 faci perfecte perquè segur que no # no # però io em vec amb aquesta 
 xxx bastant tota l'estona pensant+ho # ho penso bastant vaia # i 
 l'altra # la meva amiga la Lorena # parlo doncs sí # ho fa bastant 
 això i després també fa lo de bueno # ella li agrada # aa com es diu 
 # veurem contenta # si estic <amb> [/] amb mala cara ja sigui per un 
 problema que hagi tingut amb ella o per altres coses que pot ser # 
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 no # doncs <ja em veu> [//] ja <no> [/] no se sent gaire bé # no # i 
 io també la vec a vegades # de seguida sé quan algo <li se> [//] <li 
 ha> [/] li ha sentat malament # és que clar # ens coneixem molt i 
 <al pati> [?] io sempre le vist molt contenta # <ella és molt> [//] 
 sempre # passi lo que passi # sempre està molt contenta # suposo que 
 pels problemes que ha tingut <ia li> [/] <ia> [/] ia li ha calgut 
 fer front a les coses # no # en canvi l'altra noia de seguida # oh # 
 es fica xafada i de tot # vull dir per unes coses <que tampoc són> 
 [/] que no són res de l'altre món # no # però ella de seguida # oh # 
 i per mi que també li agrada ser el centre d'atenció i que tothom 
 <la> [/] la miri i que tothom estigui per ella i després lo que em 
 sap més greu és que ella no ho agreeixi <perquè> [//] o que no ho 
 agreeixi o que <no> [/] no millori la cara # com si diguéssim # no # 
 veu que la gent està patint per ella # és curiós i sembla que 
 llavors les persones <que> [/] que menys relació té <quan> [/] quan 
 la veuen malament doncs <li> [/] li diuen qualsevol cosa doncs es 
 fica molt contenta i nosatres que estem allà insistint+li # 
 intentant ajudar+la # preocupant+nos per ella # no serveix de res # 
 la Lorena # per exemple # doncs potser li costa més <pel> [/] pel 
 fet de ser sorda # em # ajudar+la en algunes coses # potser a 
 vegades no sap exactament què pot dir # no sé perquè suposo per la 
 manera d'expressar+se # suposo no # però io crec que la intenció és 
 molt bona # la seva intenció és molt bona # és com la meva # vull 
 dir # tota l'estona però a vegades # no sé # l'altra io crec que 
 s'oblida de què és sorda i de què li pot costar més expressar+li lo 
 què sent # no # a vegades li diu algunes coses que molt sentit no 
 tenen però <io ia> [//] io conec molt a la Lorena i sé que ella ho 
 fa amb molt bona intenció. 
*INV: i a veure # les teves millors amigues què creus que pensen de tu? 
*CAR: no ho sé # la vritat # io crec que de la Lorena # bueno la Lorena de 
 seguida diu les coses # <no siga> [//] potser les intenta amagar 
 però li costa molt disimular les coses # vale # quan algo li agrada 
 ia riu # quan algo no li agrada no fica bona cara # vull dir que de 
 seguida es veu # la Míriam io no sé lo que pensa de mi perquè a 
 vegades +/. 
*INV: què diries tu # encara que t'equivoquis no passa res <perquè en el 
 fons no ho saps> [>] # eh? 
*CAR: <io crec que> [<] # <ia> [/] ia # io crec que ella confia amb mi i 
 que creu <que io sóc> [//] <que puc> [//] o siga ella quan fa 
 aquestes coses d'estar molt així és perquè ens està buscant # ella 
 sap que nosatres no li direm que no # <no li farem> [//] a veure que 
 no passa res # vull dir # lo que passa que alguna cosa de mi no li 
 agrada # és que <no sé> [/] <no sé com> [/] no sé com dir+ho # 
 potser que sóc una mica # com t'ho diria # poc humana # com si 
 diguéssim el fet de què em veuen sèria potser o massa formal o 
 <massa> [//] que vull ser massa perfecta en algunes coses # potser # 
 no. 
*INV: això la Míriam o les dues? 
*CAR: io crec que més la Míriam # crec. 
*INV: i la Lorena què diries que pensa de tu? 
*CAR: de mi # bueno # crec que algunes coses no li senten massa bé # en 
 algunes coses que io m'enfadi potser de seguida # ella diu que io 
 m'enfado de seguida # no sé # io lo que sí que <tinc> [//] puc tenir 
 bastant de caràcter # puc tenir # de vegades que semblo <molt> [/] 
 molt tímida i <molt així> [/] molt així # molt reservada però de 
 vegades puc tenir potser massa caràcter # o sea # a casa meva io 
 <acostumo> [//] a vegades no contesto massa bé i a l'escola intento 
 controlar+me bastant # no # però a vegades se m'escapa # potser # 
 tot i que <io no insulto> [//] io no he insultat mai # d'atres sí 
 que ho fan # la Míriam insulta molt # suposo <que> [/] que <amb 
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 menys consciència que io> [/] possiblement amb menys consciència 
 que io # i io potser # no sé # fico mala cara o m'enfado per algunes 
 coses i <sóc com més> [//] # vull lluitar més una mica pel que io 
 crec que és aixís # o siga <potser xo> [//] la Lorena i io en 
 realitat <ens> [/] ens podem semblar bastant perquè ella ho ha 
 lluitat o en les coses que no li semblen bé i io també en part # no 
 # i llavors xoquem # no # és això. 
*INV: què és important perquè una amistat funcioni # què cal fer perquè 
 una amistat funcioni? 
*CAR: uff # doncs io crec que després de veure # durant vàrios dies # 
 veure una mica com va la cosa # bueno durant vàrios dies # 
 durant una temporada # no # veure # io crec que cal una mica # ficar 
 tots una mica de la nostra part # no # si veiem que alguna cosa no 
 va massa bé doncs mirar de millorar+la <pel> [/] <pel> [/] pel 
 cadascú una mica # no # cadascú posa una mica de la seva part perquè 
 siii sinó si un veu com van les coses i no fa res # doncs <no> [/] 
 no s'arreglaran per si soles # no # vull dir que no tampoc es tracta 
 de canviar de la nit al dia # no # canviar # però si veure <potser> 
 [/] potser reconeixe'ns # si tens algun <pro> [//] o sia <pot> [//] 
 si et pot # com es diu # si pot ser d'alguna manera <que tu> [/] que 
 tu estiguis influint en aquell problema o lo que sigui # no # doncs 
 veure què és lo que tu pots fer # per tu mateix # no. 
*INV: i quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb les teves 
 amigues # normalment quins problemes hi ha # quins conflictes? 
*CAR: <són> [/] són detalls que no tenen importància # que no n'haurien de 
 tenir # lo que passa que <com que> [/] # no sé # com que xxx # a 
 veure # hi ha molt tipus d'amistats # no # hi han amistats <que> [/] 
 que són # o sea # una persona pot tenir molts amics # no # i <aque> 
 [//] amb aquells amics no confiar gairebé en cap # o un dia ser 
 amic i després ia no ser+ho # vull dir # i o poden haver+hi molts 
 problemes i continuar sent amics # vull dir # però <nosatres> [/] 
 nosatres ens portem bé i # no sé # io crec que <sóm> [//] estem 
 bastant unides # no # llavors doncs coses que passin # detalls 
 d'aquests # a vegades et poden preocupar # més o menys # no # hi ha 
 coses que # si tu més o menys ia tens sota control una mica # no et 
 preocupen gaire # però quan veus que no saps com evitar que passi 
 allò o això ia és més preocupant # saps. 
*INV: i normalment quin tipu de problemes sorgeixen amb les teves amigues 
 # que tu dius no són massa importants # però de què es tracte # 
 quins són? 
*CAR: mm # problemes de no entendre's de vegades # <com de> [//] com a 
 veure <quan> [/] quan per exemple # és que ara no em ve cap 
 exemple # eeem com és # <no sé> [/] no sé a vegades que una es fica 
 molt pesada # o sea # totes tres  som bastant insistents potser # no 
 # i potser volem ser massa perfectes # llavors això és un problema # 
 no # una es fica massa pesada i llavors és molt pesat tot plegat # 
 no # no sé # estem parlant qualsevol cosa # no # i una <no> [/] no 
 ho sent # l'altra no l'interessa # aquet és un altre # i després 
 l'altra ia està cansada # doncs no sé a vegades ens enfadem <per> 
 [/] per això # no # que io crec que és una mica de totes # una 
 potser ha de veure quan és <molt> [/] molt insistent saber parar # 
 una altra també ha de veure que potser l'altra pot tenir altres 
 opinions # no sé # saps # i l'altra que no li interessa hauria de 
 posar una mica <d'interès> [//] # no # més d'interès i en aquet cas 
 em refereixo a la posar més interès la Míriam # la xxx la Lorena i 
 l'altra la de pensar una mica <en què els al> [//] # no sé # io 
 pensar una mica que potser els altres poden tenir altres opinions 
 que també són respectables # no # al menys # no sé # com 
 discutir+les # vull dir em refereixo a parlar+les <sense> [//] io em 
 senti allò i va # ia rebutjar+ho # una mica # passa que bueno # 
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 tenim # som bastant igual però també tenim coses que són diferents # 
 vull dir # i això es nota. 
*INV: i quan teniu petits problemes o petits conflictes amb les teves 
 amigues com ho resoleu? 
*CAR: bueno # io crec que a no ser que sigui el mateix tipu # o sia quan 
 passa una cosa d'aquestes nosaltres mens # o siga # io al menys fico 
 una mica de mala cara i després al cap d'una estoneta ia passa # 
 perquè # no # sense fer gran cosa # no # passa que a mi em passa 
 molt això que # per exemple # no sé # m'enfado per alguna cosa i 
 llavors vec que no és tan important potser # no # i llavors penso 
 home potser t'has equivocat # no # llavors em donen ganes de 
 rectificar+ho # no # i em donen ganes com de ser molt amables amb 
 elles # no sé bé # perquè no sé # penso que <potser> [/] potser 
 <no> [/] # no sé # no els hi agrada gens això que he fet i llavors 
 em sento malament # però aixís de <parlar> [/] parlar les coses a 
 veure per què passa això és una cosa que és molt <cons> [//] o sea # 
 si és una cosa que <és molt> [/] és molt constant ho fem alguna 
 vegada # no # però crec que encara ens tallem una mica per dir una 
 mica lo què pensem # no # <les cos> [/] a veure és que io crec que 
 tu això no sé què # home # la gent no acostuma a anar dient és que 
 tu critiques molt # és que tu no sé què # no # i més entre amigues 
 però igualment alguna cosa potser ens la callem i <hauria de ser> 
 [/] # a veure # que al principi sobti una mica que a tu et diguin 
 tal cosa doncs després potser ho pots reflexionar i veure <que> [/] 
 que realment és això o potser no # però # a veure # en molts casos 
 no ens adonem però algunes coses són vritat. 
*INV: i en general per què penses que les amigues s'enfaden? 
*CAR: <per coses que fai> [//] per coses que pugui fer io? 
*INV: no # en general # en general grups d'amigues per què diries que 
 s'enfaden? 
*CAR: io crec <o perquè no està> [//] # o sia # o <perquè no> [/] perquè 
 <no> [/] no té massa bon dia # aquell dia # aquella persona # lo que 
 sigui # o perquè ia és una cosa bastant constant # vull dir un tipus 
 de problema # un punt dèbil # que té la relació # no # io ho vec 
 moltes vegades en altres relacions # no # gent que hi ha quan # per 
 exemple # io què sé # només nombrar una paraula ia no t'agrada # ia 
 <no> [/] <no estan> [/] no estan gens a gust # i que totes les 
 relacions tenen problemes # vull dir que no n'hi cap de perfecte # 
 seria molt estrany # no # i això. 
*INV: amb qui tens més confiança tu # amb les amigues o amb els 
 pares? 
*CAR: io crec que majoritàriament amb els meus pares # sobretot amb la 
 meva mare # bueno amb el meu pare io faig pff # com es diu # <tinc 
 vàrie> [//] tinc diferents relacions # osea # io els estimo a tots # 
 no # però és un altre tipus de relació # no # i amb les amigues 
 també # es parla més d'una cosa # inclús a vegades temes que són 
 aixís una mica doncs també dóna bastant a gust de parlar amb les 
 amigues # no # sí # qualsevol cosa # per exemple la regla o una cosa 
 d'aquestes # no # <doncs dóna bastant de> [//] o sigui sembla que no 
 vulguis parlar+ne # io no en vull parlar massa amb ningú però quan 
 ia va sent una cosa bastant habitual doncs ia et dóna gust també 
 parlar i veure que l'altra gent també es preocupa per temes com 
 aquells # no # llavors en segons quines coses es parla bastant # no 
 # i en segons quins altres no tant # io amb la meva mare parlo molt 
 # vull dir # i amb el meu pare parlo d'altres coses # <no tant com> 
 [//] no tant íntimes # no tant així # <no> [/] no # però # amb les 
 amigues bueno # entre l'amiga i la mama més o menys que és lo mateix 
 # més o menys # clar hi ha coses que ens decantem més per parlar. 
*INV: i de vegades les amigues et pressionen perquè facis coses que tu 
 no vols fer? 
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*CAR: coses que io no vull fer. 
*INV: sí # i les amigues et pressionen perquè fagis aquestes coses? 
*CAR: no # io crec que no # pff # no ho sé # francament no ho sé # no # ho 
 crec que no # potser en algun cas sí però em sona que no # 
 exactament no sé a què et refereixes # o siga # mm. 
*INV: per exemple # io què sé # que els teus pares no vulguin que fumis i 
 les teves amigues t'insisteixen molt # de dir # va # no passa res 
 fumar un cigarret. 
*CAR: <no> [/] no # io crec que això no ho fan # no # perquè bueno # no és 
 que no sigui xxx d'aquest del cigarro # <no> [/] no # en tot en 
 general no # a part sempre mirem de mirar lo millor per nosaltres # 
 som bastant prudents # vull dir que <no> [/] <no> [/] i no # 
 pressionar no perquè cadascú té les seves opinions <i no> [/] i no 
 les aco(s)tumem a contradir # com si diguessim # no acostumem a dir 
 pués ara tu hauries de pensar això # no # i a part normalment tenim 
 opinions bastant semblants en temes com aquet de joves i això tots 
 <som> [/] som de les mateixes opinions # i va bé perquè bueno et 
 sents més &confor confortada # no # com si diguessim # però no # io 
 crec <que> [/] que no. 
*INV: i si les teves amigues volen que fassis una cosa però els teus pares 
 no et deixen # tu què escolliries? 
*CAR: mm # a veure # si els meus pares em diuen que no # és que no # 
 val # però bueno # les meves amigues em poden fer pensar <que> [/] 
 que podria ser # o sia # <em> [/] com si diguéssim # em fan venir 
 més ganes # no # de fer aquelles coses i potser amb l'excusa de les 
 amigues puc aconseguir que els meus pares em diguin que sí # ara 
 això és <un> [/] un cas # no # també io ho he vist amb altres noies 
 # no # <que m'han> [//] bueno al matí la Míriam un dia em va dir 
 # diu # és que si tu hi vas a mi em deixaran segurament # si els hi 
 dic que tu hi vas possiblement em deixin # no sé què # però sí això 
 a vegades ho fan. 
*INV: però d'entrada si els pares diuen que no # és que no # seria 
 parlar+ho amb els pares # no # convence'ls. 
*CAR: sí # exactament. 
*INV: val # molt bé. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: SON Sònia Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|SON|14;8.|female|2ESO escola 
 concertada Sagrat Cor|oient|Target_Child|vídeo33| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of SON: 20-MAY-1989 
@Coder: INV 
@Date: 06-FEB-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són les teves millors amigues o amics? 
*SON: dic noms? 
*INV: sí. 
*SON: eee a vere # l'Eva # mm # l'Anna # la Irene i l'Ajué. 
*INV: on us vau conèixer # amb l'Eva on la vas conèixer? 
*SON: emm aaa # era un dia d'esport que ella volia jugar a bàsquet i io 
 també i aleshores pués allà va començar tot # vem fer amigues. 
*INV: i l'Eva és de la teva classe? 
*SON: sí # totes # les quatre són de la meva classe. 
*INV: ia # mmm # sí # i des de quan que sou més amigues? 
*SON: pués de principi de curs # d'aquet any. 
*INV: d'aquest any. 
*SON: sí perquè io he repetit i aleshores he fet noves amigues. 
*INV: ah ia # mm # val # per tant tu abans no la coneixies? 
*SON: no. 
*INV: la coneixies des de <princi> [/] principi de curs. 
*SON: sí. 
*INV: i l'Anna # on us vau conèixer? 
*SON: l'Anna a primer perquè ella també ha repetit però <va pre> [/] va 
 repetir a primer i aleshores ens vem conèixer a primer i bueno # ia 
 està. 
*INV: mm # o sigui us vau conèixer a primer però després ells va repetir # 
 tu vas seguir pujant # no. 
*SON: sí # i aleshores quan io vaig repetir pués ara tornem a anar juntes 
 a la classe # i xxx som amigues. 
*INV: i així més amigues també és des d'aquest any? 
*SON: <sí> [/] <sí> [/] sí. 
*INV: i <des de> [//] també des de principi de curs # més o menys? 
*SON: sí # <bueno de> [//] # ella i io <de> [/] de primer ia ens coneixíem 
 i sí # ia. 
*INV: i ia ereu amigues. 
*SON: sí. 
*INV: des de primer que heu estat amigues. 
*SON: sí. 
*INV: i amb la Irene # on us vau conèixer tu i la Irene? 
*SON: pués aquet any també # aquí a la classe # pués ella # l'Anna anava 
 amb ella i aleshores a l'anar amb ella # pues ens vem conèixer i ia 
 està. 
*INV: val # i també # o sigui tu i la Irene sou amigues des de principi de 
 curs? 
*SON: sí. 
*INV: i amb l'Ajué lo mateix perquè és la millor amiga de la Irene # 
 aleshores pués les quatre van juntes # bueno anem juntes. 
*INV: val # o sia # Anna # Irene i Ajué són un grup? 
*SON: sí # més o menys # xxx xxx . 
*INV: i tu també estàs en aquet grup? 
*SON: sí # a vegades # bueno perquè és que io també tinc amigues de tercer 
 # clar # io tinc unes altres amigues de tercer iii més o menys # 
 totes alhora no però perquè no tenen re que veure les amigues 
 aquestes <amb> [/] amb les atres que tinc io de tercer # però bueno 
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 vaig variant i vaig amb les dues. 
*INV: sí # llavors Anna # Irene # Ajué més tu # aaa # feu un grup? 
*SON: sí. 
*INV: i Eva més tu també feu un grup? 
*SON: mm # a vegades la Cristina i la Marina també. 
*INV: Eva # més tu # no # més Sònia # més Cristina +/. 
*SON: més Marina. 
*INV: però tu de la Cristina i de la Marina ia no ets tan amiga? 
*SON: <no> [/] no tant # companyes. 
*INV: mm # val # o sigui que vas amb aquests dos grups i també amb grups 
 de nenes de tercer. 
*SON: amb un altre grup de tercer que són l'Elena +/. 
*INV: o sigui Sònia més nenes de tercer # que són l'Elena +//. 
*SON: sí # bueno amb ach em sembla # eee # l'Ainoa # <la> [/] la Míriam i 
 l'Alexandra. 
*INV: i amb aquestes nenes <ets tam> [/] ets també bona amiga? 
*SON: sí # sóc més amiga d'aquestes perquè <les> [/] les conec fa més anys 
 i aleshores pués som més amigues. 
*INV: val # llavors # l'Elena on la vas conèixer? 
*SON: l'Elena pués sempre anava amb l'Ainoa i aleshores # no sé # no 
 recordo # va ser pel principi que curs que io vaig preguntar com 
 eren i tal i aleshores pués ens vem conèixer i ia # i vem començar 
 <a> [/] a sortir com a grup # com amigues. 
*INV: mm # i des de quan que ets amiga de l'Elena? 
*SON: des de primer <de primà> [//] <de> [/] de eso. 
*INV: ia # mm . 
*SON: sí # vam vindre noves. 
*INV: i amb l'Ainoa? 
*SON: també. 
*INV: també # Miriam també i Alexandre també? 
*SON: no # l'Alexandre ha vingut aquet any <iii> [/] i <van> [//] va amb 
 elles en el seu curs # aleshores pués ens hem presentat i tal i 
 aleshores també som amigues. 
*INV: mmm # val # o sigui # Elena # Ainoa i Míriam les coneixes des de 
 primer de eso # no? 
*SON: sí. 
*INV: i sou amigues des de primer de eso? 
*SON: sí. 
*INV: i l'Alexandre des de +//. 
*SON: des d'aquet any. 
*INV: des d'aquet any # des de setembre més o menys # octubre? 
*SON: <sí> [/] sí # setembre. 
*INV: bé # o sigui que # més o menys # vas amb aquests tres grups 
 d'amigues # no? 
*SON: sí. 
*INV: llavors # de totes aquestes amigues # si haguéssis de posar número # 
 un u aaa <molt> [/] <molt> [/] molt amiga # un dos bona amiga però 
 una mica menys # un tres una mica menys # etc # quin número els hi 
 posaries a les teves amigues # per exemple # el número u 
 a qui ho posaries? 
*SON: a l'Elena. 
*INV: a l'Elena # a algú més també li posaries el número u? 
*SON: mm # l'Ainoa # després dos posaria l'Alexandra # tres la Míriam +/. 
*INV: algú més també li posaries un dos o només l'Alexandra? 
*SON: mm # pera # bueno # a la Míriam li posaria # i después a l'Eva un 
 tres. 
*INV: Eva tres. 
*SON: sí # Anna un quatre. 
*INV: a ningú més li posaries un tres? 
*SON: no. 
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*INV: mm. 
*SON: <iii> [/] i elles dos pués +/. 
*INV: Irene # Ajué? 
*SON: sí # un cinc. 
*INV: un cinc # cinc i cinc. 
*SON: sí. 
*INV: val # tu on tens més amigues # a la teva classe # <a l'institu> [//] 
 a l'escola en general o en altres llocs? 
*SON: a l'escola en general # <més> [/] més de tercer que no de segon 
 perquè les conec més. 
*INV: clar # i de la classe # qui és la teva millor amiga de la classe? 
*SON: mm # en aquests moments l'Eva. 
*INV: quan et veus amb les teves amigues? 
*SON: <amb> [/] amb les de la meva classe pués a la meva classe i <amb> 
 [/] amb les de tercer em veig a l'hora del pati # o sigui <a les> 
 [//] <a l'hora de> [//] aquet dematí. 
*INV: mm # al pati vas amb les de tercer? 
*SON: sí. 
*INV: i fora <de> [/] de l'escola també et veus amb elles? 
*SON: sí # més <amb> [/] amb les de tercer. 
*INV: quan # els caps de setmana # durant la semana? 
*SON: pués <però> [//] si és un dia especial # per exemple # aquet 
 dissabte quedem les quatre perquè és el cumpleanys de l'Elena. 
*INV: les quatre i tu cinc # no # les cinc? 
*SON: bueno sí # les cinc # iii bueno això # celebrerem # bueno anirem al 
 cine i tal # amb nosaltres quatre. 
*INV: què sortiu el dissabte per la tarda ? 
*SON: sí # o # no # sí per la tarda # anirem al cine. 
*INV: aaa # per la nit sortiu de vegades o no? 
*SON: no. 
*INV: no # i durant la setmana que surts amb les amigues? 
*SON: no. 
*INV: no # d'anar a casa d'una tampoc? 
*SON: no # normalment no. 
*INV: o sigui només caps de setmana? 
*SON: sí. 
*INV: mm # i amb el grup de l'Eva o amb el grup de l'Anna també surts els 
 caps de setmana o no? 
*SON: no. 
*INV: només amb el grup de l'Elena. 
*SON: sí. 
*INV: llavors # quines activitats feu quan us veieu? 
*SON: mm # pués no sé # normalment aquí al pati parlem i si nem a fora 
 pués això # anem al cine o # no sé # a brenar per exemple. 
*INV: sí # xxx xxx. 
*SON: però discoteca i tot això re. 
*INV: no # lo que feu és cine # berenar. 
*SON: perquè les quatre som bastant semblants i <lo> [/] lo de sortir a la 
 nit i tot això no ens agrada. 
*INV: sí # perquè dius quatre # sou cinc # no? 
*SON: bueno sí # elles quatre i bueno i io. 
*INV: sí # val # feu alguna altra activitat? 
*SON: no. 
*INV: val # per tu quin és el nombre ideal d'amigues d'un grup? 
*SON: pués això # cinc. 
*INV: cinc. 
*SON: sí. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amiga o millor amic # entre 
 amiga o amic # o entre company o companya? 
*SON: pués <millor amiga> [//] amb la millor amiga <pots> [/] pots fer emm 
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 moltes més coses de confiança # diguem # em # a una amiga pués també 
 però poder un secret <que> [//] personal o aixís només li 
 explicaries a la millor amiga <i a> [/] i a l'amiga no # poder # i 
 company pués mm relacionat amb ei <i> [/] i <ser> [/] ser bona 
 persona amb ei i ia està. 
*INV: tu quantes millors amigues o millors amics creus que tens? 
*SON: mm # dos. 
*INV: dos # que són? 
*SON: l'Elena i l'Eva # bueno # l'Elena i l'Ainoa # sí. 
*INV: l'Eva no ha sortit # ah # sí que ha sortit # o sigui dubtes? 
*SON: <si> [/] si et digués de tercer # l'Elena i l'Ainoa. 
*INV: no # de totes. 
*SON: de totes xxx xxx . 
*INV: les que són més amigues. 
*SON: sí # l'Elena i l'Ainoa. 
*INV: m # o sigui dues # Elena i Ainoa # sí # i d'amigues o amics # quants 
 creus que tens? 
*SON: pués la Eva # emm # l'Ainoa # la Míriam i l'Alexandra. 
*INV: l'Ainoa has dit millor amiga # no? 
*SON: ai # sí # bueno # sí # també # o sigui # la Eva # la Míriam i 
 l'Alexandra. 
*INV: tres ? 
*SON: m. 
*INV: Eva # Míriam i Alexandra # i companys i companes # quants creus que 
 tens # més o menys? 
*INV: mm # companys i companyes molts # però # que siguin més # que em 
 relacioni més # pués la Anna # la Irene i l'Ajué. 
*INV: i quan dius molts # més o menys # quants diries? 
*SON: bueno <tots> [/] tots els de la classe són companys # ara # amb els 
 que em relaciono més <són> [/] són <elles> [/] elles tres. 
*INV: a veure # tres. 
*SON: sí # la Anna # la Irene i l'Ajué. 
*INV: perquè aquestes nenes # Cristina i Marina # no són de la teva classe? 
*SON: <sí> [/] <sí> [/] sí que són # el que passa que <tinc> [//] no 
 parlem gaire. 
*INV: ia # llavors # a veure # la teva millor amiga és l'Elena # no? 
*SON: sí # l'Elena i l'Ainoa. 
*INV: i l'Ainoa # sí # i amb l'Elena la coneixes des de primer # oi? 
*SON: primer de eso # sí. 
*INV: primer de eso # o sigui que fa ia tres anys # no # que és una bona 
 amiga teva? 
*INV: creus que és important tenir amigues? 
*SON: sí. 
*INV: per què ? 
*SON: pués perquè <sinó> [/] sinó tens amigues estàs molt sol i aleshores 
 +//. 
*INV: on es fan les amigues? 
*SON: quan es fan? 
*INV: <on> [/] on es fan? 
*SON: ah # on es fan # pués normalment a l'escola # i a vegades pués fora 
 de l'escola en un lloc # no sé # especial # en un campus o +//. 
*INV: i com es fan les amigues? 
*SON: com es fan # pués no sé # relacionant+hi amb ella # pués &co 
 comences a parlar <i> [/] i al final pués <acabes> [/] acabes sent 
 amiga. 
*INV: tu de què parles amb les teves amigues? 
*SON: de què parlo # pués de tot # eee # normalment l'Elena <sempre> [/] 
 sempre parla d'un tema # que # bueno amb ella li agraden els 
 dibuixos manga i tot això # normalment sempre m'està parlant d'això 
 # el que passa que a mi no m'agrada gaire # però bueno # normalment 
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 parlem d'això # de com va l'escola # els estudis # etcetra. 
*INV: mm # et sembla que l'amistat amb els nois és diferent respecte 
 l'amistat amb les noies? 
*SON: <no> [/] no perquè <pots> [/] pots tindre igual <un> [/] un amic que 
 una amiga # o sigui un amic si és molt amic teu i li tens confiança 
 li pots explicar el mateix que a una amiga. 
*INV: ii imaginat que surts amb un noi # estàs sortint amb un noi? 
*SON: <no> [/] no. 
*INV: no # has sortit amb un noi? 
*SON: no. 
*INV: no # tu imaginat # eh # que estàs sortint amb un noi # et 
 sembla que l'amistat que tens amb les teves millors amigues 
 seria igual o diferent # respecte l'amistat amb aquest noi # amb 
 aquet novi? 
*SON: mm # diferent # io crec # perquè <quan> [/] quan estàs <amb el> [/] 
 amb el noi pués deixes més de banda les noies # a les teves amigues 
 # perquè estàs més pendent del noi i no fas tan de cas # io crec. 
*INV: mm # com t'agradaria que fos la teva amiga ideal? 
*SON: pués # sincera amb mi # simpàtica # bona persona # <logicament> [?] . 
*INV: creus que podries ser amiga d'algú que fos molt diferent a tu # per 
 exemple una noia o un noi que fos d'una altra raça # tu ets una noia 
 de raça blanca # creus que podries ser amiga de un noi o una noia de 
 raça negra? 
*SON: <sí> [/] sí. 
*INV: i això no seria un impediment per a l'amistat? 
*SON: no # &nt # no perquè <si és> [/] si és bona persona <i> [/] i si ho 
 té tot igual perquè sigui negre o perquè sigui blanc això m'és igual. 
*INV: i algú que fos d'una cultura # d'un país molt diferent al teu # per 
 exemple d'una cultura # no sé # asiàtica # o sudamericana o de una 
 cultura àrab # musulmana # creus que podries ser amiga? 
*SON: sí. 
*INV: o la cultura seria un impediment per l'amistat # una cultura molt 
 diferent a la teva? 
*SON: <no> [/] no crec # bueno # és que no ho sé # <no he convi> [/] no he 
 conviscut amb ningú aixís però suposo que seríem amigues igual o 
 amics. 
*INV: mm # i algú amb disminució # tu creus que podries ser amiga de una 
 persona sorda? 
*SON: sí perquè io en tinc # conec una noia i som amigues igual # o sigui 
 no és que xxx que estiguem parlant tot el dia # però per exemple ara 
 estem fent un treball de plàstica juntes i ens entenem molt bé # o 
 sigui sí. 
*INV: mm # i d'una persona cega que podries ser amiga? 
*SON: sí també. 
*INV: no seria un impediment per l'amistat? 
*SON: no perquè lo important és ser bon amic i aleshores <si> [/] si la 
 persona és cega pués tu l'ajudes en les dificultats que tingui i ia 
 està. 
*INV: mm i una persona que anés en cadira de rodes # que no pugués caminar? 
*SON: <també> [/] també seria un amic perquè pués l'ajudes a caminar o el 
 portes amb la cadira i ia està. 
*INV: mm # què fas tu per la teva millor amiga # què fas tu per l'Elena o 
 per l'Ainoa? 
*SON: pués si em demana un favor io li faig &se # o sigui segur # encara 
 que sigui arriesgat que <no> [/] no crec perquè no és una persona 
 amb problemes ni re però faria qualsevol cosa. 
*INV: mm # i la teva millor amiga què fa per tu? 
*SON: pués el mateix # crec que també si tinc algun problema m'ajuda i tot. 
*INV: mm # què creus que pensen les teves amigues sobre tu? 
*SON: bueno # no vull ser una creguda però crec que pensen que sóc 
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 simpàtica i que sóc bona persona. 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*SON: pués mm # a vere # no enfadar+se # ia està # no sé. 
*INV: i quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb les teves 
 amigues # perquè sempre algun petit problema hi ha # no # de tant en 
 tant # alguna vegada? 
*SON: pués # no sé # a vegades si parlem d'una cosa # una pot tindre una 
 opinió i un atra un atra i aleshores aquí és quan ve # quan ens 
 enfadem o # normalment no passa però pot passar. 
*INV: i com ho resols aquests petits problemes o conflictes amb les teves 
 amigues # com ho resoleu? 
*SON: <pués> [/] pués posar+nos d'acord # pensant amb lo que hem dit o lo 
 que hem fet <i> [/] i ens posem d'acord. 
*INV: mm # en general per què les amigues s'enfaden? 
*SON: pués és normal perquè ningú és perfecte i normalment un sempre 
 s'enfada # o sigui <lo> [/] lo que no seria normal és no enfadar+se 
 perquè sempre hi ha algu que no coincideix. 
*INV: clar # mm # amb qui tens més confiança # amb les amigues o amb 
 els teus pares? 
*SON: amb els meus pares. 
*INV: per què? 
*SON: perquè els conec més <i> [/] i ho sigui alguna cosa algun problema o 
 aixís normalment sempre ho explico als pares. 
*INV: de vegades les amigues et pressionen perquè fagis coses que tu 
 no vols fer? 
*SON: no. 
*INV: no # mai? 
*SON: mai. 
*INV: si les amigues volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*SON: depèn de lo que sigui # si per exemple # les amigues # cosa que 
 <no> [/] no crec # però em diuen # ves a la discoteca i a mi no 
 m'agrada i els meus pares em diuen que no # pués io no vaig # 
 normalment estic d'acord amb els pares. 
*INV: mm # i què teniu en comú tu i les teves amigues? 
*SON: <pués> [/] pués això <que> [/] que ens agrada casi bé tot igual # 
 mm # pués això # no ens agrada <anar> [/] anar por ai # a les 
 discoteques i tot això a la nit # ens agrada anar al cine # això. 
*INV: mm. 
@End
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: DAN Daniel Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|DAN|15;0.|male|3ESO IES Joan 
 Fuster|oient|Target_Child|vídeo34,35| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of DAN: 27-FEB-1989 
@Coder: INV 
@Date: 05-MAR-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: a ver # quienes son tus mejores amigos o amigas? 
*DAN: <lo> [/] los que tengo aquí en el colegio. 
*INV: sí # y cómo se llaman? 
*DAN: Borja. 
*INV: sí. 
*DAN: mi primo Víctor que está aquí también. 
*INV: sí # Borja # Víctor +//. 
*DAN: Gregorio # y otro Víctor H. 
*INV: y Víctor H. 
*DAN: sí. 
*INV: el primer Víctor cómo se llama? 
*DAN: Víctor C. 
*INV: C ? 
*DAN: sí. 
*INV: mm # bueno # o sea estos quatro chicos son tus mejores amigos? 
*DAN: sí # bueno # y también en el fútbol tengo uno que se llama Riqui # 
 le llamamo(s) Riqui. 
*INV: Riqui. 
*DAN: sí. 
*INV: aaa # dónde los conociste # por ejemplo Borja # dónde lo conociste a 
 Borja? 
*DAN: en el colegio <de> [/] desde pequeño # cuando iba <a> [/] al Sagrer 
 con él. 
*INV: ya # sí # y desde p+tres o desde cuándo que lo conoces a Borja? 
*DAN: <desde> [/] desde p+cinco. 
*INV: desde p+cinco # yy desde p+cinco que lo conoces pero desde cuándo 
 que sois más amigos # ya desde aquel momento # desde p+cinco o 
 cuando os hicisteis un poquito más mayores? 
*DAN: más mayores # en sexto o así. 
*INV: en sexto # de acuerdo # y Víctor C desde cuándo que lo conoces? 
*DAN: es mi primo y siempre he estado con él. 
*INV: ya # y ha ido también < la escue> [/] a la escuela el Sagrer contigo? 
*DAN: sí. 
*INV: también # o sea que # a parte de que os conoceis desde siempre # 
 desde p+tres habeis ido juntos? 
*DAN: sí pero no a la misma clase. 
*INV: ah <ya> [/] ya # y a ver # Víctor y tú # desde cuándo sois más 
 amigos # porqué hay primos que # bueno # se ven a las fiestas # no # 
 familiares pero tampoco no son tan amigos. 
*DAN: sí # pero es que nos vemos muy a menudo porqué es muy raro # mi 
 padre es hermano de su padre y mi madre es hermana de su madre. 
*INV: ah ya. 
*DAN: entonce(s) no(s) vemo(s) casi siempre. 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya # y más amistad con Víctor desde cuándo tienes? 
*DAN: pué(s) <de> [/] desde siempre. 
*INV: desde siempre # ya desde p+tres. 
*DAN: sí pero más a partir de cuarto # tercero o cuarto. 
*INV: ya # que teneis ya más amistad? 
*DAN: sí. 
*INV: mm # y con Gregorio desde cuándo que lo conoces? 
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*DAN: Gregorio lo conocí cuando iba a primaria # <de> [/] en el parque # 
 de jugar con él # después me volví a encontrar con él aquí en el 
 instituto # en primero de eso. 
*INV: ah ya # en primero de eso # y más amistad con él desde primero de 
 eso tienes? 
*DAN: sí # bueno # a partir de segundo ya más. 
*INV: a partir de segundo mm # y Víctor H # desde cuándo que lo conoces? 
*DAN: también lo conocí aquí # llegó en segundo # era nuevo y tengo mucha 
 amistad con él. 
*INV: y desde cuándo # desde segundo? 
*DAN: sí. 
*INV: mm # <y con> [/] y con Riqui? 
*DAN: lo conocí en el futbol # <en> [//] o sea # haría sexto y lo conocí 
 allí. 
*INV: ya. 
*DAN: tengo mucha amistad con él. 
*INV: también desde entonces # desde sexto? 
*DAN: sí. 
*INV: mm # bueno # aaa # entonces a ver # todos estos chicos vais juntos 
 como grupo o aquí hay distintos grupos? 
*DAN: <vamo(s)> [//] yo voy mucho con ellos y cuando voy +/. 
*INV: o sea con ellos cuatro # no? 
*DAN: sí. 
*INV: o sea estos cuatro chicos más tú sois un grupo? 
*DAN: sí. 
*INV: más otros chicos y chicas? 
*DAN: sí también. 
*INV: o sea # son estos cuatro más tú # Víctor # más # quien más hay en 
 este grupo? 
*DAN: pués +/. 
*INV: no es necesario que digas los nombres. 
*DAN: chicas. 
*INV: sí # cuántas son más o menos? 
*DAN: cuatro. 
*INV: una cuatro chicas # más cuatro chicas # o sea que sois cuatro # 
 cinco # nueve # no # nueve que vais juntos. 
*DAN: sí. 
*INV: vale # entonces eee Riqui y tú xxx +/. 
*DAN: sí y también mi primo que juega a fútbol. 
*INV: Víctor C? 
*DAN: sí. 
*INV: vale # o sea Riqui más +//. 
*DAN: la gente del fútbol # del equipo. 
*INV: sí # o sea Riqui # Víctor C # tú y la gente <de> [/] de fútbol # y 
 esta gente más o menos cuántos son? 
*DAN: no sé # cinco o seis. 
*INV: vale # cinco o seis # o sea que más o menos tú tienes estos dos 
 grupos # no # de amigos # este grupo más +/. 
*DAN: de mis mejores amigos también. 
*INV: sí # de tus mejores. 
*DAN: sí. 
*INV: de acuerdo # bueno # entonces de todos estos mejores amigos # si 
 tuvieras que enumerarlos eee # poniendo un uno al <más> [/] <más> 
 [/] más amigo # un dos al que también es un buen amigo pero un 
 poquito menos # un tres # un cuatro # un cinco # a quién pondrías un 
 uno? 
*DAN: primero a mi primo. 
*INV: Víctor C # a alguien más también le pondrías un uno? 
*DAN: al Riqui. 
*INV: Riqui # un uno # alguien más? 
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*DAN: no # al Borja también. 
*INV: sí # Borja. 
*DAN: después los demás un dos. 
*INV: un dos # o sea Gregorio un dos y Víctor H también un dos # vale # 
 bueno # a ver # tú dónde consideras que tienes más amigos # en la 
 clase # <en> [/] en el vecindario # en fútbol? 
*DAN: en la clase. 
*INV: en la clase # mm # y de la clase quién es tu mejor amigo? 
*DAN: de la clase? 
*INV: sí. 
*DAN: el Borja es xxx hago clase. 
*INV: Borja # porqué Víctor C no va a tu clase? 
*DAN: tt &=gesto de negación . 
*INV: y <Grego> [/] Gregorio y Víctor H <ya no son tan ami> [//] son muy 
 buenos amigos pero ya un poquito menos # no? 
*DAN: sí. 
*INV: éstos sí que van a tu clase # Gregorio y Víctor H? 
*DAN: <no> [/] no # lo que pasa que aquí por ejemplo para hacer catalán y 
 castellano nos cambiamos <de> [/] de clase y nos juntamos con la de 
 otros # allí está Borja # que es con quien me siento. 
*INV: vale # sí # Víctor C no va a tu clase? 
*DAN: no. 
*INV: y Gregorio? 
*DAN: tampoco. 
*INV: y Víctor H? 
*DAN: tampoco. 
*INV: tampoco # mm # bueno # ee # cuándo te ves con tus amigos # o sea te 
 ves aquí # no # en el instituto? 
*DAN: sí. 
*INV: en la clase # con Borja # a la hora del patio # no # con los otros # 
 y fuera del instituto también te ves con tus amigos? 
*DAN: me veo más con la gente del fútbol pero <a vece(s)> [//] algunas 
 veces # o sea # hemos ido con ellos también. 
*INV: durante la semana o el fin de semana? 
*DAN: fin de semana. 
*INV: sí # o sea # el fin de semana <nor> [/] normalmente sales con este 
 grupo? 
*DAN: salgo más <con> [/] con los del fútbol que con los de aquí. 
*INV: que con este grupo # mm. 
*DAN: sí. 
*INV: y al fútbol cuándo vas tú # durante la semana? 
*DAN: cómo al fútbol? 
*INV: o sea tú vas a entrenar y qué días entrenas? 
*DAN: martes y jueves. 
*INV: martes y jueves por la tarde. 
*DAN: sí. 
*INV: y a parte con Riqui te ves también el fin de semana # más los cinco 
 o seis chicos # no? 
*DAN: 0 &=gesto de afirmación . 
*INV: y aaa fuera del instituto te ves con estos chicos durante la semana? 
*DAN: sí # durante la semana no porqué no tenemos tiempo. 
*INV: sí # y los fines de semana # con este grupo? 
*DAN: sí # alguna vez sí. 
*INV: y cada cuándo más o menos # cada quince días # una vez al mes? 
*DAN: una vez al mes o así. 
*INV: ya # y cada fin de semana sí que te ves con el grupo de fútbol? 
*DAN: casi siempre # sí. 
*INV: mm # bueno # a ver # cuándo te encuentras con este grupo qué 
 actividades hacéis? 
*DAN: no sé. 
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*INV: qué haceis # el fin de semana que os encontrais todos? 
*DAN: vamos a dar una vuelta por el barrio # tomar algo. 
*INV: dar una vuelta # tomar algo # qué más? 
*DAN: si alguna vez hemos ido al cine. 
*INV: al cine. 
*DAN: más o menos hacemos esto. 
*INV: mm # qué salis # por la tarde o también por la noche? 
*DAN: por la tarde. 
*INV: por la tarde # mm # y con el grupo de fútbol cuando salis el fin de 
 semana qué haceis? 
*DAN: <pué(s) vamos> [//] con ellos vamos a discotecas o a dar una vuelta 
 también por el barrio? 
*INV: discoteca # una vuelta # alguna cosa más? 
*DAN: no # ya está más o menos. 
*INV: sí # y la discoteca qué vais # de tarde # de noche? 
*DAN: de tarde. 
*INV: de tarde # mm # para ti cuál es el número ideal de amigos de un 
 grupo para qué el grupo funcione? 
*DAN: no sé # <yo> [/] yo creo que si mientras estás bien con el grupo de 
 amigos # no sé. 
*INV: a veces # no sé # hay quien dice dos es aburrido pero aaa # no sé # 
 quince es multitud y entonces empiezan las peleas # no # las 
 discusiones # tú qué dirías # qué +/. 
*DAN: yo creo que +/. 
*INV: qué número es el ideal? 
*DAN: siete o +//. 
*INV: unos siete. 
*DAN: sí. 
*INV: mm # para ti qué diferencia hay entre mejor amigo o mejor amiga # 
 amigo o amiga # y compañero o compañera # qué dirías # cómo lo 
 explicarías tú # qué es un mejor amigo o mejor amiga? 
*DAN: no sé # pués a quién le cuentas las cosas más personales tuyas # eso. 
*INV: sí # y amigo? 
*DAN: que pasas <bastante tiem> [/] bastante tiempo o rato con él pero no 
 le cuentas las mismas cosas que a tu mejor amigo. 
*INV: mm # y compañero o compañera? 
*DAN: compañero yo le llamaría # por ejemplo # al que está conmigo en 
 clase # compañero de clase. 
*INV: y cómo lo definirías # qué tipo de relación tienes <con esta> [//] 
 con el compañero? 
*DAN: pués una buena relación pero sin contar las cosas que le podría 
 contar a mi mejor amigo. 
*INV: sí # cuántos mejores amigos o mejores amigas consideras que tienes # 
 cuántos tienes? 
*DAN: de aquí dos # mi primo y +/. 
*INV: no de aquí # en general? 
*DAN: ah # no sé # dos o tres. 
*INV: dos o tres # y quiénes son? 
*DAN: aquí # <el> [//] mi primo y el Riqui. 
*INV: o sea Víctor # Víctor C # Riqui # sí # y el tercero? 
*DAN: Borja. 
*INV: y Borja # vale # cuántos amigos o amigas consideras que tienes? 
*DAN: pués # tengo <bastan> [/] bastantes amigos. 
*INV: en números # no es necesario que me digas los nombres # más o menos 
 # cuántos dirías? 
*DAN: no sé # es que tengo muchos. 
*INV: de amigos o amigas? 
*DAN: es que tengo de fútbol # de aquí del colegio también. 
*INV: y más o menos qué dirías? 
*DAN: no sé # unos quince o más. 
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*INV: unos quince. 
*DAN: sí. 
*INV: y cuántos compañeros o compañeras tienes? 
*DAN: pués compañeros muchos también porqué son de la +/. 
*INV: más o menos? 
*DAN: pués de todas las clases más o menos # no sé # veinte. 
*INV: unos veinte. 
*DAN: sí. 
*INV: bueno # y entre los tres # Víctor C # Riqui # Borja # quién 
 consideras <más> [/] más amigo? 
*DAN: eee Riqui. 
*INV: Riqui # sí # y con Riqui # antes ya te lo he preguntado pero bueno # 
 cuánto tiempo hace que tienes amistad con Riqui? 
*DAN: a partir de sexto que lo conocí en el fútbol. 
*INV: ya # desde aquel momento ya fuisteis buenos amigos # sí. 
*DAN: sí. 
*INV: crees que es importante tener amigos? 
*DAN: pués sí. 
*INV: por qué? 
*DAN: porqué si en algún momento te sientes mal por alguna cosa ellos <te 
 a> [/] te apoyan. 
*INV: mm # dónde se hacen los amigos # qué dirías? 
*DAN: no sé # en el colegio # también si haces alguna activida(d) 
 extraescolar. 
*INV: y cómo se hacen los amigos? 
*DAN: es que no sé # nunca me he parado a pensar cómo &=sonríe +/. 
*INV: na nadie te lo ha preguntado # &=ríe # no? 
*DAN: no &=sonríe  # no sé # cuándo pasas tiempo con él y ves como es # su 
 personalida(d) # eso. 
*INV: sí # y uno para hacer amigos qué tiene que hacer? 
*DAN: pués <ser> [/] ser amable # hablar con él # es que no sé. 
*INV: qué temas hablas con tus amigos? 
*DAN: pués <con eee> [//] <con loo> [//] lo que más de deportes y después 
 pué(s) de temas por ejemplo con Riqui hablo del tema de <con la> [/] 
 con la novia y eso. 
*INV: la amistad con las chicas te parece que es distinta respecto la 
 amistad que tú puedes tener con los chicos # o sea tú también sales 
 con estas chicas # no # <y la amistad con las chicas> [//] la 
 amistad que tú tienes con las chicas te parece que es distinta de 
 la amistad que tú tienes con los chicos? 
*DAN: tengo mucha amistad con ellas pero no les voy a contar lo mismo que 
 a los chicos. 
*INV: mm # por qué? 
*DAN: no sé # porquéee # es que no sé # es así # <le puedo> [//] puedo 
 hablar de un tema por ejemplo a mi primo y no contárselo a las 
 chicas pol lo que puedan pensar ellas. 
*INV: lo que puedan pensar sobre ti? 
*DAN: sí. 
*INV: mm # y por ejemplo tu primo # no te da miedo lo que pueda pensar 
 sobre ti? 
*DAN: no # por qué tengo más confiança con él que con las chicas. 
*INV: mm # imagínate que sales con una chica # ahora estás saliendo con 
 una chica? 
*DAN: no. 
*INV: has salido con una chica antres? 
*DAN: no. 
*INV: no # Riqui está saliendo con una chica # no # nos has dicho? 
*DAN: sí. 
*INV: bueno # entonces # la amistad con tus mejores amigos te parece que 
 sería distinta de la amistad que tú tuvieras con tu novia # con una 



356  Annex 2. Transcripcions 
 

 

 chica con la cual salieras? 
*DAN: yo creo que sí. 
*INV: por qué? 
*DAN: porqué serían más cariñoso con ella # o sea no soy cariñoso con mis 
 amigo(s) # no haría lo mismo <con> [//] pués con mi novia que con 
 las chicas # con los chicos. 
*INV: mm # y en qué sentido no harías lo mismo? 
*DAN: pués no sé # no # es que no sé # como tampoco he salido. 
*INV: sí # bueno pero es tu opinión aunque no hayas salido con ninguna 
 chica. 
*DAN: no sé # es que no sé. 
*INV: sí # o sea el aspecto de cariño has dicho antes # no? 
*DAN: sí. 
*INV: sí # alguna otra cosa te parece que variaría la amistad con tus 
 amigos respecto la amistad con tu pareja? 
*DAN: también a mi mejor amigo <si esto> [//] si hace mucho que estoy 
 saliendo con ella mejor sí # pero <si> [/] si hace poco no le 
 contaría cosas que le cuento a mi mejor amigo por miedo <a> [/] a lo 
 que pensara ella. 
*INV: sí # cómo te gustaría que fuera tu amigo ideal? 
*DAN: es que a mí ya está bien <como> [/] <como> [/] como son. 
*INV: sí # yy bueno pués cómo son? 
*DAN: puées <cuan> [//] que me escuchan cuando hablo # y yo les escucho a 
 ellos. 
*INV: sí # o sea para ti tu amigo ideal te tiene que <es> [/] escuchar 
 cuando hablas # no? 
*DAN: sí # yyy decir lo que pienso # y aunque # o sea darme consejo en 
 algunas cosas # por ejemplo # si estoy pasando un mal momento o algo 
 que me de apoyo # cosas así. 
*INV: mm # crees que podrías ser amigo de alguien que fuera muy distinto 
 a ti # por ejemplo un chico de otra raza # eh # tú eres un chico de 
 raza blanca pués un chico de raza negra # crees que podrías ser 
 amigo o el color de la piel sería un impedimento de cara a la 
 amistad? 
*DAN: tt # qué va # puede ser # a mí esto de las razas # todo # para mí 
 <todos> [//] todos somos iguales y creo que puedes tener una una 
 misma amistad con uno de otra raza distinta a la tuya. 
*INV: mm # y alguien que fuera de un país # de una cultura muy distinta a 
 la tuya # por ejemplo # yo qué sé # de una cultura árabe o una 
 cultura oriental # japonesa o china? 
*DAN: yo creo que sí que se podría tener # si se quiere tener amistad con 
 alguien yo creo que se puede. 
*INV: mm # no sería un impedimento para la amistad? 
*DAN: no. 
*INV: y alguien con una disminución # por ejemplo te parece que podrías 
 ser amigo de una persona sorda o sería un impedimento? 
*DAN: por qué no # si soy amigo del Adrià # tengo buena amistad con él. 
*INV: sí # y de una persona ciega # un chico o una chica ciega? 
*DAN: pués también. 
*INV: mm # y con silla de ruedas? 
*DAN: por mí no es ningún problema la discapacidad <de> [/] de las 
 personas # si tengo buena amistad on ellos <porqué no> [?] 
 acceptarlo. 
*INV: qué haces tú por tu mejor amigo? 
*DAN: pués no sé # &=sonríe # tampoco si me pide <algún> [//] <alguna 
 cosa> [//] algún favor importante para él pués lo haría # eso # 
 <no sé> [//] es que no sé. 
*INV: mm # y qué hace tu mejor amigo por ti? 
*DAN: yo creo que también y me apoya mmm en cualquier cosa # habla conmigo 
 y tal. 
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*INV: mm # qué crees que piensan tus mejores amigos sobre ti? 
*DAN: pués no sé # me dicen que soy simpático # que soy agradable # y que 
 pasan un buen rato conmigo igual que yo con ello(s). 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*DAN: pué(s) noo # tt # no sé # <no meterse con> [//] o sea # <que no> [/] 
 que no haya malo rollos <en> [/] en el grupo de amigos # llevarse 
 bien siempre. 
*INV: mm # aaa # qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus 
 amigos? 
*DAN: no sé +/. 
*INV: siempre # algún pequeño problema # algún pequeño roce pués siempre 
 ocurre # no? 
*DAN: <si dices> [//] si le dices alguna cosa que el compañero <no> [/] no 
 le gusta pués <se> [/] se puede enfadar o # sí # eso. 
*INV: mm yy entonces cuando <sur> [/] surgen estos pequeños conflictos 
 cómo lo resuelves? 
*DAN: pués diciéndole # por ejemplo # si he insultado una persona pensando 
 que no se enfadaría # si le he hecho daño diciéndole algo pués le 
 pido perdón y le digo que lo siento <que no era> [/] que no era mi 
 intención hacerle daño. 
*INV: mm # por qué los amigos se enfadan # así en general? 
*DAN: no sé. 
*INV: qué dirías # en general # por qué los amigos se enfadan? 
*DAN: es que no lo sé. 
*INV: a ver # piénsalo # a ver # qué dirías? 
*DAN: siempre # o sea en todo(s) los amigos que que conozco # grupo(s) de 
 amigo(s) que hay # siempre hay alguna pelea <por> [/] por cualquier 
 cosa. 
*INV: cómo qué? 
*DAN: no sé # pués o meterse con la novia que tiene alguien # alguno de 
 los amigos # por ejemplo # entonce ahí <ya> [/] ya se enfada el que 
 está saliendo con la chica y eso. 
*INV: tu # con quién tienes más confianza # con tus amigos o con tus 
 padres? 
*DAN: con mis amigos. 
*INV: por qué? 
*DAN: ff pués no lo sé # &=sonríe # <porqué> [//] es que <no sé> [/] no 
 sé # siii por ejemplo le digo una cosa a mis amigos # ellos me 
 comprenderían más porqué tienen mi edad # no sé si mis padres me 
 comprenderían igual <que> [/] que mis amigos. 
*INV: mm # a veces tus amigos te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*DAN: no. 
*INV: no # no te ha pasado nunca? 
*DAN: no. 
*INV: imagínate que tus amigos quieren que hagas una cosa pero tus 
 padres no te dejan # tú qué escogerías? 
*DAN: yo haría <lo> [/] lo que creo que debo hacer . 
*INV: mm # qué tenéis en común tú y tus amigos? 
*DAN: pués # no sé # <que no> [/] que nos gustan los deportes <como> [//] 
 <que> [//] # no # es que no sé # eso # más que nada eso. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: XAV Xavier Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|XAV|15;1.|male|3ESO Zafra|oient|Target_Child|vídeo10| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of XAV: 16-APR-1988 
@Coder: INV 
@Date: 30-MAY-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són els teus millors amics o amigues? 
*XAV: uff # d'aquí el cole? 
*INV: no # o fora. 
*XAV: com es diuen o +//. 
*INV: sí # com es diuen # els millors. 
*XAV: mm # Xavier r # Laia # Marc p # Marc b # Aldara. 
*INV: és una noia? 
*XAV: sí # ff # és que n'hi han molts # eh. 
*INV: bueno # els més íntims. 
*XAV: <íntims> [/] íntims # pués aquests i posem+hi els de l'esplai # pués 
 el Pau # &ai Aimar # el cognom no el sé # i Edu. 
*INV: Edu? 
*XAV: sí # és de l'esplai # aquests són els que +//. 
*INV: llavors # a vere # el Xavier r # Laia # Marc p # Marc b # Aldara # 
 són de la teva classe o de l'institut? 
*XAV: no # el Xavi # la Laia # el Marc p <i el> [//] i l'Aldara són de la 
 meva classe # el Marc b és de l'altra. 
*INV: ia # o sigui # a veure # tu estàs a tercer b # o sigui aquest és de 
 tercer b # tercer b # el marc també # no? 
*XAV: sí # el marc p. 
*INV: tercer b # i l'Aldara també # no? 
*XAV: sí. 
*INV: i el marc b és de tercer a? 
*XAV: sí. 
*INV: i el Pau? 
*XAV: són de l'esplai. 
*INV: el Marc i edu. 
*XAV: són de l'esplai. 
*INV: de l'esplai # val # i llavors d'aquests dos grups # o sigui # tots 
 aquests nens d'aquí de l'institut funcioneu com un grup # aneu tots 
 junts? 
*XAV: mm # <no> [/] no # <hi ha> [//] són grups separats # bueno # el Xavi 
 r i el Marc p van junts i io &va vaig <a vega> [//] molt sovint 
 amb eis. 
*INV: <val> [/] val # que són <els> [//] com els més íntims # diries? 
*XAV: sí. 
*INV: sí # els més íntims. 
*XAV: <sí> [/] sí. 
*INV: Xavier r # Marc p i tu # no? 
*XAV: sí # bueno hi han dos més # però # que em cauen bé però no són +//. 
*INV: i llavors vosaltres tres de vegades sortiu com un grup # no? 
*XAV: <sí> [/] sí. 
*INV: o esteu aquí en a l'institut com un grup. 
*XAV: sí # no # después quedem perqué vivim al costat # pués quedem per 
 anar al polideportiu o a casa seva # pués +//. 
*INV: val # i en segon lloc # qui estaria a nivell d'amistat més forta? 
*XAV: bueno # amistat # la Laia perquè la coneixo des de que era petit # 
 la Laia va amb l'Aldara # sempre. 
*INV: o sigui Laia i Aldara? 
*XAV: sí # són un grup elles dos. 
*INV: o sigui en el nivell dos # diguéssim # no # val. 
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*XAV: sí i el Marc b va a l'altra classe però és molt amic meu perquè el 
 coneixo des de petit també. 
*INV: sí # i també estaria a nivell dos o a nivell tres? 
*XAV: a nivell # va <per> [/] per mi? 
*INV: sí # a nivell d'amistat forta # per tu. 
*XAV: ah # la Laia i l'Aldara són molt amigues # és u. 
*INV: val # llavors # o sia <el> [//] tots aquests +/. 
*XAV: <tots són u> [/] tots són u # sí. 
*INV: val # tot aquet grup de u <feu> [//] sou un grup # no # funcioneu 
 com a grup. 
*XAV: <no> [/] no # <a vere> [/] a vere # és que ara +//. 
*INV: a vere # Xavier r # Marc p i tu? 
*XAV: sí # i io # som un grup # sí. 
*INV: llavors la Laia # l'Aldara i tu també funcioneu com un grup? 
*XAV: sí perqué a vegades vaig amb eies # sí # <vaig> [/] vaig partint # 
 sap. 
*INV: <val> [/] val # i el Marc b ? 
*XAV: també perquè +/. 
*INV: i quin número li posaries # com a amic molt íntim com el Xavier r i 
 el Marc p # <o com> [//] o no tant # sinó que està més en un nivell 
 com la Laia # o encara menys? 
*XAV: no # a un nivell com la Laia. 
*INV: sí # o sigui si la Laia i l'Aldara <te> [//] és nivell dos a # ell 
 és dos b # <no> [>] # perquè no van al mateix grup. 
*XAV: <sí> [<] # <no> [/] no van. 
*INV: <val> [/] val # i tu i el Marc b també funcioneu com un grup o hi 
 han també més nois? 
*XAV: sí # bueno # va el Ferran # <van> [//] són varios nois però io a 
 vegades també vaig amb eis. 
*INV: val # però d'aquet grup del Marc b # tu de qui ets més amic és del 
 Marc. 
*XAV: sí. 
*INV: val # i aquests nois de l'esplai <també> [/] # o sigui què els hi 
 posaries # també un u? 
*XAV: no. 
*INV: un dos? 
*XAV: un dos. 
*INV: un dos # seria dos c # no? 
*XAV: sí # bueno # són més grans que io <però> [//] <un any> [//] dos 
 anys més que io però sempre vaig amb eis # <va hi ha> [//] i altra 
 gent. 
*INV: o sigui dos anys més grans. 
*XAV: sí. 
*INV: mm # i els coneixes també des de fa temps? 
*XAV: sí # buf # des de petit que anava a l'esplai. 
*INV: de l'esplai? 
*XAV: sí. 
*INV: o sigui tots ells els coneixes des de petits. 
*XAV: <sí> [/] sí # des de sis anyet. 
*INV: ia # i el Xavier r i Marc p també els coneixes des de petits? 
*XAV: sí i la Laia també i l'Aldara # tots aquests els coneixo des de 
 petit # teniem sis anyets. 
*INV: ia # anàveu ia a l'escola de primària? 
*XAV: sí. 
*INV: i el Marc b? 
*XAV: <també> [/] també. 
*INV: també. 
*XAV: sí. 
*INV: també des dels sis anys? 
*XAV: <sí> [/] sí. 
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*INV: o sigui # tots ells # tots. 
*XAV: sí <tots> [/] tots. 
*INV: molt bé # llavors # a veure # hi ha preguntes que es repeteixen una 
 mica però la intenció és reflexionar una miqueta més sobre el mateix 
 # tema # eh # on tens més amics o amigues # a la classe # a l'ies o 
 en altres llocs? 
*XAV: <a la classe> [/] sí a la classe # sí # perquè és on vaig més. 
*INV: i el teu millor amic <de> [/] de la classe qui és # el millor? 
*XAV: el millor el Xavi r. 
*INV: el Xavi r # quan et veus amb els teus amics o amigues? 
*XAV: a vera # pués # casi cada tarda # bueno és # <a la> [/] a la setmana 
 pués ens veiem # bueno tots els dies # no # pel cole # de dilluns a 
 divendres # i después quedem per la tarda pués tres o quatre dies a 
 la setmana. 
*INV: quan sortiu de l'institut? 
*XAV: sí # anem a casa un o después a l'altre i juguem o <fem> [//] # 
 &=tus # estem a l'ordinador o fem deures. 
*INV: sí # i amb el grup de les noies també? 
*XAV: bf puá # pués # podiem dir # cada mes # pués dos o tres vegades 
 quedem per anar a algun lloc. 
*INV: o sigui i aquestes dugues o tres vegades què és cap de setmana? 
*XAV: cap de setmana # <més> [/] més aviat. 
*INV: sí # val # i amb el Marc b cada quan et veus? 
*XAV: al mes pués mm # una o dos perquè # no # ell va amb diferents grups 
 # io a vegades vaig amb eis però normalment pués vaig una vegada al 
 mes o dos. 
*INV: ia # i en cap de setmana? 
*XAV: <sí> [/] sí. 
*INV: val # i amb el grup de l'esplai? 
*XAV: o cada cap de setmana # perquè dissabtes nem # después quan sortim 
 d'aià # nem pués a donar una volta por ai. 
*INV: sí # o sigui que amb el grup que et veus més és amb el grup del Xavi 
 # del Marc i tu. 
*XAV: <sí> [/] sí. 
*INV: aquest grup de tres # no # bueno # a veure # quines activitats feu? 
*XAV: pués # anar a jugar a futbol # em # estar a l'ordinador # bueno # 
 jugant a jocs # després nem por ai # per allà a glòries o al centre 
 # mirar roba o pendre algo # a la discoteca i # vai al cole # ia 
 està # i a vegades excepcionalment anem a la piscina # però # o a la 
 platja a l'estiu # però res més. 
*INV: sí # i a la discoteca # per exemple # quan hi aneu? 
*XAV: fff # bueno # pués <molt> [//] cada mes potser anem una vegada # ia 
 està. 
*INV: de tarda # de nit ? 
*XAV: <tarda> [/] tarda. 
*INV: de tarda. 
*XAV: de les sis fins les nou i después # <bue eis> [//] el Marc p <és> 
 [/] és igual que la nostra edat però és més alt i <ei> [/] pués ei 
 el deixen sortir <més> [/] més tard # però io i el <ruedo> 
 [*] sempre marxem d'hora # els nostres pares no ens deixen. 
%com: ruedo és el cognom del Xavir r 
*INV: per tu # quin és el nombre ideal d'amics d'un grup perqué el grup 
 funcioni? 
*XAV: el nombre? 
*INV: sí. 
*XAV: de tres a cinc. 
*INV: de tres a cinc? 
*XAV: sí. 
*INV: bueno # o sigui que vosaltres entreu # no # sou tres. 
*XAV: <sí> [/] sí. 
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*INV: a veure # quina diferència diries que hi ha entre millor amic # amic 
 i company? 
*XAV: pués # a vere # el millor amic és que li pots explicar tot # home 
 tot # que saps que tens una gran confiança amb ei i saps que ei no 
 et fallarà # amic és que el consideres com a amic però per 
 explicar+li coses i tot això millor que no # i company és que el 
 veus cada dia # tens un respecte <però> [/] parles però no mantens # 
 fora del col·legi no tens una relació directa. 
*INV: sí # quants millors amics creus que tens? 
*XAV: millors? 
*INV: sí. 
*XAV: cinc o sis. 
*INV: cinc o sis # o sea # a veure # Xavi # no # el Marc. 
*XAV: sí # Laia. 
*INV: Laia # Aldara. 
*XAV: Marc b . 
*INV: Marc b # i el Pau i el Marc i edu també els consideres millors amics? 
*XAV: no # són secundaris # més o menys # i no vaig molt # vaig els 
 dissabtes. 
*INV: val # sí # sobretot aquests d'aquí a l'institut. 
*XAV: aquests i potser dos més # el Jesús i la Belen # que són cosins. 
*INV: Jesús i Belen. 
*XAV: sí. 
*INV: i d'on són? 
*XAV: aquí a l'institut. 
*INV: de l'institut # també de la teva classe? 
*XAV: no # bueno el Jesús sí # la Belen no. 
*INV: o sigui el Jesús tercer b i Belen tercer a. 
*XAV: són cosins. 
*INV: <val> [/] val i <amb aquests> [//] amb aquest noi i amb aquesta noia 
 estan posats dintre d'alguns d'aquests grups o no? 
*XAV: el Jesús no # el Jesús és que ell té un problema # no # perquè és 
 <la> [//] lo de que és una mica sordo i parla # pués ell és tímid # 
 no es relaciona molt amb la gent però io de vegades vaig amb ei # 
 parlo # li dic com van les coses i tot això # i <la Belen va amb la 
 Laia> [/] la Belen va amb la Laia i a vegades amb l'Aldara # i xxx a 
 la seva classe <té un altre> [/] té un altre grup que va <amb ei> 
 [//] amb eia. 
*INV: sí # i llavors d'amics quants tens # més o menys? 
*XAV: ff # una pila # ff # posa+hi entre futbol # l'esplai i col·legi # 
 del barri # posa+hi cinquanta. 
*INV: o sigui uns cinquanta. 
*XAV: o més # podríem dir # però bueno # <amics> [/] amics són. 
*INV: mm # i companys # quants diries que tens? 
*XAV: uns cinquanta més. 
*INV: val # llavors # quan temps fa que tens amistat amb el teu 
 millor amic? 
*XAV: des de sis anyets # vaig conèixer. 
*INV: <sí> [/] sí # creus que és important tenir amics? 
*XAV: sí. 
*INV: per què? 
*XAV: et poden ajudar # a vere # pués # si estàs a casa <o> [/] o al 
 col·legi i después del col·legi vas a casa i no et relaciones amb 
 ningú pués et sents una mica sol # i penso que tindre amics <es 
 pot> [//] pots (a)nar (a) sortir fora # explicar+li coses # a vo # 
 et poden xxx xxx # a mi aquets m'han invitat # tenen una casa fora 
 de barcelona i la majoria m'han invitat a anar # i no sé # pués # 
 una relació que hi ha. 
*INV: mm # aa # on creus que es fan els amics? 
*XAV: a l'escola. 
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*INV: mm # per què? 
*XAV: perquè és on cada dia els veus i parles amb eis. 
*INV: sí # i com es fa per fer amics # què ha de fer un? 
*XAV: bueno # el que faig jo és simpatia # escoltar la gent # intentar # 
 no sé borde # això. 
*INV: de què parles amb els teus amics # de quins temes parles? 
*XAV: de futbol # bueno # a mi m'agrada molt # de ff <esports> [/] bueno 
 esports en general # emm # i # no sé # com ha anat el cap de setmana 
 # <com> [//] què fareu # pués si algun dia ha anat de &vi a un 
 viatge pués ho parlem o si va anar l'altra dia # io què sé # a la 
 platja <amb els de> [//] amb un grup pués ens ho explica # sí. 
*INV: mm # et sembla que l'amistat que puguis tenir amb el Jesús # que 
 es un noi sord # és diferent respecte l'amistat que tens amb 
 <altre> [//] els altres nois que són oients? 
*XAV: no # bueno # potser el Jesús té una dificultat # no # pués potser no 
 pots parlar <amb> [/] amb ei # bueno # no # sí # io el que penso que 
 <sí> [/] sí # tens una relació igual <que> [//] <io> [/] io el 
 tracto igual que altra gent # potser amb més delicadesa pero no. 
*INV: sí # i en quant al parlar # què deies? 
*XAV: sí. 
*INV: sí. 
*XAV: sí # ei escolta # <quan li parlis> [//] quan li parles però quan 
 estás amb ei # però si estàs a cent metres pués ei no t'escolta # 
 però <la fas> [//] li fas # eh # <Jesús> [/] Jesús <i ia està> [/] 
 ii ia està. 
*INV: i el contingut de la conversa # et sembla que hi ha diferència? 
*XAV: sí # a vegades sí. 
*INV: per què? 
*XAV: no ho sé # bueno # ei i io # amb el Jesús també parlo de futbol i 
 tot però lo que és íntim <no> [/] no li parlo perqué ell +/. 
*INV: bueno però també ia has dit que no era dels teus millors amics # eh? 
*XAV: sí # bueno sí # <no> [/] no # si és igual # sí # no hi ha # home 
 # amb això de íntim pués io no li explico # però # <si algún dia 
 tinc> [//] # més d'una vegada perquè ei és bon estudiant pués a 
 matemátiques li dic em pots ajudar amb això # Jesús # i ei # <sí> 
 [/] sí # t'ajudo # <m'ho ha expli> [/] m'ho ha explicat # de 
 vegades parlo com estàs # com van les coses i ia està. 
*INV: val # l'amistat <amb> [/] amb els nois et sembla que és diferent 
 respecte l'amistat que tens amb les noies? 
*XAV: sí. 
*INV: per què? 
*XAV: no sé # les noies ets més delicat # has d'estar pendent a veure lo 
 que dius perquè <els hi pots> [//] # ai que guarro quets o que mal 
 educat # sap # i amb els nois pués pots parlar obertament # <sense> 
 [//] bo pots parlar # home # dir una xorrada pués <no> [/] no la 
 diràs # no # però parles <més> [/] més segur <amb la> [/] amb els 
 nois que no amb les noies. 
*INV: mm # i a veure # l'amistat amb els teus millors amics et sembla que 
 seria diferent respecte una amistat que puguessis tenir amb una 
 nóvia? 
*XAV: no # íntimament? 
*INV: sí # imagina't que tu estás sortint amb una noia # eh? 
*XAV: sí. 
*INV: tens una parella # una nóvia # com ho volguis dir # eh # l'amistat 
 que tindries amb els teus amics més íntims # per exemple amb el 
 Xavier r # et sembla que seria diferent <de l'amistat> [>] que 
 tindries amb aquesta noia? 
*XAV: <diferent> [<] diferent. 
*INV: per què? 
*XAV: no sé # home # amb el Xavi r pués el tracto amb respecte # amb tot 
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 això i <amb la> [/] <amb la> [//] si tingués una parella també # no 
 # però no sé # la parella pués te'n vas por ai # sols # i no hi ha 
 un altre grup # pués # no sé # no # és diferent # no # és 
 diferent la relació que hi ha. 
*INV: aa # com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*XAV: pués simpàtic # pués que li agradés lo que fes # mm # li agradés el 
 futbol # bueno sinó <no> [/] no passa res # no sé # que tingués les 
 mateixes aficions o sinó no # no demano moltes coses. 
*INV: creus que podries ser amic d'algú molt diferent a tu # per exemple 
 un noi d'una altra raça # o d'un altre color o d'una altra religió o 
 algú amb disminució? 
*XAV: <sí> [/] sí # <igual> [/] igual perquè tracto a la gent igual # <no 
 faig> [//] # sí # io penso que sí. 
*INV: a vera # què fas tu per al teu millor amic? 
*XAV: si té algun problema l'ajudo # si vec que està fotut <o> [//] doncs 
 vaig allà i li dic # eh # què et passa # Xavi # tot això # o si té 
 algun problema amb els estudis pués io li dic # eh # pués si vols 
 quedem aquesta tarda i repassem junts i que io més o menys ho entenc 
 o # compartir coses i # no sé # <cada> [//] quedar o per les tardes 
 o si ei m'invita a la seva torre # no sé # això. 
*INV: i què fa el teu millor amic per tu? 
*XAV: lo mateix # penso. 
*INV: què creus que pensen els teus amics sobre tu? 
*XAV: no sé # <pués que estic una mica> [//] # bueno que sóc nerviós # 
 això sí # pués # que sóc molt impulsiu # no # però que dintre de lo 
 normal que sóc simpàtic # penso <que> [/] que es pot confiar amb mi 
 # que a vegades dic alguna xorrada però m'ho diuen i ia està # no 
 passa res # i dic &Xa Xavi no diguis això que és una de nen petit 
 # però res més. 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*XAV: pués el respecte a tothom. 
*INV: quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb els teus 
 amics? 
*XAV: ff # mals rollos # a vegades. 
*INV: com ara? 
*XAV: per exemple # ff # li has fet una broma i no li ha agradat # <pués> 
 [/] pués hi ha mal rollo # o li podes ver deixat algo i no li vas 
 deixar # <o> [/] o li dius coses per darrera # pués això # sense que 
 ei ho sàpiga però no # mai. 
*INV: ho dius a altres persones? 
*XAV: sí però <mai> [/] mai passa això # home # a mi no ha passat mai # 
 altra gent pués potser ho he vist però +//. 
*INV: i quan sorgeix algún problema # algún conflicte amb els 
 teus amics # com ho resolts? 
*XAV: parlant oo &p parlant # sí # a vegades pués hi ha hagut una baralla 
 petita però no # parlant. 
*INV: verbal o física? 
*XAV: física # però <no> [/] <no> [/] no ha sigut amb sang ni res # no # 
 ha sigut dos cleques o així però ens hem separat # después ens hem 
 demanat perdó i ia està. 
*INV: mmm # per què els amics s'enfaden? 
*XAV: perquè potser no li ha agradat com has actuat en algún moment i això. 
*INV: mm # tu amb qui tens més confiança # amb els amics o amb els pares? 
*XAV: amb els pares. 
*INV: de vegades els amics et pressionen perquè facis coses que tu no 
 vols fer? 
*XAV: sí. 
*INV: com ara? 
*XAV: pués # a vera # puff # un exemple # ara ia <no> [/] no # quan nem de 
 festa pués eis fumen un cigarro # eh # fuma tu també una miqueta # 



Annex 2. Transcripcions  367 
 

 

 no sé què # pués això <o> [/] o sinó d'anar a algún ioc que a mi 
 <no> [/] no m'agrada pués em diu # eh # <vine> [/] vine xxx xxx # 
 però no # res. 
*INV: sí # i a veure # davant de la pressió dels amics # tu què optes # 
 per fer lo que ells et diuen o per mantenir+te en no fer una cosa si 
 a tu no et ve de gust. 
*XAV: <la majo> [/] la majoria de casos és mantenir+me i si no em ve de 
 gust pués no hi vaig. 
*INV: i no afecta l'amistat? 
*XAV: no # penso que no. 
*INV: mm # si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares 
 no et deixen # tu què escolliràs? 
*XAV: a vegades la faig i a vegades no # depèn # si vec que és una cosa 
 normal i que pots estar amb els teus amics i tot això # sí # però si 
 veus que és una cosa que no # pués que penses que et poden pillar o 
 els teus pares dir # pués per exemple # <hay@s> [*] <una> [/] una 
 vegada que el dissabte anaven a una discoteca i io havia d'anar a 
 l'esplai # pués # vaig decidir anar a l'esplai perquè em van dir no 
 # va # salta l'esplai # no sé què # i io <no> [/] no # vull anar a 
 l'esplai # vaig a l'esplai # pués vaig estar a favor dels pares # 
 però ia està. 
%err: hay = hi ha en català 
*INV: sí # i has dit alguna altra vegada que no # que llavors # aaa . 
*XAV: sí # alguna vegada pués li <dius> [/] dius que vas al polideportiu 
 però a vegades vaig a casa d'un amic # però no # no entra perquè és 
 un enfado gran. 
*INV: sí # però els pares no et deixarien anar a casa de l'amic # si ho 
 sapiguessin voldríen que anessis al polideportiu? 
*XAV: sí # més d'una vegada sí. 
*INV: mm # i t'han enganxat els pares? 
*XAV: no. 
*INV: no t'han enganxat mai? 
*XAV: no # però és que # no sé # io # sempre lo que em diuen els meus 
 pares io ho <faig> [/] faig cas # no # no intento fugir de les 
 coses. 
*INV: sí # i en aquest cas com és que no els has dit en els pares que 
 anaves a casa de l'amic? 
*XAV: perquè potser <es mo> [//] és que <a vera> [/] <a vera> [/] a vera # 
 aquí al barri pués coneixo molta gent # al polideportiu i tot això # 
 que la meva mare no coneix # no # i io vaig a vegades a casa d'ells 
 # i no vol que hi vagi perquè no coneix i no # millor que <no> [/] 
 no hi hagi cap problema però io a vegades hi vaig i ia està # millor 
 que no ho sàpiga i ia està. 
*INV: ia # mm # què creus que tens en comú tu i els teus amics # què teniu 
 en comú # els millors amics # eh # em refereixo? 
*XAV: sí # ens agrada xxx d'esports # em # pués # a vegades ens agrada les 
 mateixes coses # de parlar i tot això # i no sé # que ens portem 
 molt bé tots # no # que es pot confiar # penso # ia està. 
*INV: molt bé. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: HEL Helena Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|HEL|15;6.|female|4ESO 
 Zafra|oient|Target_Child|vídeo18,19| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of HEL: 10-APR-1988 
@Coder: INV 
@Date: 20-OCT-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són les teves millors amigues o amics? 
*HEL: la Jeni i l'Andrea. 
*INV: a vere Jeni # com es diu de cognom? 
*HEL: xxx . 
*INV: i Andrea. 
*HEL: J. 
*INV: són oients les dues? 
*HEL: sí. 
*INV: llavors # la Jeni on la vas conèixer? 
*HEL: aquí en el cole. 
*INV: i des de quan que sou amigues? 
*HEL: des de l'any passat. 
*INV: tu ara estàs a quart # no # o sigui des de tercer. 
*HEL: sí. 
*INV: val # i la vas conèixer l'any passat a tercer o des de primer que ja 
 us coneixieu? 
*HEL: des de primer però fins a tercer no vaig parlar amb ella. 
*INV: ia # mm # i amb l'Andrea? 
*HEL: igual. 
*INV: igual. 
*HEL: perquè sempre anàvem juntes i llavons vaig començar a parlar amb una 
 xxx xxx. 
*INV: sí # val # i a part 'aquestes dues nenes del cole # mm # tens també 
 més amics i amigues en altres àmbits? 
*HEL: a judo. 
*INV: a judo # qui tens a judo? 
*HEL: la Blanca # la Belén. 
*INV: a vere # Blanca # Belén. 
*HEL: la Laura # la Paula. 
*INV: Laura # Paula # la Blanca des de quan la coneixes? 
*HEL: des de que tenia set anys. 
*INV: i la vas conèixer a judo? 
*HEL: &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: i sempre # o sigui la relació que teniu és <a> [/] a les classes de 
 judo? 
*HEL: sí. 
*INV: i amb la Belén? 
*HEL: igual # són germanes. 
*INV: o sigui també # des dels set anys i a judo. 
*HEL: totes. 
*INV: i la Laura? 
*HEL: totes. 
*INV: també des dels set anys i la Paula també? 
*HEL: &=gest d'afirmació amb el cap . 
*INV: val # llavors a veure # totes aquestes noies que has dit que són 
 amigues teves ara <me las> [//] hi posarem un número # eh # el u és 
 la que és més amiga # eh # i una pot tenir més d'un u # no # dos no 
 tan amiga # tres menys. 
*HEL: vale. 
*INV: per exemple # la Jénifer què li posaries? 
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*HEL: un u. 
*INV: un u # l'Andrea? 
*HEL: u. 
*INV: la Blanca? 
*HEL: dos. 
*INV: la Belén? 
*HEL: dos. 
*INV: la Laura? 
*HEL: dos i dos. 
*INV: la Paula també dos? 
*HEL: &=gest d'afirmació. 
*INV: mm # llavors # aaa # a # tu <on> [/] on consideres que tens més 
 amigues o amics # a la classe # a l'institut # aaa judo # en altres 
 llocs? 
*HEL: a l'institut perquè els veig cada dia. 
*INV: sí # i de l'institut qui és el teva millor amiga? 
*HEL: elles # la Jeni i l'Andrea. 
*INV: les dues per igual? 
*HEL: igual # sí. 
*INV: llavors # amb la Jeni i l'Andrea # a part de l'institut # et veus 
 en altres llocs? 
*HEL: sí # al cine # anem a passejar # a berenar. 
*INV: quedeu els caps de setmana? 
*HEL: sí. 
*INV: mmm # durant la setmana també quedeu? 
*HEL: no # bueno al cole ens veiem cada dia. 
*INV: al cole # clar # sí # i llavors el cap de setmana és quan quedeu. 
*HEL: sí. 
*INV: i què aneu amb aquest grup de tres? 
*HEL: sí. 
*INV: tu i elles dues? 
*HEL: &=gest d'afirmació . 
*INV: <i amb aquestes> [/] i amb aquestes altres noies que et veus <en> 
 [/] en algun altre lloc? 
*HEL: no # només a judo. 
*INV: i a judo # cada quan hi vas? 
*HEL: dilluns # dimecres i divendres. 
*INV: mm # o sigui que et veus també cada tres dies # no # tres dies a la 
 setmana amb elles. 
*HEL: sí. 
*INV: llavors # la Jeni # l'Andrea i tu quan us veieu quines activitats 
 feu? 
*HEL: anem al cine # a brenar iii centres comercials a comprar i a veure 
 botigues. 
*INV: sí # i amb elles només fas l'activitat de judo? 
*HEL: sí. 
*INV: tu què diries # quin és el nombre ideal d'amigues o amics d'un grup? 
*HEL: no ho sé # els que hi hagi. 
*INV: perquè funcioni aquell grup # però tu què diries? 
*HEL: és depèn # si no # per ser més o menys no t'ho passaràs millor o 
 pitjor # no sé. 
*INV: mm # però de vegades molts # un grup enorme pués és difícil # no # 
 que s'avinguin # i de vegades només dos és un grup molt pobre # no # 
 tu què diries # quin és el nombre ideal? 
*HEL: quatre # no? 
*INV: quatre # mm # o sigui que us falta una amiga en el teu grup? 
*HEL: no # nosaltres ja estem bé. 
*INV: val # quina diferència creus que hi ha entre millor amiga # amiga i 
 company o companya? 
*HEL: pués # la millor amiga és la persona que hi ha que li expliques tot 
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 # una amiga és una persona amb qui tens relació # no # però <no> [/] 
 no li expliques tota la teva vida # tot el que et passa # i una 
 companya és una persona que de tant en tant li dius algo # no # 
 <no> [/] no li expliques casi res. 
*INV: mm # sí # llavors # quantes millors amigues creus que tens? 
*HEL: dos. 
*INV: quantes amigues creus que tens? 
*HEL: moltes. 
*INV: més o menys què diries # quantes diries? 
*INV: deu. 
*INV: unes deu # quants companys o companyes creus que tens? 
*HEL: molts més # vint # vint+i+quatre. 
*INV: i amb les teves millors amigues # quan temps ens has dit # que fa 
 que tens amistat amb elles? 
*HEL: dos anys. 
*INV: dos anys # creus que és important tenir amigues? 
*HEL: sí. 
*INV: per què? 
*HEL: que és una manera de distreure't # passar+t'ho bé i explicar els 
 teus problemes a algú # et poden donar solucions o +//. 
*INV: mm # on es fan les amigues? 
*HEL: jo què sé # on les coneixes # no sé. 
*INV: on et sembla que és més fàcil fer amigues? 
*HEL: al col·legi perquè estàs amb elles cada dia. 
*INV: mm # i com es fan les amigues # com ho has de fer per fer amigues? 
*HEL: parlar # preguntar+ls'hi coses # no # preguntar pels seus interesos 
 # no? 
*INV: mm # de què parles amb les teves amigues? 
*HEL: <de tot> [/] de tot. 
*INV: i algun tema així que parleu amb més freqüència? 
*HEL: <no> [/] no. 
*INV: et sembla que l'amistat amb els nois és diferent respecte l'amistat 
 amb les noies? 
*HEL: ells per separat? 
*INV: no # o tu. 
*HEL: io amb ells? 
*INV: sí. 
*HEL: no # o sigui io amics també en tinc però <no> [/] no ens parlem tant 
 # o sigui anem més noies i nois separats # sap? 
*INV: sí # i a veure # a tu et sembla que si tu tinguessis amistat amb 
 nois seria diferent respecte l'amistat que tens amb la Jeni i amb 
 l'Andrea? 
*HEL: sí # amb unes coses sí. 
*INV: com ara què? 
*HEL: pués amb lo que parlem hi haurien coses que no els hi diria. 
*INV: com ara quines? 
*HEL: pués no els hi parlaria de ells amb nois # no # no parlaria de ells 
 amb nois. 
*INV: o sigui # amb els nois no parlaries de nois? 
*HEL: no. 
*INV: mm # i amb les noies parles d'altres noies? 
*HEL: criticant+les o dils coses? 
*INV: bueno # en positiu o en negatiu. 
*HEL: normalment en negatiu sí. 
*INV: mm # sí # i <amb> [/] amb alguna cosa més et sembla que seria 
 diferent l'amistat que tu poguessis tenir amb nois respecte 
 l'amistat que tens amb aquestes noies? 
*HEL: depèn # no ho sé. 
*INV: però tu què diries # que sí que és diferent # <que> [/] que no # que 
 és igual? 
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*HEL: que és diferent. 
*INV: sí. 
*HEL: sí. 
*INV: i per què és diferent? 
*HEL: perquè és # mm # sexe oposat # <no> [/] no és igual # o sigui # d'un 
 noi d'una noia # per xò. 
*INV: sí # clar # físicament són diferents # no? 
*HEL: i psíquicament també # o sigui són diferents. 
*INV: psíquicament també # <en què> [/] en què diries? 
*HEL: pués ara mateix els nois de la meva classe són una mica idiotes 
 &=somriu  # o sigui xxx els interessen unes coses i a nosaltres unes 
 altres. 
*INV: ia # i aquests interessos # que tu dius a les noies ens 
 interessen unes coses i en els nois unes altres # i en què varia? 
*HEL: pués per exemple # ells estan parlant tot el dia de sexe i nosaltres 
 no # coses així. 
*INV: i vosaltres de què parleu? 
*HEL: pués # de temes que ens interessen # xxx # normalment diem xorrades 
 # coses que ens fan riure xxx # no sé. 
*INV: i aaa # a veure # estàs sortint amb algun noi? 
*HEL: no # ara no. 
*INV: has sortit abans amb algun noi # havies sortit? 
*HEL: sí. 
*INV: mm # tu creus que l'amistat amb les teves amigues és diferent 
 respecte l'amistat que puguis tenir si surts amb un noi? 
*HEL: no # llavons no. 
*INV: és igual. 
*HEL: sí # llavons sí. 
*INV: i per què? 
*HEL: pus # la veritat és que no ho sé # no sé # no ho sé. 
*INV: sí # però tu ho has viscut en persona # o sigui tu sí has sortit amb 
 algun noi # no # i l'amistat que tenies amb aquet noi era la mateixa 
 que tenies amb la Jénifer i amb l'Andrea # o la que tens ara. 
*HEL: no # tampoc # o sigui és que és diferent # és que no # no sé # és 
 diferent. 
*INV: és diferent l'amistat que tens amb la teva parella respecte 
 l'amistat que tens amb les teves amigues? 
*HEL: sí # no # <no ho sé> [/] no ho sé. 
*INV: i en què has viscut tu <que> [/] que és diferent? 
*HEL: pués coses que et fa ell # no # tu els hi expliques a les teves 
 amigues # suposo que ells ho fan també # no sé. 
*INV: com t'agradaria que fos la teva amiga ideal? 
*HEL: com són. 
*INV: mm # i a vere # explicant+ho # com són? 
*HEL: simpàtiques # divertides # comprensives # ia està. 
*INV: mm # i et sembla que podries ser amiga d'algú molt diferent a tu? 
*HEL: no. 
*INV: no # per exemple una noia d'una altra raça # eh # tu tens la pell 
 blanca # una noia que tingués la pell negra # podries ser amiga? 
*HEL: sí # clar. 
*INV: sí. 
*HEL: però és que la pell no és molt diferent a tu. 
*INV: i algú d'un altre país d'una cultura molt diferent? 
*HEL: també # o sigui sí # clar. 
*INV: no hi hauria cap problema # en quan a l'amistat? 
*HEL: no. 
*INV: i algú amb disminució # per exemple algú que tingui ceguesa # et 
 sembla que podries ser amiga d'una persona amb ceguesa? 
*HEL: suposo que sí # <no> [/] no m'he trobat mai # suposo que sí. 
*INV: sí # i algú sord? 
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*HEL: també. 
*INV: i algú amb cadira de rodes? 
*HEL: més difícil # no # perquè bueno per parlar i això sí # però per nar 
 a llocs a passar+s'ho bé no # perquè ell per exemple # io què sé # 
 trobaria molts problemes per anar a un centre comercial o algun lloc 
 perquè els llocs no estan adequats perquè aquesta gent pugui anar. 
*INV: mm # a vere # què fas tu per la teva millor amiga? 
*HEL: com vols dir? 
*INV: tu # <què> [/] què aportes a les teves millors amigues? 
*HEL: la meva persona. 
*INV: mm # i quan dius la teva persona en què es concreta? 
*HEL: pués som com sóc jo # no? 
*INV: o sigui la teva personalitat # vols dir? 
*HEL: clar. 
*INV:  sí # i explicant+s'ho una mica # això # o sigui què és el que 
 aportes de la teva personalitat? 
*HEL: diversió # xerro moltíssim també # també quan m'expliquen alguna 
 cosa que els ha sapigut greu pués la sé # que no # o sigui # si els 
 hi # io què sé # si els hi ha passat algo doncs intento que no es 
 posin tristes # no # això # intento ajudar+les en lo que sé i si em 
 pregunten una cosa els hi dic pués això # i a lo millor no i això 
 potser sí. 
*INV: i les teves millors amigues què fan per tu? 
*HEL: doncs m'ajuden quan tinc algun problema # fan que m'ho passi bé # 
 <miren> [//] <tenen> [/] o sigui m'expliquen les coses des d'un 
 altre punt de vista # que a vegades dius # ah # veus # pués això si 
 ho hagués fet així potser hagués sigut millor # ya. 
*INV: mm # què creus que pensen les teves amigues sobre tu? 
*HEL: doncs que sóc molt xerraire # molt extrovertida # molt nerviosa # 
 simpàtica # mm # comprensiva # i que és una persona amb la qual es 
 pot confiar. 
*INV: mm # què és important perquè l'amistat funcioni? 
*HEL: van # &ex explicar lo que tu penses # no? 
*INV: mm # o sigui ser sincera # vols dir? 
*HEL: <sí> [/] sí. 
*INV: i encara que sent sincera puguis ferir a l'altre # puguis fer mal a 
 l'altre? 
*HEL: explicar les coses d'una manera que no fassin mal però sempre dient 
 el que tu penses. 
*INV: mm # i amb una relació amb les teves amigues # quins problemes 
 sorgeixen # quins conflictes sorgeixen? 
*HEL: de moment encara no m'he barallat amb ninguna de les dugues # o 
 sigui que no ho sé. 
*INV: sí # però de vegades algun petit conflicte # no? 
*HEL: xorrades o alguna # no # és que amb elles no # amb altres amigues sí 
 # però amb elles no m'he barallat mai. 
*INV: sí # no em refereixo a una baralla forta sinó +/. 
*HEL: xxx xxx ques res. 
*INV: no # iii  a vere # tu que dius que amb altres amigues pués sí que 
 t'havies barallat # com resolts quan sorgeix algun conflicte o algun 
 problema # com ho resolts? 
*HEL: depèn # si ella comença agredint io també agredeixo i si és 
 verbalment pués intento arreglar+ho parlant i sinó pués después 
 deixem de parlar i al cap d'un temps alguna de les dos té que 
 demanar perdó i sinó no ens tornem a parlar. 
*INV: i sinó # perdona? 
*HEL: no ens tornem a parlar # normalment per això. 
*INV: ia # i lo de # una de les dos ha de demanar perdó # qui fa el pas? 
*HEL: normalment sempre io # perquè no soporto que una altra persona no em 
 parli o es giri quan vaig a parlar amb ell. 
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*INV: per què les amigues s'enfaden? 
*HEL: mmm # perquè són diferents a tu # tenen una altra manera de pensar i 
 hi han coses que tu fas els hi molesta. 
*INV: com ara què? 
*HEL: pués també sóc bastant pesada # o sigui que si porto molt rato fent 
 l'idiota pués a vegades es cansen # no? 
*INV: ia. 
*HEL: poden dir para ia. 
*INV: <ia> [/] ia # i a què et refereixes quan dius porto molt rato fent 
 l'idiota? 
*HEL: pués fent una mateixa broma # io què sé # <quan> [//] <io què 
 sé> [//] <coses així> [//] no # és que no ho sé ara mateix. 
*INV: sí # no només em referia que s'enfadessin amb tu sinó en general # 
 tu què creus per què les amigues s'enfaden? 
*HEL: per diferents motius # és que io què sé per què s'enfaden # ho 
 tindries que preguntar amb ella per què s'ha enfadat amb mi. 
*INV: no # en general vull dir. 
*HEL: <que no ho sé> [/] que no ho sé. 
*INV: mm # tu amb qui tens més confiança # amb les amigues o amb els 
 pares? 
*HEL: amb les amigues. 
*INV: iii +/. 
*HEL: bueno # algunes coses amb les amigues i amb altres amb els pares. 
*INV: mmm # en quines tens més confiança amb les amigues? 
*HEL: pués en tot lo de relacionat amb el col·legi # no # amb els nois i 
 tot això parlo amb les amigues # amb els pares parlo d'altres coses. 
*INV: mmm # com ara quines? 
*HEL: mm # amb els pares? 
*INV: sí. 
*HEL: dubtes que tinc sobre alguna cosa # no sé. 
*INV: sí. 
*HEL: demanar consell # això també. 
*INV: mm # de vegades les amigues et pressionen perquè facis coses que 
 tu no vols fer? 
*HEL: no. 
*INV: no. 
*HEL: no perquè io no deixo que ho fagin. 
*INV: <ia> [/] ia quasi estem # eh # Helena. 
*HEL: vale. 
*INV: si les teves amigues volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*HEL: és que ho tinc que decidir io # a mi m'importa un bledo el que 
 diguin les meves amigues i el que diguin els meus pares # és una 
 decissió meva # per tant io faré el que io vulgui. 
*INV: mm # pensa que és una cosa que a lo millor els teus pares et posen 
 una norma # no # i que les teves amigues et diuen # sí # que no se 
 n'enteraran # no passa res # i els teus pares +/. 
*HEL: xxx penso que si és <suficient> [/] suficientment important per mi 
 em saltaré la norma i sinó doncs els hi diré que no # xxx xxx o 
 sigui els meus pares em poden orientar i em poden dir # això millor 
 que no ho fagis # però <no> [/] <no> [/] no em poden dir # esto no 
 lo hagas nunca # o sigui <no> [/] no m'ho poden dir això. 
*INV: mm # sí # et refereixes a alguna cosa concreta o en general? 
*HEL: els meus pares em poden dir # no fumis # no # que és dolent per la 
 salut # i llavors tu tens que assumir si vols fumar o no vols fumar 
 # ho decideixes tu # tens que valorar <el que> [/] el que saps o el 
 que t'han dit els teus pares <ii> [/] <i lo que volen que fagin 
 els> [//] bueno # tens que valorar+ho # dir això per mi és més 
 important que aixo o no. 
*INV: què teniu en comú tu i les teves amigues? 
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*HEL: pués que ens agrada fer anar al cinema # anar a botigues # coses 
 així. 
*INV: mm # val. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: JAN Jana Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|JAN|16;2.|female|4ESO Zafra|oient|Target_Child|vídeo5,6| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of JAN: 6-MAR-1987 
@Coder: INV 
@Date: 9-MAY-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*JAN: pués son Laura # Sonia # Carol # Judith y bueno ésas son mis 
 <mejores> [/] mejores. 
*INV: por este orden o no # o todas igual. 
*JAN: todas igual # no tengo preferencia. 
*INV: sí # o sea todas son oyentes menos Sonia? 
*JAN: sí # menos Sonia. 
*INV: y dónde tienes más amigas # en la clase # en el instituto en general 
 # o en otros sitios # en el vecindario ? 
*JAN: en la clase porqué tres de ellas son de mi clase # la otra es del 
 grupo b. 
*INV: y esta chica del grupo b cómo te has relacionado? 
*JAN: ah <la> [//] # pués muy bien # nos conocimos en primero de la eso y 
 bueno nos conocimos en la entrada # nos caímos muy bien y fff a 
 partir de entonces # pués # íbamos siempre juntas y bueno las demás 
 # Laura # Sonia y Carol # eh # bueno # Carol siempre ha ido al grupo 
 a # Laura y Sonia antes iban al b con Judith # pero en cuarto las 
 cambiaron # entonces fue en cuarto cuando ya a Laura la conocía de 
 un crédito variable y en cuarto pués nada nos pusimos juntas # 
 hablábamos # nos llevábamos muy bien y ella me presentó a Sonia # 
 que era su amiga # pués nada # nos empezamos a llevar muy bien todas 
 y la Cárol que iba yo siempre con ella y con otra chica que ya no 
 vive aquí pués # nada # nos llevábamos muy bien. 
*INV: entonces # a ver # Laura # Sonia # Carol y tú sois del grupo? 
*JAN: a. 
*INV: vale # y Judith es del grupo b. 
*JAN: sí. 
*INV: pero antes Judith iba al mismo grupo que tú # no? 
*JAN: <no> [/] no # iba la grupo b. 
*INV: siempre? 
*JAN: sí # al grupo b # siempre ha ido al grupo b. 
*INV: o sea # nunca ha ido contigo en la clase? 
*JAN: no # a no ser algún crédito variable # en uno de marquetería íbamos 
 juntas # emm # a ver # es que xxx tantos créditos variables que no 
 recuerdo los otros # pero sí # y siempre pués como no podemos ir 
 juntas en clase pués eso # nos vemos a la hora del patio o a la 
 salida siempre nos esperamos la una a la otra # y la acompaño en 
 casa y luego me voy # sigo mi camino porqué me va de cerca. 
*INV: y Judith y tú os habeis conocido en los créditos variables? 
*JAN: no # en primero de eso nos conocimos pero en la puerta # o sea # no 
 recuerdo qué es lo qué nos dijimos pero que nos llevamos muy bien # 
 creo que hablamos de alguna serie # no sé # algo de la tele escuché 
 que decía algo y ah # tú también la ves y bla bla bla. 
*INV: pero no habeis ido nunca juntas en la clase? 
*JAN: no # sólo crédito variable. 
*INV: ah # y tu mejor amiga cuál es # o sea las cuatro por igual o alguna 
 un poco más? 
*JAN: no sé # io diría # es que depende del tema # por ejemplo de bromas 
 sería con la Laura # después # de cómics con la Sonia # después deee 
 también de bromas pero también de deberes con la Cárol # y <con la 
 Judith más de como> [//] es que la Judith es como <una hermani> [/] 



382  Annex 2. Transcripcions 
 

 

 una hermanita # entiendes # o sea # que es muy infantil pero que me 
 gusta. 
*INV: y cuándo te ves con tus amigas? 
*JAN: ee # a qué te refieres # no +//. 
*INV: te ves sólo aquí en el instituto o también quedas con ellas para 
 después del instituto? 
*JAN: también quedo # a <vera@s> [*] # quedar # pués con la Laura y con la 
 Judith he quedado muchas veces # la Sonia un día de estos me va a 
 invitar a su casa # es que mi madre pués no me deja invitar a gente 
 a mi casa por eso no puedo traer a mis amigas aunque yo siempre 
 quiera # y bueno pués con la Judith he hecho cursos de piscina # en 
 los veranos # y con la Laura # por ejemplo # en alguna actividad 
 extraescolar # bueno # del crédito de síntesis que teníamos que ir 
 <a> [/] a la sagrada familia hacer entrevistas # pués la acompaño si 
 hay que hacer alguna salida de éstas o alguna cosa de éstas. 
%com: palabra en catalán vera = ver 
*INV: o sea # fuera del instituto te ves con estas chicas durante la 
 semana? 
*JAN: sí # durante la semana # <bueno depend> [//] <no todos los> [//] 
 no toda la semana # o sea # es <muy> [/] muy de tanto en tanto 
 porqué hay muchos deberes # algunas tienen que hacer actividades 
 extraescolares por la tarde y claro pués <no> [/] no todas tenemos 
 el mismo horario. 
*INV: ya # y los fines de semana que te ves con estas chicas? 
*JAN: no # los fines de semana es que a mi <no> [/] no me gusta mucho 
 salir # me gusta descansar de toda la semana # relajarme y todo esto. 
*INV: sí # o sea que te ves con ellas pero de tanto en tanto # básicamente 
 os veis aquí en el instituto. 
*JAN: sí # en general # el noveinta por ciento nos vemos aquí # en el 
 instituto. 
*INV: sí # y cuando os veis así de tanto en tanto qué es # por ejemplo # 
 un día por la tarde o un fin de semana? 
*JAN: pués o fin de semana o día por la tarde # da igual # si es día por 
 la tarde pués sería o miércoles o un viernes # que es cuando no 
 tenemos clase por la tarde. 
*INV: ya # y qué hacéis? 
*JAN: pués puede ser salidas para ir al cine # pueden ser <sa> [//] # 
 bueno # luego para ir a comer por ahí a celebrar algo # puede ser 
 pués alguna # no sé # que se quiera comprar una chica algo y que 
 dice acompañadme &es esas cosas. 
*INV: sí # y # más o menos # tú has dicho nos vemos de tanto en tanto # y 
 qué dirías # ee # dos veces al mes # una vez al mes # en qué 
 frecuencia dirías que os veis? 
*JAN: no sé # pués no sé # una o dos veces al mes salimos # oo # es que no 
 sabría decirlo. 
*INV: bueno # más o menos # no # o sea básicamente os veis aquí en el 
 instituto y entonces qué haceis? 
*JAN: qué hacemos? 
*INV: sí # aquí en el instituto. 
*JAN: bueno pués sobretodo hablar # <hablar> [/] <hablar> [/] hablar # eee 
 # hacer bromas # <contar chi> [//] contarnos nuestra vida # como te 
 has pasado esto # mira lo que me pasó el otro día # típico # porqué 
 claro en clase por mucha otra cosa no puedes hacer # es que nada # 
 eso. 
*INV: para ti # cuál es el número ideal de amigas de un grupo # o amigos? 
*JAN: pués # número ideal # no sé # cuántas más mejor # no. 
*INV: pero qué dirías # así número ideal. 
*JAN: pero amigas de un grupo cerrado o +/. 
*INV: no # amigas de verdad. 
*JAN: amigas de verdad? 
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*INV: sí # amigas así más íntimas. 
*JAN: más íntimas # pués yo creo que dos. 
*INV: dos. 
*JAN: sí # dos # que # no sé # pero creo que dos # por si acaso una te 
 falla pués tienes a la otra. 
*INV: entonces vosotras sois una # dos # tres # cuatro y tú cinco # cinco. 
*JAN: sí # somos cinco pero a mi me parece una cosa es el número ideal 
 y otra cosa es <lo> [//] la realidad # a mi ésas me parecen mis 
 mejores amigas. 
*INV: y para ti # qué diferencia hay entre mejor amiga # amiga y compañera? 
*JAN: a <vera@s> [*] mejor amiga es la que sueles tener pués mucha más 
 confianza # le cuentas por ejemplo # ui # me gusta fulanito # ee # 
 el otro día # uix # tengo una bronca con mi madre # ay he hecho no 
 sé qué # he hecho no sé cuántos # amiga pués la de la risa # la de 
 vámonos a tomar algo # vamos # no sé # has visto cómo va vestida no 
 sé quien # no sé # que sólo son risas # <no> [/] <no es más> [//] 
 no hay más # cómo se dice # que <no> [/] no te conectas tanto # en 
 cambio con la mejor amiga te conectas # pensais lo mismo # luego 
 <compañeros> [//] compañera es <la> [/] la de clase la que tú le 
 dices hola # ee # no entiendo esto # dice # ah mira # no sé qué # 
 <o> [/] o sea # <no> [/] no es tanto # es sólo +//. 
%com: palabra en catalán vera = ver 
*INV: sí # y entonces así de mejores amigas más íntimas # algunas 
 preguntas se repiten # eh? 
*JAN: ya # no pasa nada. 
*INV: pero es importante porqué así insistimos también en estos temas # aa 
 # cuántas tienes? 
*JAN: de qué? 
*INV: de mejores amigas # más íntimas # cuántas tienes? 
*JAN: ésas # son las cuatro. 
*INV: y de amigas # más o menos? 
*JAN: amigas # ui # no sabe +/. 
*INV: amigas o amigos # eh. 
*JAN: no sabría decir # a <vera@s> [*] # es que si empiezo a contarlos 
 ahora? 
%com: palabra en catalán vera = ver 
*INV: más o menos. 
*JAN: pss # no sé # tendré unas diez # creo # o asín # sí. 
*INV: hay chicos también en el grupo de amigas y amigos o solamente chicas? 
*JAN: amigos # <sí> [/] sí que hay chicos. 
*INV: y companeras o compañeros? 
*JAN: pués sería casi todos los de mi clase. 
*INV: aa # decías todos los de tu clase # cuántos +/. 
*JAN: bueno # casi todos # o sea # los que he dicho de amigos son los de 
 mi antigua escuela <y los que> [//] y algunos de la clase. 
*INV: sí # del grupo de amigas y amigos # que has dicho unos diez # no? 
*JAN: mm. 
*INV: y de compañeras o compañeros? 
*JAN: sería casi toda la clase # que seríamos # no sé # unos quince o 
 dieciseis # xxx xxx. 
*INV: más o menos # mm # en el gupo de amigas o amigos hay algún chico # 
 nos has dicho # y en el grupo de compañeras o compañeros también # 
 en este grupo de quince o dieciseis también hay algún chico? 
*JAN: sí. 
*INV: cuánto tiempo hace que tienes amistad con tus mejores amigas o con 
 tu mejor amiga? 
*JAN: bueno con la Judith ya dije en primero de eso # y con la Laura <no> 
 [//] lo primero de todo fue un crédito variable que estábamos con 
 otro chico que ya se fue # que era muy amigo de la Laura # y bueno 
 pués allí empezó pero y luego fue en tercero que estuvimos juntas en 
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 el crédito de matemáticas y bueno allí ya nos llevábamos super bien. 
*INV: o sea con Judith primero de eso # con Laura en tercero? 
*JAN: en tercero de eso # con la Cárol en segundo o tercero de eso # no lo 
 recuerdo bien cuándo vino # y la Sonia pués en cuarto de eso. 
*INV: este año? 
*JAN: sí. 
*INV: te parece que es importante tener amigas? 
*JAN: pués <sí> [/] sí me lo parece porqué # no sé # si no tienes amigos # 
 si tienes alguna pena o algún problema <no> [/] <no> [//] a tus 
 padres no les tienes tanta confianza como a los amigos # una cosa # 
 un problema pués la mayoría de las veces # lo primero que haces es 
 contárselo a tus amigos que no a tus padres # no sé # <es algo 
 que> [//] porqué ellos te conocen más y los ves todos los días a tus 
 padres y tus padres saben como eres # pero en cambio tus amigas te 
 conocen pero no tanto # no llegan al extremo de tus padres que te 
 han conocido durante toda tu vida. 
*INV: sí # y esto te da más confianza a ti? 
*JAN: sí porqué <no> [/] <no> [/] no llegan a saberlo todo # o sea # yo 
 pienso que cuando tienes algún problema es mejor contárselo a 
 alguien que te conozca pero no lo suficiente. 
*INV: a ver # dónde se hacen las amigas # en la escuel # en el vecindario 
 # en un grupo de esplai? 
*JAN: a <vera@s> [*] # en el vecindario psss no # sabe # porqué en el 
 vecindario sólo te encuentras a las personas en el ascensor y claro 
 cuando bajas y subes pués no te vas a quedar allí hablando sinó sólo 
 suelen quedar las personas mayores y que te dan conversación y desto 
 # pero # no # luego en las actividades extraescolares pués sí que 
 puedes hacer amigos pero # no sé # siempre estás haciendo alguna 
 actividad y tampoco <no te> [/] no te hablas mucho pero sí # amigos # 
 yo tengo amigas del grupo de piscina y bueno sí está bien # y luego 
 en el instituto pués sí # yo creo que es donde se hacen más amigos 
 porqué estás más veces (que) en una actividad extraescolar que 
 estás dos o tres días a la semana # en cambio el instituto son 
 cinco días y claro pués ahí <te> [/] te vas conociendo mejor # le 
 vas viendo durante unas no sé cuántas horas son <el co> [//] el 
 instituto # ahora no me acuerdo # pero # claro tanta hora 
 seguida pués vas conociendo mejor a la gente. 
%com: palabra en catalán vera=ver 
*INV: emm # cómo se hacen las amigas? 
*JAN: mm # pués se pueden hacer de muchísima(s) maneras diferentes # puede 
 ser por una casualidad # como por ejemplo la del xxx que yo la 
 escuché hablando # pués me acerqué a ella y le dije # ah pués yo 
 también la veo # puede ser por # no sé # que te haya tocado estar 
 junto a una persona que te haya puesto el profesor y bueno # 
 pués nada más esto haya sido # pués # hablar un poco con ella # 
 decir ay no entiendo esto # yo te lo explico # bla bla # empezar a 
 contar y ahí va haciendo relación # eee # no sé # mm # o por 
 ejemplo # ay qué chulo el conjunto que llevas # o dónde lo has 
 comprado # a pués en no sé donde y bla bla bla # se pueden hacer 
 <de> [/] de todas las maneras posibles. 
*INV: qué temas hablas con tus amigas? 
*JAN: uy # pués de las cosas que he hecho # ellos me cuentan las cosas que 
 han hecho # <de> [/] de series que vemos en la televisión # deee # a 
 <vera@s> [*] # de música # decimo(s) ay he escuchado esta canción 
 que es muy buena # que no sé qué # luego de # no sé # es que depende 
 de con quién hable # claro # por ejemplo la Judith es la que me 
 habla <de algo que> [//] de las corales que ha hecho # me habla 
 <deee> [/] <de> [/] # bueno # de series que ha visto # la Laura me 
 cuenta cómo le ha ido en la hípica # que como está <lo que> [//] lo 
 que ha ganado el caballo de su hermana # <que> [//] bueno las 
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 cosas que hace por todo el día # la Sonia me habla de cómics y de 
 manga porqué nos los intercambiamos las dos para así poder leer más 
 # la Cárol me habla de los chicos que ha conocido por internet y que 
 bueno # vamos # y sus amigos cómo están yy deso. 
%com: palabra en catalán vera = ver 
*INV: la amistad con Sonia que es una chica sorda te parece que es 
 distinta de la amistad que tienes con las otras chicas que oyen? 
*JAN: <no> [/] no le desto # sólo que cuando tengo que llamarla sólo sé 
 que tengo que tocarle el hombro o para que se entere # nada más # 
 <no se> [/] no se diferencia. 
*INV: y la amistad con los chicos te parece que es distinta de la 
 amistad con las chicas? 
*JAN: bueno sí # en ciertos aspectos sí que me lo parece # por ejemplo <un 
 chico no tiene las mismas> [//] la mayoría de los chicos # pués # 
 <no tienen las mismas> [//] # cómo se dice # los mismos gustos que 
 las chicas # entonces claro # pués # cambia mucho y por eso de 
 chicos tengo menos amigos porqué casi todos los de mi clase pués les 
 gusta ir a las discotecas # les gusta # no sé # bueno cosas de esas 
 que a mi pués ni fu ni fa y por eso pués de chicos pués tengo menos 
 amigos y los demás chicos los considero compañeros y ya está. 
*INV: y a ver # te parece que la amistad con tus mejores amigas sería 
 diferente respecto la amistad que pudieras tener con tu novio o con 
 tu pareja? 
*JAN: me lo puede repetir? 
*INV: sí # la amistad con tus mejores amigas te parece que sería distinta 
 a la amistad que podrías tener con tu novio o con tu pareja # en el 
 caso que tuvieras novio # por ejemplo? 
*JAN: pués # sí # creo que sí sería distinta. 
*INV: por qué? 
*JAN: una amiga no sería # con un chico tú tienes relación de amor y no de 
 amistad # xxx una chica pués te gusta salir con ella igual que con 
 tu novio pero con tu novio estás siempre # no sé # <con un chi> [//] 
 con tu chico no sabría cómo decirlo pero <la> [/] la veo diferente # 
 no sé # el chico tú lo quieres # ee # si # esto # hay sexo quieres 
 tener hijos con él # quieres pasarte toda la vida con él # con las 
 amigas pués no # quieres pasar buenos ratos con ellas # no toda la 
 vida # o sea # no todos los momentos sinó los buenos ratos. 
*INV: y cuando has dicho que con el chico tendrías una relación de amor y 
 con <las> [//] tus amigas más íntimas una relación de amistad # a 
 qué te refieres? 
*JAN: pués que un chico más que nada sería estar siempre <con> [//] junto 
 a él # decirle todo lo que le quieres # ee # pasar buenos ratos pero 
 que serían diferentes de las amigas # estás siempre juntos y en 
 cambio la amistad no # <la amistad> [//] tú a una amiga no le estás 
 diciendo todos los días te quiero muchísimo # te no sé qué # de vez 
 en cuando yo se lo digo a mis amigas # así # ay # <t'estimo@s> [*] 
 cosas destas # pero <no> [/] no sería tanto como un chico. 
%com: palabra en catalán t'estimo = te quiero 
*INV: cómo te gustaría que fuera tu amiga ideal? 
*JAN: mi amiga ideal # pués # no sé # <es que nunca me lo> [//] # no sé # 
 como ya están ya me gustan # nooo # mi amiga ideal me da igual con 
 tal de que sea mi amiga # que tengamos <los mismos gustos> [/] los 
 mismos gustos # ee # que nos llevemos muy bien y que nos hagamos 
 unas risas muy bien. 
*INV: sí # y te parece que podrías ser amiga de una persona que fuera muy 
 distinta de ti # por ejemplo de otra raza # una chica negra # o de 
 un país con una religión o una cultura muy distinta? 
*JAN: sí # por qué <no> [/] no # por ejemplo la Cárol es de sudamérica y 
 no hay ningún problema # conozco un montón de chicos de otros países 
 y <no> [/] no hay ningún problema # también había un chico que a 
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 principio de curso vino y luego que se fué que era # creo que era 
 moro # no sé de dónde era # nos llevábamos bien pero se ve que a las 
 dos o tres semanas ya se fué. 
*INV: ya # y una persona con una disminución # <por ejem> [/] por ejemplo 
 una persona ciega o que fuera con silla de ruedas o sorda # te 
 parece <que> [/] que podrías ser amiga de ella? 
*JAN: sí # por ejemplo mi tía # pués # ee # tiene mm mm las piernas # 
 tiene mal un hueso y bueno pués siempre hay que ayudarle y todo esto 
 pero <no> [/] no sé # que vaya # por ejemplo # que no pueda ver # 
 que no pueda andar # pués # o por ejemplo que no pueda oír como la 
 Sonia # pués # no pasa nada # yo # siendo mi amiga la persona no 
 tiene nada que ver con los sentidos que tiene sinó es más de 
 sentimiento # no de sentido. 
*INV: qué haces tú por tu mejor amiga # qué te parece? 
*JAN: qué hago yo? 
*INV: sí. 
*JAN: lo que me pida # yo por ejemplo mi amiga +/. 
*INV: qué aportas tú a tus mejores amigas # qué dirías que les aportas? 
*JAN: una de mi(s) amigas # por ejemplo # pués es muy tímida # entonces 
 eee hace poco teníamos que entregar unas fotos # teníamos que ir a 
 una clase para entregar unas fotos y <pedir las> [//] # bueno # 
 <pedir los que> [//] mirar los que querían pedir una foto # entonces 
 ella lo que me dijo yo <no> [/] <no quiero> [/] yo no quiero hablar 
 en público # digo # pués ya hablo yo # si hablo yo pués les hablo y 
 desto # favores # por ejemplo # me podrías dejar esto # me podrías 
 dejar lo otro # te lo dejo # o bueno # <lo que me pueda> [//] lo 
 que me pidan y yo pueda hacer # claro # ah # por ejemplo # una de 
 ellas se ve que <el> [//] en un crédito de síntesis # que ya he 
 dicho antes # que era que teníamos que ir a la sagrada familia a 
 hacer entrevistas # íbamos en diferentes grupos # entonces mi grupo 
 ya habíamos hecho las entrevistas # eran a los estrangeros hablarles 
 en inglés y les hacías # yo la hice a los de mi grupo porqué nadie 
 más sabía y entonces estoy un fin de semana y una de ellas me llama 
 # <mi> [//] una de mis amigas pero era la de otro grupo y entonces 
 me dice <que ha ido> [//] que iba a hacer las entrevistas con 
 una compañera de su grupo pero que la ha dejado plantada y bueno 
 sería por la mañana o no recuerdo si era por la mañana o por la 
 tarde y bueno me dijo que la había dejado tirada y que si podía 
 acompañarla y <yo> [/] yo le dije # en cuanto vi que la había 
 deja(d)o tirada # lo primero que pensé # muchísimo morro que ha 
 tenia porqué <la> [/] la chica incluso había ido a la casa # de la 
 que la había dejado # y bueno se había asomado al balcón y había 
 dicho # ah no # es que no tengo ganas # es que qué es esto # <no> 
 [/] no tiene ganas # no # si hay que hacer un trabajo que es de 
 grupo # no puede hacer eso # y los xxx del grupo no habían podido # 
 por eso iban ellas dos # entonce(s) me pidió que <si> [/] si podía 
 venir por favor y yo estoy allí pero enseguida # me vestí # me duché 
 # fui corriendo y allí lo hicimo(s) juntas. 
*INV: sí # y tus mejores amigas qué hacen por ti? 
*JAN: pués también favores que yo les pido # por ejemplo # algunas que me 
 dejan cuando me he olvidado los deberes de inglés # que es lo que 
 normalmente nos solemos dejar mucho # algunos deberes de alguna cosa 
 # hay que se me ha olvidado que me lo puedes dejar <por favor> [/] 
 favor # me lo dejan enseguida # no tengo ni <que> [/] que 
 suplicarles ni nada # igual que yo cuando me lo piden ahí están los 
 deberes # no me importa. 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas sobre ti? 
*JAN: pués # en qué sentido? 
*INV: en todos # o sea # si yo ahora les pregunto <a tus mejores> [/] a 
 tus mejores amigas cómo es Jana # qué piensas de Jana # tú qué te 
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 parece que me dirán? 
*JAN: a <vera@s> [*] mm # esto ya se los pregunté una vez que era de un 
 test que nos enviamos por internet # todas # por ejemplo dijeron una 
 cualidad de mi y una de ellas dijo amable porqué siempre que me 
 piden algo <se lo> [/] se lo hago # desto # ee # otra también un 
 poco loca porqué también hago un poco de locuras # <no> [/] no sé 
 # parece que no tenga vergüenza de nada porqué lo mismo me planto en 
 medio de la clase y empiezo a decir cosas y no desto # se # mm # me 
 gusta también bromear mucho # pss cosas desas # es que # nada # yo 
 creo que sería esto # es la imagen que suelo dar. 
%com: palabra en catalán vera = ver 
*INV: y qué es importante para que una amistad funcione? 
*JAN: pués la <comunicación> [/] comunicación <entre> [/] entre todas 
 porqué claro si <no> [/] no te comunicas y no sabes nada de las 
 demás pués no va a servir de nada. 
*INV: y qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas? 
*JAN: pués supongo que porqué somos un poco diferentes xxx habrá algún que 
 otro problema. 
*INV: como qué? 
*JAN: por ejemplo # la Laura y <yo> [/] yo llevo aquí cuatro años en 
 barcelona # entonces claro pués # no es que <cuan> [//] aunque esté 
 en un lugar <no> [/] <no me suelo pren> [//] mira por ejemplo para 
 las calles yo soy muy mala # soy malísima para los lugares # para 
 acordarme los lugares # mi madre y yo siempre que salimos con el 
 coche # eso lo he heredado de mi madre # porqué siempre nos perdemos 
 pero nos encanta y acabamos en lugares raros # entonces claro # 
 cuando la Laura me habla por ejemplo de algún actor catalán o de 
 algún lugar # yo siempre me quedo # eh # y ella vuala # que no sé 
 qué # cómo es posible que no puedas saber # entonces claro yo me 
 enfado un poco # pero claro es de broma # luego la Sonia # a 
 <vera@s> [*] # la Sonia es que muchas veces # &=ríe # lo que 
 pasa es que muchas veces <se> [/] se repite mucho yy no es porqué no 
 lo haya entendido sinó que estamos hablando dos chicas <duna> [//] 
 de un tema # entonces viene la Sonia y lo vuelve a repetir # 
 entonces claro # todas nos quedamos # jopé Sonia # que lo acabamos 
 de decir # eh # &=ríe # luego <con la Cárol> [/] # a <vera@s> [*] 
 con la Cárol # a sí # que la Cárol y yo pués no pensamos lo mismo 
 de en algunos temas de chicos # pués claro pués puede haber # por 
 ejemplo # yo pienso esto # yo pienso lo otro # oooo # ya está # y 
 luego pués con la Judit pués que tampoco pensamos <much> [//] eee 
 igual en algunas cosas # o por ejemplo que xxx a veces nos llevamos 
 la contraria porqué no nos gusta mucho las mismas cosas. 
%com: palabra en catalán vera = ver 
*INV: y cómo resuelves los problemas que puedan surgir con tus amigas? 
*JAN: haciendo una broma # siempre que por ejemplo también me pasa con la 
 Laura que alguna vez me dice algo y yo no la entiendo bien porqué no 
 sé me pasa pero siempre que me dice algo pués <no la> [/] no la oigo 
 bien y me quedo así con la cara y también se enfada y entonces 
 siempre le suelo decir # no sé # una cosa que creo <que me> [//] que 
 he oído # que siempre es todo lo contrario # por ejemplo ha pasado 
 hoy que me habló de un fisioterapeuta # entonces claro habló de un 
 fisioterapeuta que decía que iba a cambiar # entonces claro # yo 
 primero que me pienso <fisero> [//] iba a cambiar por una nuevo # lo 
 primero que me pienso es el fisioterapeuta una persona y cuando él 
 me habla # dice # ay # que <el> [/] el fisioterapeuta es muy grande 
 # y yo me quedo # <grande> [/] grande <de> [/] de tamaño o grande de 
 <que> [/] que es muy chulo # <muy> [/] muy simpático # dice # es muy 
 grande tía <yy> [/] y <estaba harto del viejo> [?] # mira es un 
 edificio que es y yo me quedo # eh # y digo # ala # pero el 
 fisioterapeuta <no era> [/] no era <una> [//] la persona que hacía 
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 fisioterapia # y ondia # pero entonces a ver qué entendiste y todo 
 esto y # nada # nos partimos el culo con las equivocaciones # otras 
 veces también # por ejemplo # que me dijo # em # ee # mm # cuando 
 pusieron en tecnología unos ejercicios # dijo # <exercicis de 
 tecnologia@s> [*] # entonces esto me quedo así mirando y la Laura 
 dice # ésta no me ha entendido yy # digo # por un momento he 
 entendido que decías exorcistas de tecnología # y claro sólo 
 siempre hace solucionar el problema con alguna broma de este tipo 
 para que no xxx . 
%com: dice la frase en catalan 
*INV: en general por qué te parece que las amigas se enfadan? 
*JAN: pués # en algunos casos porqué no las oigo bien. 
*INV: <no> [/] no # en general. 
*JAN: en general? 
*INV: grupos de amigas o grupos de amigos por qué se enfadan? 
*JAN: pués porqué no piensan lo mismo que ellas en algunas ocasiones # más 
 que nada pienso que es por eso # cuando no sé # no # los dos no 
 pensais lo mismo pués ahí ya. 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigas o con tus padres? 
*JAN: <mis amigas> [/] mis amigas. 
*INV: por qué? 
*JAN: porqué a mis padres los veo todos los días # y me conocen demasiado 
 # y si cuento algún problema a alguién prefiero que sean mis amigas 
 que no me conocen <tanto> [/] <tanto> [/] tanto como mis padres. 
*INV: ya # a veces las amigas te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*JAN: mmm # <no> [/] no recuerdo ninguna vez que me hayan presionado para 
 nada # si yo hago algo pués lo hago encantada y si no puedo hacerlo 
 pués le digo # oye no # lo siento muchísimo pero yo esto no puedo 
 hacerlo. 
*INV: si tus amigas quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # tú qué escogerás? 
*JAN: bueno # mis amigas una cosa # bueno # pués seguramente lo haría # 
 aunque mis padres seguro que me dejarían # mis padres <son muy> [//] 
 me permiten muchas cosas # no son muy estrictos. 
*INV: bueno # pero imagínate una situación que tus padres te dicen no y 
 tus amigas quieren que hagas aquella cosa # qué escogerás tu? 
*JAN: bueno # pués supongo que me tendría que quedar con los padres porqué 
 vivo en su casa # tengo que atenerme a sus reglas. 
*INV: qué te parece que tenéis en común tú y tus amigas? 
*JAN: <cada> [//] con cada una tendré una cosa diferente # como ya he 
 dicho antes. 
*INV: y en general # como grupo # porqué sois un grupo # no # de 
 amigas? 
*JAN: sí # bueno # <grupo> [/] grupo no es # la Judith muy del grupo no es 
 # o sea la Judith es más amiga mía que del resto del grupo. 
*INV: pero de vez en cuando que salis # por ejemplo? 
*JAN: pero cuando salimos no salimos todas juntas # <no> [/] no salimos 
 todas juntas # si esto # salgo con una o con dos pero todas juntas 
 no hemos salido ninguna vez. 
*INV: ya # o sea # sales con una o con dos? 
*JAN: sí. 
*INV: vale # y <con> [/] con este pequeño grupito # no # dentro <de> [/] 
 de este grupo de cinco que sois # <cuand> [//] qué te parece que 
 teneis en común # porqué en el patio estais las cinco juntas # o no 
 # <o también con una o con dos> [>]? 
*JAN: <ee # a ver> [<] # la Sonia se tiene que ir al logopeda # con lo que 
 nos quedamos la Laura y la Cárol # y la Judith muchas veces se va # 
 bueno la mayoría de las veces está en informática por lo que nos 
 quedamos la Laura # la Cárol y yo. 
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*INV: me estás hablando de la hora del patio? 
*JAN: sí # hora del patio porqué <en clase> [/] claro en clase estamos la 
 Cárol # la Laura y la Sonia # excepto cuando ella tiene que ir al 
 logopeda. 
*INV: vale # entonces # la hora del patio # no # que formais este grupo o 
 a veces cuando salis # no # que me has dicho +/. 
*JAN: bueno # cuando salimos también porqué yo voy con la Judith y la 
 Cárol y la Sonia se queda # y la Cárol y la Laura se van por otro 
 camino que salen por la otra puerta y xxx por éste de aquí abajo. 
*INV: ya ya ya # y cuando salis de vez en cuando para ir a tomar algo o 
 para comprar algo # eh # el grupito que montais # qué te parece # 
 qué teneis en común? 
*JAN: a <vera@s> [*] <en común> [/] en común # pués # no sé # <todas> [/] 
 todas en común que nos gusta reír # <nos gusta cas> [//] nos gusta 
 criticarnos en forma de broma # eso hacemos mucho # sí # nos gusta 
 gastarnos muchas bromas y criticarnos entre nosotras así en <plan> 
 [/] plan pasota pero que sabes que está bromeando # y una cosa en 
 común # pués no sabía qué decir # que claro somos distintas pero 
 compartimos alguna que otra cosa. 
%com: catalán vera = ver 
@End 
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: JES Jesús Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|JES|16;5.|male|1BAT Joan 
 Pelegrí|oient|Target_Child|vídeo14| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of JES: 19-MAY-1987 
@Coder: INV 
@Date: 8-OCT-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són els teus millors amics o amigues? 
*JES: eee sobretot amb <els> [/] els companys de la eso. 
*INV: els companys de la eso. 
*JES: sí. 
*INV: diguem els noms. 
*JES: Víctor g # Adrià v # eee # Adrià g # eee # Elena b # Alba m # xxx sí 
 # ia està xxx més. 
*INV: un # dos # tres # quatre i cinc # val # o sigui són nois i són noies 
 # no # tots ells són oients o hi ha +//. 
*JES: sí. 
*INV: sí són oients # llavors # tots ells els has conegut a la eso? 
*JES: mmm # menys a l'Elena que la vaig conèixer a primària. 
*INV: a primària # sí # i llavors des de quan que ets amic d'aquests nois 
 i noies? 
*JES: mmm. 
*INV: per exemple # el Víctor g? 
*JES: tots més o menys des de primer d'eso # però potser amb l'Adrià v i 
 amb l'Alba m doncs &se segon <o> [/] <o> [/] o tercer # no # <segon> 
 [/] <segon> [/] segon. 
*INV: sí # segon de eso # i l'Elena? 
*JES: des de primària. 
*INV: des de primària que us coneixeu # ia estaveu a la mateixa escola. 
*JES: mm. 
*INV: i amb els altres nois també estaven a la mateixa escola que tu? 
*JES: no # sol l'Elena. 
*INV: i amb l'Elena a primària ia erets amic o més aquí? 
*JES: <més aquí> [/] més aquí. 
*INV: sí # llavors tots aquests nois i noies quina puntuació els hi 
 posaries tenint en compte que el número u seria una amistat molt 
 forta # eh # el número dos una amistat també forta però no tant # eh 
 # el número tres pués ia menys # per exemple # el Víctor g? 
*JES: u. 
*INV: u # l'Adrià v? 
*JES: dos. 
*INV: l'Adrià g? 
*JES: u. 
*INV: Elena b? 
*JES: dos. 
*INV: dos # l'Alba m? 
*JES: també dos. 
*INV: llavors el Víctor g # l'Adrià g i tu funcioneu com un grup? 
*JES: mm # ara ia no. 
*INV: ara no. 
*JES: no perquè ens hem separat de classes però igualment a la eso # o 
 sigui # <erem> [/] erem un grup però on hi havia molta gent. 
*INV: no # vull dir un grup d'amics # eh # no vull dir un grup classe. 
*JES: <ia> [/] ia # però # o sigui # que com amics # també # no sé # 
 quedar els tres sols no ho feiem mai # <sem> [/] sempre quedavem amb 
 més gent o +//. 
*INV: val # o sigui que ells dos són amb els que tens més amistat però 
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 formeu part d'un grup més ampli. 
*JES: sí. 
*INV: i en aquet grup més ampli també hi ha l'Adrià # l'Elena i l'Alba? 
*JES: sí. 
*INV: val # i aquet grup més o menys quants sou? 
*JES: deu. 
*INV: uns deu # llavors d'aquet grup de deu amb qui tens més amistat és 
 amb aquests dos nois i en segon lloc també tens una bona amistat amb 
 aquests altres tres # no? 
*JES: sí. 
*INV: mm # tens amics o amigues en altres àmbits? 
*JES: com? 
*INV: io què sé # per exemple # si fas futbol fora? 
*JES: ah # <sí> [/] sí. 
*INV: en quins àmbits? 
*JES: eee tinc amics que són fills dels amics <del meu pare> [//] dels 
 meus pares # també del futbol i de l'anglès # de l'acadèmia d'anglès. 
*INV: ia # però seria aquest grau d'amistat o seria més un tres o un cinc? 
*JES: mm. 
*INV: si ho haguéssim de puntuar. 
*JES: a vera # els de futbol i anglès més un tres potser. 
*INV: més # perdona? 
*JES: un tres o un cinc # més o menys. 
*INV: un tres o un cinc o un quatre? 
*JES: un quatre. 
*INV: &riu # val # o sigui de que el <grup> [/] grup d'anglès +/. 
*JES: i futbol. 
*INV: sí # i futbol # o sigui tu els puntuaries com un quatre # no. 
*JES: i en canvi els amics # bueno # els altres # un dos. 
*INV: un dos? 
*JES: sí. 
*INV: els amics dels amics dels teus pares? 
*JES: sí # els seus fills. 
*INV: sí # mmm # o sigui en el mateix nivell que l'Elena i que l'Adrià. 
*JES: sí. 
*INV: ii <de> [/] de l'institut qui és el millor amic # els dos estan al 
 mateix nivell o dels dos # tot i que tinguin una puntuació de un # 
 n'hi ha un que és més amic que l'altre? 
*JES: potser el Víctor. 
*INV: el Víctor # mm # quan et veus amb els teus amics? 
*JES: després de les classes # amb l'Adrià <al> [/] al futbol i els caps 
 de setmana. 
*INV: val # perquè amb el Víctor i l'Adrià vas al mateix grup classe o ara 
 esteu +/. 
*JES: <no> [/] <no> [/] no. 
*INV: esteu els tres en grups diferents? 
*JES: sí. 
*INV: i amb l'Adrià v # l'Elena i l'Alba # esteu aquí a la classe? 
*JES: emm # <sol amb l'Adrià> [/] vaig # sol amb l'Adrià v. 
*INV: i amb els fills dels amics dels pares # mm # amb quina freqüència et 
 veus # quan et veus? 
*JES: mm # cada setmana # cada dos setmanes. 
*INV: i tu quedes # independenment dels teus pares? 
*JES: <sí> [/] sí. 
*INV: o sigui tu quedes amb els nois o noies encara que els pares no 
 quedin? 
*JES: mm. 
*INV: i &aa aquests amics formen part també d'aquet grup de deu o no # és 
 un grup independent? 
*JES: no # és un grup a part. 
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*INV: val # llavors <amb> [//] # o sigui normalment vas amb aquet 
 grup # no? 
*JES: <sí> [/] sí. 
*INV: &aa quines activitats feu? 
*JES: no sé # anar pel barri # és depèn # el Víctor # l'Elena i l'Alba 
 juguen tots tres a bàsquet i molts cops anem a veure'ls als partits 
 # i no sé # anem a la discoteca i etcetra. 
*INV: mm # tu què diries # quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*JES: deu. 
*INV: deu # que és el número que sou vosaltres. 
*JES: <sí> [/] sí. 
*INV: &aaa quina diferència hi ha entre millor amic # amic i company? 
*JES: &ee millor amic és un noi amb el qual et xxx molt bé # eee amic xxx 
 de l'atre. 
*INV: és? 
*JES: què és millor amic # amic? 
*INV: sí # millor amic # amic i company? 
*JES: val # amic és amb el grup que quedes # amb amb ell et relaciones bé 
 <i et> [//] però no arriba <a> [/] <a no> [//] <no té una> [//] no 
 tens una amistat molt forta amb ell # et cau molt bé però # i 
 company <és a> [//] # no # <et> [/] et pot caure molt bé però <no 
 queda> [//] no quedes amb ell perquè no # no sé # i ia està. 
*INV: llavors # &aaa quants millors amics et sembla que tens? 
*JES: mmm # dos o tres. 
*INV: quants amics el sembla que tens? 
*JES: ff # molts. 
*INV: més o menys # quin número posaries # més o menys? 
*JES: sixanta # setanta. 
*INV: quants companys diries que tens # més o menys? 
*JES: mm # també sixanta # setanta. 
*INV: llavors millor amic seria el Víctor # l'Adrià n i? 
*JES: i potser l'Adrià v però no sé # no sé perquè li he ficat un u. 
*INV: mm # o sigui que seria entre un u i un dos? 
*JES: sí. 
*INV: val # &aaa quan temps fa que tens amistat amb el teu millor amic o 
 amb els teus millors amics? 
*JES: quatre anys. 
*INV: mm # et sembla que és important tenir amics? 
*JES: molt. 
*INV: per què? 
*JES: perquè t'ajuden # et fan companyia # t'ho passes bé amb ells # et 
 diverteixes # no ho sé. 
*INV: on es fan els amics? 
*JES: mm # <amics> [/] amics a l'escola # io crec # i # no sé # i # sí # a 
 l'escola # io crec bàsicament. 
*INV: mm # per què diries a l'escola? 
*JES: perquè es passen moltes hores junts # si en un examen pués &pa 
 pateixen els dos # saps # i no sé # io crec que a l'escola. 
*INV: i com es fan els amics? 
*JES: mm # a base d'anar parlant amb ells # <nar> [//] no sé # és 
 bastant llarg # o sigui és bastant complicat. 
*INV: a vera # explica+m'ho una mica. 
*JES: és complicat en el sentit de què a la mínima que fiques la pota ia 
 serà amic però <no> [/] no # no sé # saps? 
*INV: però no el millor amic? 
*JES: clar # o no arribarà a una amistat <molt> [/] molt forta # io crec 
 que xxx xxx. 
*INV: i per què deies que és llarg? 
*JES: perquè conèixer una persona s'ha d'estar bastant temps per 
 conèixer+la bé i no es pot conèixer en una sola xxx. 
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*INV: de què parles amb els teus amics? 
*JES: de tot # de actualitat # d'esports # <d'amor> [?] # lògicament # i # 
 no sé # i dels amics mateixos # no sé # de lo que fem # de lo que no 
 fem # <de tot> [/] de tot. 
*INV: l'amistat amb els nois és diferent respecte l'amistat amb les noies? 
*JES: io crec que sí. 
*INV: per què? 
*JES: perquè a lo millor nois amb nois som més oberts que nois amb noies # 
 i noies amb noies també seran més obertes que amb nois # és més 
 fàcil tenir amics del mateix sexe que de diferent. 
*INV: ia # i per què? 
*JES: ff # <no ho sé> [/] no ho sé. 
*INV: sí # a vera pensa+ho una mica. 
*JES: fff # <és que és> [//] # no ho sé # <és més fàcil doncs> [//] no sé 
 # sempre si t'has d'agrupar amb un # normalment sempre vas amb un 
 noi i a una noia # <no sé que> [//] no sé # o et caigui molt bé o 
 algo # no aprofundiràs. 
*INV: però en canvi tu tens amigues també? 
*JES: sí. 
*INV: que les has puntuat amb un dos? 
*JES: sí # perquè em cauen bé i són simpàtiques i no sé # es 
 mereixen aquesta nota. 
*INV: i l'amistat amb els teus millors amics et sembla que és diferent 
 respecte una amistat que puguis tenir amb la teva nóvia # amb la 
 teva parella? 
*JES: mm # si pots ser més íntim # com vols dir? 
*INV: sí # per exemple # tu actualment tens una parella # <tens un> [//] 
 surts amb alguna noia? 
*JES: no ara. 
*INV: no # ara no # però has sortit amb alguna noia? 
*JES: sí. 
*INV: i et sembla que l'amistat # quan sorties amb aquesta noia # 
 l'amistat que tenies amb els teus amics era diferent respecte 
 l'amistat que tenies amb aquesta noia? 
*JES: <sí> [/] <sí> [/] sí. 
*INV: per què? 
*JES: perquè amb la noia # o sigui # estava més per ella # <més> [//] 
 esteu més sols # parles de tu a tu # en canvi amb els amics ia si 
 sou dos # tres o més # ia tens que parlar <per> [//] pués per dos # 
 per tres o pels que hi hagin # i <és diferent> [/] és diferent. 
*INV: com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*JES: no m'agradaria tenir un amic ideal. 
*INV: &=somriu . 
*JES: o sigui # no sé # no # per exemple <tothom té> [//] o sigui el 
 Víctor té <el seu> [//] les seves virtuds i els seus defectes <i> 
 [/] i <ia està> [/] ia està bé com és # i no ho sé. 
*INV: però d'alguna manera # o sigui # tu què es el que més t'agrada de 
 una amistat # què és el que més valores? 
*JES: doncs que +/. 
*INV: així a nivell ideal perquè no hi ha ningú que ho compleixi tot # no 
 # tal com acabes de dir. 
*JES: <que> [/] <que ens avenim molt> [//] que ens avinguéssim molt bé # 
 que fos divertit # que ens agradessin les mateixes coses # mm # no 
 sé # sí # que més o menys doncs ens agradés lo mateix o 
 fossin bastant semblants # o diferents # depèn d'això # no sé # és 
 depèn. 
*INV: i et sembla que podries ser amic d'algú que fos molt diferent de tu 
 # eh # per exemple d'un noi d'una altra raça # eh # tu ets de raça 
 blanca pués un noi que fos de raça negra # o un noi d'una cultura 
 molt diferent # o sigui una cultura doncs # io què sé # africana o 
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 àrab # m # o algú amb disminució # un noi o una noia pués cega o amb 
 cadira de rodes o sorda? 
*JES: <sí> [/] sí # amb l'Edgar mateix sóc bastant amic i sí amb gent 
 d'altra raça també. 
*INV: amb gent d'altra raça també # i de una cultura molt diferent? 
*JES: <sí> [/] sí. 
*INV: et sembla que no tindries problema? 
*JES: <no> [/] no crec. 
*INV: què fas tu pel teu millor amic? 
*JES: pff # no sé # <la> [//] normalment si ho passa malament io estic amb 
 ell # <la> [/] l'ajudo a fer coses <i> [/] i també ho fa per mi i 
 tot això i no sé # l'ajudo bàsicament # ens ajudem # però amb tots 
 els amics això # no sé # no li faig res d'especial # o sigui cap 
 tracte especial. 
*INV: i quan dius l'ajudes a què et refereixes # en quins àmbits l'ajudes? 
*JES: doncs # si està passant un mal moment # si # no sé # si li van 
 malament els estudis # en <tot> [/] tot lo que pugui l'ajudo. 
*INV: i què fa el teu millor amic per tu? 
*JES: ff # no ho sé # suposo que lo mateix que io li faig amb ell # però 
 <no ho sé> [/] no ho sé. 
*INV: bueno # és el teu punt de vista. 
*JES: <sí> [/] sí. 
*INV: eh # no té perquè coincidir amb la realitat # és lo que tu penses # 
 què diries # <el> [/] el Víctor # o sigui # què fa per tu # què 
 t'aporta a tu? 
*JES: m'ajuda # no sé # també ens aconsellem i # no sé # <lo mateix> [/] 
 lo mateix # més o menys. 
*INV: què creus que pensen els teus amics sobre tu? 
*JES: això no ho sé. 
*INV: &=riu # però imagina que io ara aquí tinc <el> [/] el Víctor # 
 l'Adrià i els hi pregunto # què com és el Jesús # tu què creus que 
 dirien # què diran? 
*JES: és despistat # eee # divertit potser i <no sé> [/] <no sé> [/] no sé 
 # és que de veritat <no> [/] no ho sé. 
*INV: despistat # divertit # alguna cosa més? 
*JES: <no> [/] no ho crec # bueno # <no ho sé> [//] <no sé> [/] no sé. 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*JES: fff # eee # no estar sempre amb la mateixa persona sinó anar 
 canviant # o sigui no estar sempre amb els mateixos sinó estar amb 
 un grup de gent # eee # <no> [/] no molestar+se entre les dos 
 persones # no sé # respectar+se. 
*INV: i amb això que dius d'anar canviant # però tu amb els teus amics fa 
 uns quatre anys que esteu junts? 
*JES: sí. 
*INV: o sigui que sou amics. 
*JES: no # però em refereixo a # <o sigui si> [//] no estar sempre parlant 
 amb el mateix o les mateixes persones sinó doncs estar amb un o 
 <amb> [/] amb un grup de gent o sí # no sé # estar amb grups de gent 
 o no has d'anar sempre amb els mateixos. 
*INV: val # dintre dels amics del grup de deu anar canviant # vols dir? 
*JES: <clar> [/] clar # i fora del grup també. 
*INV: val # que és els amics que tu també tens a anglès # futbol? 
*JES: <sí> [/] sí. 
*INV: els fills dels amics dels pares? 
*JES: sí. 
*INV: val # i quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb els 
 teus amics? 
*JES: mm # de moment cap. 
*INV: val # o alguna coseta # algun +//. 
*JES: no sé # a vegades doncs &enve enveges <entre> [/] # no sé # entre 
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 nois potser no # cap # entre nois io crec que cap # entre noies sí 
 que enveges i # no sé # coses així. 
*INV: les noies entre elles vols dir? 
*JES: sí. 
*INV: del grup que sou de deu? 
*JES: <sí> [/] sí. 
*INV: iii # a vere # per exemple # tu algun cop has tingut algun petit 
 problema o algun petit conflicte amb els teus amics? 
*JES: no. 
*INV: no # durant aquests quatre anys? 
*JES: bueno # a segon em deien una cosa que em molestava una mica <i> [/] 
 i no sé # em vaig rebotar un cop i vaig dir una cosa de cara a un 
 noi i ia està # però re. 
*INV: que era un amic teu? 
*JES: sí # l'Adrià g # però ia està eh # no va ser re important # però no 
 sé. 
*INV: que era un mote. 
*JES: sí em deia que # no sé # que era lent i # no sé # m'ho anava 
 <repetint> [/] repetint # un dia em vaig enfadar i # no sé # li vaig 
 dir i ia està # m'ho va deixar de dir. 
*INV: ia # i a veure # si en algun moment sorgeix un problema o un 
 conflicte com el resolts? 
*JES: depèn del conflicte # <no sé> [/] no sé <no sabri> [//] no sé # és 
 <depèn> [/] depèn. 
*INV: per exemple aquet conflicte que vas tenir <amb a> [/] amb aquet noi? 
*JES: doncs li vaig dir i ia està. 
*INV: i amb les noies has dit que es dóna més enveges? 
*JES: <sí> [/] <sí> [/] sí # io crec que sí que <sí> [/] sí. 
*INV: però et refereixes entre elles # no que estiguis tu allà al mig? 
*JES: entre elles # <no> [/] no. 
*INV: per què creus que els amics s'enfaden? 
*JES: per discussions # per tonteries bàsicament # no crec que sigui per 
 coses sèries # no sé. 
*INV: tu amb qui tens més confiança # amb els teus amics o amb els teus 
 pares? 
*JES: amb els amics. 
*INV: per què? 
*JES: no sé perquè # amb els pares <potser> [/] potser fa una mica de cosa 
 parlar alguns temes # dir+lis segons què # amb els amics no # i no 
 sé # els pares a lo millor els dius algo i et renyen i els amics # 
 no sé # no et diran re # no sé. 
*INV: mm # i quan dius alguns temes aaa què et refereixes? 
*JES: estudis # no sé bàsicament estudis # sobre sortir <si> [//] &so 
 sortir de nit i coses així # per discutir # sí. 
*INV: mm # i de vegades els amics et pressionen perquè facis coses 
 que tu no vols fer? 
*JES: <no> [/] <no> [/] no. 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*JES: ff # una cosa com què? 
*INV: a veure # io què sé # pués els amics volen anar a una discoteca fins 
 a les deu però els pares no et deixen # o fins a les onze # io què 
 sé # i tu dius que estàs a casa d'un amic # io què sé # estudiant # 
 però vas a la discoteca # o no # o sigui et torno a repetir la 
 pregunta # si els teus amics volen que fassis una cosa però els 
 pares no et deixen tu què escolliràs? 
*JES: no sé # possiblement obeiré els pares. 
*INV: i què creus que teniu en comú tu i els teus amics? 
*JES: la personalitat # bàsicament és la personalitat. 
*INV: i quin tret destacaries d'aquesta personalitat comuna? 
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*JES: doncs que <no> [/] no ens busquem problemes # no # o sigui ens ho 
 volem passar bé # <no> [/] <no> [//] # no sé # no volem mal rotllos 
 amb ningú <ni> [/] ni entre nosatres # bàsicament això # i no ho sé. 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: ELI Elisabet Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|ELI|17;0.|female|1r CFGM IES 
 Salvador Seguí|oient|Target_Child|vídeo20| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of ELI: 26-NOV-1986 
@Coder: INV 
@Date: 26-NOV-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*ELI: es que no tengo mejores amigos # o sea # me llevo más bien con unos 
 que con otros # pero es que claro yo mis amigos los tengo allí en 
 gerona porqué io soy +//. 
*INV: en gerona # o sea los más íntimos los tienes en gerona? 
*ELI: sí. 
*INV: y dinos los nombres de estos chicos o chicas de Gerona. 
*ELI: bueno # la que <más> [/] más eee Lorena. 
*INV: Lorena # y el apellido? 
*ELI: G. 
*INV: Algún otro # chico o chica? 
*ELI: Noela G # y bueno éstas son con las que más. 
*INV: o sea estas dos chicas son tus mejores amigas? 
*ELI: sí # bueno ya # luego ya tengo a mi novio que también es xxx # 
 Sergio G. 
*INV: estas dos chicas son oyentes? 
*ELI: cómo oyentes? 
*INV: no son chicas sordas? 
*ELI: ah # no # son oyentes # <sí> [/] sí. 
*INV: sí # y con Lorena dónde os conocisteis? 
*ELI: desde la guardería # desde pequeñitas. 
*INV: desde la guardería # siempre habeis ido juntas en la escuela? 
*ELI: sí # mm. 
*INV: y # menos este año? 
*ELI: <este a> [/] bueno este año ella estudia aquí pero estudia 
 caracterización . 
*INV: también en este instituro? 
*ELI: sí. 
*INV: vaia # o sea que seguis bastante juntas # no? 
*ELI: <sí> [/] sí. 
*INV: mm # sí # y con &No Noela? 
*ELI: Noela está estudiando en gerona # está estudiando bachillerato ella. 
*INV: y desde cuándo la conoces a Noela? 
*ELI: desde # a ver # cuando hacía tercero de eso y he repetido un año # 
 bueno repetido # he hecho un año de peluquería # uno # dos # tres # 
 cuatro años # xxx unos cuatro años. 
*INV: o sea # coincidisteis en el instituto # tercero y cuarto. 
*ELI: sí # hice un cambio de instituto y entonces la conocí a ella. 
*INV: ah ya # mm # sí # y con Sergio? 
*ELI: Sergio desde hace siete meses. 
*INV: mm # o sea desde hace siete meses que es tu novio # pero tú ya lo 
 conocías de antes? 
*ELI: conocerlo pués ocho meses. 
*INV: ya # o sea un mes antes # fue flechazo. 
*ELI: <sí> [/] sí &=sonríe . 
*INV: &=ríe # bueno # muy bien # aaa # a ver # tú nos has dicho este grupo 
 # no # estas dos amigas y Sergio +/. 
*ELI: mm # son los que más me avengo. 
*INV: a ver # <si> [/] si pusiéramos números en la amistad # si pusiéramos 
 por ejemplo un uno a un amigo o amiga <muy> [/] my íntimo # un dos 
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 pués amigo pero ya no tanto # un tres menos # cuatro # cinco # no # 
 Lorena qué numeración le pondrías? 
*ELI: a ver # íntimo de contarme todo # mi novio y Lorena +/. 
*INV: o sea un uno Sergio. 
*ELI: sí # y Lorena sería la segunda. 
*INV: un dos # y Noela? 
*ELI: la tercera. 
*INV: un tres # mm # de acuerdo # aaa # a ver # o sea # &fu funcionais 
 como grupo # vais juntos? 
*ELI: no vamos juntos pero <por> [/] por razones de que yo vivo aquí ahora 
 entre semana <y ya> [//] pero cuando de vez en cuando nos vemos yyy 
 +//. 
*INV: y cuando estás en gerona los fines de semana # o sea <vais> [//] 
 formais un grupo o no? 
*ELI: no # yo más estoy en casa porqué claro como no me ven en toda la 
 semana pués me quedo en casa y salgo con mi novio # lo que también 
 salgo con Lorena # Lorena ya no tanto y Noela ya es de vez en cuando. 
*INV: vale # o sea Eli y Sergio haceis un grupo # no # <una> [/] una 
 pareja # Lorena y tú otro grupo # no? 
*ELI: normalmente también. 
*INV: y Noela te ves de vez en cuando. 
*ELI: sí # es que va con otro grupo. 
*INV: y vais juntas o <vais o sea> [//] formais parte de otro grupo más 
 grande? 
*ELI: no. 
*INV: no # salis juntas de vez en cuando? 
*ELI: sí # <cuando> [//] sí. 
*INV: Lorena y Noela tampoco no forman un grupo? 
*ELI: sí # bueno se ven ellas son amigas # no se cuentan todo pero hablan 
 bien y se llevan bien. 
*INV: <vale> [/] vale # o sea ellas dos sí que forman un grupo # Sergio no 
 está en este grupo? 
*ELI: Sergio y Lorena también se llevan bien y Noela no la conoce del todo 
 # a Noela la conoce de haberla visto y presentado pero de hablar con 
 ella no # la que conoce de hablar con ella es Lorena. 
*INV: <vale> [/] vale. 
*ELI: es que somos un grupo de dos parejas # el novio de Lorena y mi novio 
 son amigos de la universidad # y Lorena y yo somos amigas. 
*INV: entonces cuando salis básicamente salis Lorena con su novio y tú con 
 Sergio # o sea que formais un grupo de cuatro # de dos parejas. 
*ELI: <sí> [/] sí. 
*INV: bueno # a ver # no te lo he dicho antes Eli # hay preguntas que se 
 repiten un poco y está hecho adrede y es para que la persona piense 
 un poquito más sobre lo mismo. 
*INV: dónde tienes más amigas o amigos # en la clase # en el instituto # 
 <o> [/] o en gerona o en otros lugares? 
*ELI: hombre # <más de> [//] o sea tengo más en clase # en clase me hablo 
 más y eso y luego cuando ya me voy a gerona <tengo> [//] somos menos 
 <somos> [//] es que somos limitado. 
*INV: ya # y más íntimos # una amistad más íntima? 
*ELI: en gerona. 
*INV: en gerona # o sea con estos chicos y chicas. 
*ELI:  <es que aquí> [/] es que aquí he llegado nueva ahora un 
 año y <aún no> [//] me hablo con la gente pero no es tan íntimo. 
*INV: y  ver # Lorena ya nos has dicho dónde la conociste # Noela también 
 # y Sergio dónde lo conociste? 
*ELI: &=ríe # es de internet # en internet pero <fue> [//] o sea hablamos 
 nada un ratito pero ya nos vimos en persona # nos conocimos más en 
 persona. 
*INV: ya # y por casualidad érais de la misma ciudad # Sergio también es 
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 +/. 
*ELI: es de badalona. 
*INV: ah # es de badalona # o sea que el fin de semana +//. 
*ELI: él se viene para casa a dormir # conoce a mis padres. 
*INV: sí # muy bien # quién es tu mejor amiga aquí en la clase? 
*ELI: e que mejor amiga no tengo # tengo mejores # mejor no # tengo a un 
 grupo. 
*INV: sí # pués <quién> [/] quién dirías? 
*ELI: aaa Mónica # Yolanda # a Vanesa # y Rita. 
*INV: lo mismo # si tuviéramos que poner una puntuación en cuanto a 
 intimidad # profundidad de esta amistad # Mónica # qué pondrías # o 
 sea a Sergio le has puesto un uno # Lorena un dos # Noela un tres? 
*ELI: sí # a ver. 
*INV: más o menos # eh? 
*ELI: más o menos # a Yolanda uno # a la Vanesa dos # a la Mónica tres # a 
 la Rita cuatro y a la Alicia cinco. 
*INV: a ver # cuándo te ves con tus amigas # con el grupo de gerona ya nos 
 lo has dicho un poco. 
*ELI: sí # con el instituto? 
*INV: después preguntaremos # de entrada # con el grupo de gerona? 
*ELI: a ver # <con> [/] bueno con mi novio siempre # y con Noela de tanto 
 en tanto pueden pasar meses # porqué claro ella tiene su grupo ahora 
 y pero nos seguimos hablando y todo # y con Lorena pués o entre 
 semana # de vez en cuando # que se queda a dormir y todo en mi casa 
 <o> [/] o el fin de semana. 
*INV: fin de semana y entre semana # sí # y con Sergio? 
*ELI: con Sergio <todos los> [//] casi todos los días. 
*INV: sí # y con el grupo del instituto cuándo te ves? 
*ELI: <en clase> [/] bueno en clase y alguna vez <la> [/] la Rita ha 
 venido a casa a estudiar <y> [/] y ya está creo # sí. 
*INV: sí # y las otras chicas aquí en el instituto? 
*ELI: sí. 
*INV: fuera del instituto no os veis? 
*ELI: no # fuera del instituto no. 
*INV: a ver # qué actividades haceis # lo separamos # eh # con el grupo de 
 gerona? 
*ELI: cuando nos vemos? 
*INV: sí # cuando os veis qué haceis? 
*ELI: pués salimos # vamos a la discoteca o al cine # o quedamos para 
 tomar algo # o # pero ya está. 
*INV: pués con la única que he quedado ha sido como para estudiar y para 
 dejarnos apuntes. 
*INV: con Rita. 
*ELI: sí # con bueno las demás no me ha dado tiempo de quedar ni nada. 
*INV: a la hora del patio sí # no # que vais a tomar algo en el bar # sí? 
*ELI: <a la hora del patio sí> [/] a la hora del patio somos éstas y a 
 veces alguna viene. 
*INV: para ti # cuál es el número ideal de amigas o amigos de un grupo # 
 para que el grupo funcione? 
*ELI: amigos íntimos? 
*INV: sí. 
*ELI: <o> [/] o en general? 
*INV: no # o sea un grupo si no <íntimos> [/] íntimos # pues así de una 
 cierta intimidad. 
*ELI: cuántos menos mejor # <de para> [//] o sea para contar cosas de 
 personales # menos mejor # pero para llevarse bien mientras más mejor 
 # no tengo un número en concreto pero +//. 
*INV: y así más íntimos qué dirías tú # cuatro # seis # dos # tres? 
*ELI: <dos> [/] dos # como ya máximo tres personas. 
*INV: dos # tres. 
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*ELI: mm. 
*INV: mm # aaa # a ver # qué diferencia te parece que hay entre mejor 
 amiga o mejor amigo # amiga o amigo # en general # y compañera o 
 compañero? 
*ELI: pués definirlo? 
*INV: sí. 
*ELI: pués mejor amiga pués una persona que le puedes contar <lo que> [/] 
 lo que quieras # o sea # y te ayuda en todo lo que puede # amiga es 
 que también te relacionas con ella pero que no le cuentas tantas 
 cosas como a la mejor amiga # y compañera pués que hablais de temas 
 pero no personales sinó de depende si es de la escuela o del trabajo 
 o de lo que sea. 
*INV: cuántas mejores amigas o amigos tienes? 
*ELI: pués aunque no me vea mucho con Noela # es Noela y Lorena # 
 también se tiene que contar a mi novio? 
*INV: sí. 
*ELI: pués mi novio también # son los tres de arriba. 
*INV: cuántas amigas o amigos tienes? 
*ELI: de amigas pués por ahora <las> [/] las cinco de abajo. 
*INV: cuántas compañeras o compañeros tienes? 
*ELI: y compañeros pués +/. 
*INV: más o menos? 
*ELI: pués las de la clase que seremos unas # cerca de las veinte y algo o 
 así # no sé el número aproximado pero con todas las de la clase me 
 llevo bien. 
*INV: unas veinte? 
*ELI: sí # pon veinte. 
*INV: <vale> [/] vale # bueno # a ver # cuánto tiempo hace que tienes 
 amistad con tu mejor amiga # Sergio ya nos has dicho desde hace ocho 
 meses # y Lorena <desde> [/] desde la guardería nos has dicho # no? 
*ELI: a ver desde los tres años y ahora tengo diecisiete # son # es que yo 
 para las matemáticas soy un desastre. 
*INV: pués quince # no # <catorce> [/] # no # catorce. 
*ELI: sí # bueno # pués por ai. 
*INV: y con Lorena así como una amistad más íntima # no desde entonces # 
 no? 
*ELI: es íntima # lo que pasa es que ara como las dos tenemos ya pareja # 
 pués # nos contamos cosas pero ya no tanto como antes. 
*INV: <ya> [/] ya # pero # a ver # durante estos catorce años quizás no 
 habeis tenido una amistad tan fuerte # no # xxx estos últimos años? 
*ELI: no # <ha sido> [/] <ha sido> [//] he dicho que conocía a Noela hace 
 +//. 
*INV: Noela nos has dicho desde tercero de eso. 
*ELI: pués desde tercero de eso <tengo más> [/] aunque no estuviéramos 
 en el mismo colegio tengo más afinidad. 
*INV: con Noela? 
*ELI: no # con Lorena. 
*INV: vale # o sea # igual que con Noela # desde tercero de eso es cuando 
 habeis profundizado más en la amistad. 
*ELI: pero con Noela ya fue más <en cuarto> [/] en cuarto de eso. 
*INV: vale # en cuarto # o sea desde tercero la conociste pero 
 profundizaste en cuarto y Lorena desde tercero de eso? 
*ELI: sí. 
*INV: de acuerdo # te parece que es importante tener amigas o amigos? 
*ELI: sí # creo que sí. 
*INV: por qué? 
*ELI: porqué # no sé # no estás solo # no te sientes solo # ya cuando 
 necesitas a alguien pués ya &dire directamente <no te vas> [//] te 
 vas a un amigo no a un conocido. 
*INV: sí # tú qué dirías dónde se hacen las amigas o los amigos # dónde es 
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 más fácil hacer amigas o amigos? 
*ELI: <en la escuela> [/] en la escuela o si haces deporte # donde haces 
 deporte <o> [/] o si haces alguna actividad extraescolar pués 
 también. 
*INV: y por qué dirías en la escuela? 
*ELI: porqué es que pasas bastante tiempo <con la> [//] <con los> [//] 
 bueno con las amigas o amigos y porqué también claro te ponen a 
 hacer trabajos y esas cosas y claro ya tienes que quedar con esa 
 persona y ya vas hablando y +//. 
*INV: sí # cómo se hacen las amigas y los amigos? 
*ELI: siendo simpático # no # <y> [/] y abrirte un poco porqué si te 
 encierras a ti mismo ya te ven en la cara que <no> [/] no eres de 
 relacionarte mucho. 
*INV: mm # qué temas hablas con tus amigas # con tus amigos # o si quieres 
 separarlo? 
*ELI: sí # a ver # <sobre mi> [//] bueno # con mi novio de todo y con mis 
 amigas pués # sí # casi de todo # es que no hay tema # puede ser 
 cualquier tontería como algo importante # ahí es <todo> [/] todo. 
*INV: la amistad con los chicos te parece que es distinta respecto la 
 amistad con las chicas # la amistad en general # después hay otra 
 que hace referencia más a la pareja # eh? 
*ELI: mm # <a ver es> [//] a ver # <sobre las chicas hay> [//] <las chicas 
 somos muy> [//] a ver # cómo lo explico yo # no # no sé explicarlo # 
 que a veces nos picamos # es que no es la palabra picarnos # o 
 sea hay que conocer bien <a la> [/] a la chica y porqué sinó ya te 
 xxx # es más fácil relacionarte xxx una chica # es que no sé 
 explicarme muy bien # no # a ver # con las +//. 
*INV: o sea es más fácil relacionarte con una chica? 
*ELI: es fácil pero a la vez difícil porqué las chicas tenemos un caràcter 
 <muy> [/] muy nuestro y sobre los chicos pués sí # puedes 
 relacionarte con ellos de amigos pero <cuesta más> [/] <cuesta más 
 de> [//] porqué delante de lo que es un grupo de gente nunca vas a 
 coger un chico y vas a hablar más con él # o sea porqué él está con 
 sus amigos y sus temas pero no # o sea es que no sé # <es> [/] es 
 depende # a lo mejor yo me llevo y me relaciono más con las chicas y 
 hay otra gente que se relaciona más con los chicos # yo en mi caso 
 son más chicas pero yo con los chicos me llevo bien. 
*INV: y la amistad con tus mejores amigas # por exemplo con Lorena # con 
 Noela # es diferente respecto la amistad con tu pareja # con tu 
 novio? 
*ELI: no # o sea yo por el poco tiempo que llevo con mi novio <me llevo> 
 [/] me llevo muy bien con él # hemos conectado bien # <o sea no es 
 que haya mucha diferen> [//] hombre sí que hay diferencia pero es 
 eso # es otra manera de tratar # no me sé explicar muy bien # no? 
*INV: sí # o sea la amistad en si te parece que es igual. 
*ELI: no es igual porqué te da más apoyo pero también cuando necesitas 
 apoyo una amiga te la da # también. 
*INV: a ver # Sergio es el primer chico con el que has salido o antes ya 
 habías salido con otros chicos? 
*ELI: xxx xxx con otros chicos pero más en serio ha sido él # o sea lo más 
 serio ha sido este chico. 
*INV: qué edad tenías cuando empezaste a salir con el primer chico # así 
 más superficial no tan en serio? 
*ELI: superficial # pués si ahora tengo diecisiete pués catorce para 
 quince. 
*INV: cómo te gustaría que fuera tu amiga ideal # tu amiga o tu amigo? 
*ELI: ideal? 
*INV: sí. 
*ELI: <pués una persona que cuando> [//] porqué es que a ver a veces 
 tienes <a> [//] mejores amigas pero en esos momentos no te pueden 
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 ayudar porque <está> [//] o está con el novio # la amiga ideal # 
 pués # que te ayudase y no lo sé # es que <es> [/] es cuestión <de> 
 [/] de cuando la necesitas pués tenerla # no cuando quieres sinó xxx 
 <llevar una> [//] o sea no sólo cuando la quieres <nece> [/] 
 necesitar y luego ya no la quieres ver # no # eso es un poco egoista 
 y luego la amiga <no te> [/] no te querrría ayudar pero es alguién 
 que te ayude <y que> [/] y que te entienda # es que es todo en 
 general también # que te conozca porqué si no te conoce bien no sabe 
 # o sea el tipo de carácter # por ejemplo yo soy un carácter muy que 
 me tienen que conocer bien sinó parece que vaya siempre <de mala> 
 [//] de mal carácter <por la> [/] por la calle # o sea que te 
 conozca # que te entienda y que te ayude # claro # y que puedas 
 hablar de todo con ella. 
*INV: crees que podrías ser amiga de alguien que fuera muy distinto a ti 
 # eh # por ejemplo una chica o un chico de otra raza # eh # tú eres 
 de raza blanca pués alguien que fuese de raza negra # un chico o una 
 chica de color? 
*ELI: eso ya depende. 
*INV: de qué? 
*ELI: deee xxx xxx # pués es que a ver # no es que sea muy racista pero 
 he tenido amigos ens negros o mulatos # bueno amigos # una amiga # y 
 <es> [//] ha sido una gran chica # pero ya con el tema de abajo del 
 sur de españa ya no # con eso <ya no> [/] ya <no> [/] <no> [/] no # 
 o sea no me relaciono # no # porqué han habido incidentes en mi 
 pueblo y no # pero no conmigo sinó con otra gente que yo lo he 
 visto y he visto que esto así no es # que <no se> [/] no se puede ir 
 así por la vida # entonces no he querido relacionarme . 
*INV: del sur de españa quieres decir con chicos andaluces o chicos xxx? 
*ELI: <no> [/] <no> [/] no. 
*INV: marroquís quieres decir? 
*ELI: ahí está. 
*INV: per # a ver # te refieres también a chicos o a chicas o en general? 
*ELI: en general. 
*INV: y de otro país con una cultura muy distinta #  o sea primero hemos 
 dicho raza # no? 
*ELI: <sí> [/] sí # cultura # pero qué cultura # es que? 
*INV: en general # una cultura muy distinta a la tuya # por ejemplo pués 
 yo qué sé # una cultura oriental o árabe o yo qué sé? 
*ELI: es que no lo sé porqué <no he tenido> [/] no he tenido a nadie 
 <para> [/] para saberlo # no # es que no lo sé # a lo mejor sí a lo 
 mejor no # no sé. 
*INV: sí # y te parece que podrías ser amiga de alguién con una 
 disminución # por ejemplo una chica o un chico sordo? 
*ELI: sí porqué yo he estado toda la vida con un chico en mi clase que ha 
 sido minusválido # y siempre # ha tenido siempre con silla de ruedas 
 y siempre todos los de la clase lo hemos ayudado y eso # o sea 
 no ha habido ningún problema. 
*INV: y una disminución visual # por ejemplo una persona ciega # te parece? 
*ELI: ah # por qué no # <si> [/] si hombre # <no ha tenido el> [//] pero 
 sí # <no me he re> [//] nunca me he relacionado porque no he 
 conocido a nadie ciego pero sí # porqué no. 
*INV: y sordo? 
*ELI: sordo # también. 
*INV: qué haces tú por tu mejor amiga? 
*ELI: yo por mi mejor amiga # lo que sea? 
*INV: por Lorena # por Sergio. 
*ELI: <lo que> [//] # bueno por <ser> [/] # ui # por Sergio ya es distinto. 
*INV: &=ríe # lo separamos # a ver # primero por Lorena # que haces por 
 Lorena? 
*ELI: por Lorena pués lo que me pida # <si> [//] favores los que quiera # 
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 y <deee> [/] de ayudarla xxx todo lo que quiera # luego con Sergio 
 ya es otra cosa distinta # <ya es más> [//] por Sergio lo que haga 
 falta. 
*INV: qué hace tu mejor amiga por ti # Lorena <qué> [/] qué hace por ti # 
 qué te aporta a ti? 
*ELI: mmm me ayuda mucho <psico> [/] tanto psicológicamente <como> [/] 
 como en si # <da> [/] da igual # cualquier cosa # si le pido # 
 ayúdame a hacer un trabajo <me a> [/] me ayuda # claro si puede y to 
 # <si y> [//] si estoy mal está conmigo <y me> [/] y me ayuda a ver 
 que se me pase <el> [/] el tema y todo # o sea casi lo mismo. 
*INV: y Sergio # qué hace como mejor amigo por ti? 
*ELI: también <todo> [/] todo. 
*INV: o sea lo mismo # igual. 
*ELI: sí. 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas y amigos sobre ti? 
*ELI: pués que tengo un carácter bastante raro # porqué tengo cambios de 
 humor <muy> [//] o sea # de repente estoy bien como estoy mal # o me 
 pongo muy nerviosa o sólo me tranquilizo mucho # tengo cambios <de> 
 [/] de humor # no # pero eso ya # <la gente que no me conoce pués se 
 piensa que> [//] # por la cara ya # xxx xxx una cosa que por la cara 
 ya lo transmito todo # pero no # eh # yo no creo que piensen mal. 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*ELI: sinceridad. 
*INV: qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus amigas # 
 siempre algún problemilla pués +/. 
*ELI: pués que alguna habla mal de otra o le molesta algo de la otra y eso 
 # <pués que se puede> [//] # no sé # algún día puede pasar algo y de 
 estar tanto tiempo guardando pués puede llegar a ser <un bas> [//] 
 un problema bastante grande # que no haya la sinceridad # como he 
 dicho antes. 
*INV: sí # y con los chicos también # sería lo mismo? 
*ELI: <con> [//] síi. 
*INV: algún problema o algún conflicto que surga en la relación con tu 
 amigo? 
*ELI: sí # también. 
*INV: cómo resuelves los problemas o conflictos con tus amigas o amigos? 
*ELI: <hablando> [/] hablando. 
*INV: en general # por qué <los> [//] las amigas o amigos se enfadan? 
*ELI: porqué # a ver # a veces porqué no les prestas atención como le 
 tendrías que prestar o por esto que he dicho de que hablas xxx mal 
 de otro y no se lo acabas de decir a la persona que de verdad estás 
 hablando mal # bueno mal # <digo mal por> [//] tampoco puede ser 
 algo malo como decir # ah # ha hecho esto y mira me ha molestado # y 
 en vez de decírselo directamente a la persona que se lo tiene que 
 decir se la ha guardado y así pués no se soluciona nada de eso. 
*INV: con quién tienes más confianza # con tus amigas y amigos o con tus 
 padres? 
*ELI: a ver # con mi novio tengo mucha confianza pero con mi madre <es> 
 [/] <es> [//] también es mucha # con mi padre no tanto # con mi 
 madre sí # mi padre no está en casa <es> [//] viaja # entonces pués 
 con mi madre sí # y con mi abuela también. 
*INV: a veces tus amigas o amigos te presionan para que hagas cosas que tú 
 no quieres hacer? 
*ELI: no. 
*INV: si tus amigas o amigos quieren que hagas una cosa pero tus padres no 
 te dejan # tú qué escogerás? 
*ELI: depende del tema # si es algo muy grave mis padres # pero <si> [/] 
 si es algo normal pués de como lo quiera yo # si me gusta más mis 
 amigas pués lo de mis amigas y si no lo de mis padres. 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigas o amigos? 
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*ELI: pués que nos gusta la misma música # el mismo ambiente # <y la> [//] 
 o sea todo # la misma manera de vestir # la misma # o sea no 
 me diferencio casi en nada. 
@End
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: DAN Daniel Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|DAN|18;5.|male|2CFGM mecànica 
 Escola Salesiana|oient|Target_Child|vídeo40| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of DAN: 02-DEC-1985 
@Coder: INV 
@Date: 26-MAY-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Dani # quiénes son tus mejores amigos o amigas? 
*DAN: te digo lo(s) nombre(s) # de clase? 
*INV: de clase o fuera de clase # los que sean más amigos o más amigas? 
*DAN: Oriol # José Juan # Ruben G # <somos> [?] un grupo de <amigas> [=? 
 amigos] # nos llamamos los cinco magnífico(s). 
*INV: ya # sois cinco # Ruben G # sí # +//. 
*DAN: Luí G # y yo soy el quinto. 
*INV: Li? 
*DAN: <Luís> [/] Luís. 
*INV: ah # Luís # perdón # Luís G. 
*DAN: y yo soy el quinto. 
*INV: sí # de acuerdo # sí. 
*INV: aaa # bueno # todos son chicos # no? 
*DAN: sí. 
*INV: y todos son oyentes mm . 
*DAN: sí. 
*INV: dónde los conociste # o sea # por ejemplo Oriol dónde lo conociste? 
*DAN: a todos <en la es> [//] en el colegio. 
*INV: a todos. 
*DAN: menos a José Juan # que hace tres año(s) que lo conocimo(s) # pero 
 los otro(s) desde pequeñito(s) ya. 
*INV: ya. 
*DAN: porqué es repetidor el José Juan. 
*INV: sí. 
*DAN: yy al repetir clase pue(s) vino a nuestra clase y lo conocimo(s) ahí. 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya # vale # y o sea # a ver # Oriol # Ruben y Luís 
 # desde p+tres los conoces? 
*DAN: sí # prácticamente de(s)de p+tres # sí. 
*INV: y habeis ido <o sea toda> [//] parvulario # primaria y instituto # y 
 en la eso también juntos? 
*DAN: en la eso también junto(s) # ya en la eso nos hemos separa(d)o 
 to(d)o(s) # cuando hemos acaba(d)o la eso. 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya # y José Juan lo conoces desde? 
*DAN: <era> [/] era en un curso más que yo y repitió <cuarto> [/] cuarto 
 de eso y entonce(s) vino a nuestra clase. 
*INV: cuarto de eso # de acuerdo # yyy por ejemplo los otros # Oriol # 
 Rubén <y Lui> [/] y Luís # que los conoces desde p+tres +/. 
*DAN: sí. 
*INV: eee cuándo empezaste a ser más amigo de ellos? 
*DAN: pués en la eso # quizá. 
*INV: en la eso # a partir de primero. 
*DAN: sí # no má(s) palante # tercero # cuarto empezamo(s) a ir junto(s) # 
 ya. 
*INV: <ya> [/] ya # o sea tercero y cuarto # mm # ahora estos chicos ya no 
 están contigo # en la clase # aquí en el instituto? 
*DAN: sí # en clase no. 
*INV: en la escuela # no. 
*DAN: <no> [/] no. 
*INV: vale # pero <seg> [//] continuais la amistad? 
*DAN: sí. 
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*INV: mm # bueno # entonces a ver # aaa de este grupo # si tuvieras que 
 poner números # el número uno el <más> [/] <más> [/] más amigo # 
 número dos buen amigo pero un poquito menos # número tres # qué 
 números les pondrías # por ejemplo a Oriol que número? 
*DAN: yo le pondría el uno. 
*INV: uno # sí. 
*DAN: el Ruben G dos +/. 
*INV: a algún otro le pondrías el uno? 
*DAN: a Rubén # si se podía repetir al David. 
*INV: <sí> [/] sí # se puede repetir. 
*DAN: y al José Juan también el uno. 
*INV: también # sí. 
*DAN: y al Luís el dos. 
*INV: mmm # mmm # sí # y de los tres que has puesto un uno # hay alguno 
 con el cual aún tengas un mayor grado? 
*DAN: Oriol. 
*INV: Oriol. 
*DAN: sí. 
*INV: sí # tú dónde consideras que tienes más amigos # en tu clase # aquí 
 en la escuela en general o en otros ámbitos? 
*DAN: otros ámbito(s). 
*INV: sí. 
*DAN: si yo ahora tengo más amigos en rubí y en el cámping también tengo 
 mucho(s)  amigo(s) . 
*INV: ya. 
*DAN: y bueno. 
*INV: o sea estos chicos son de rubí? 
*DAN: todo(s) son de rubí # sí. 
*INV: porqué es dónde estudiabas tú de pequeño? 
*DAN: donde yo vivo y donde +//. 
*INV: sí # y de tu clase cuál es tu mejor amigo? 
*DAN: mm # dos # Jaime y Bruno. 
*INV: mm # bueno # y en el cámping también me comentabas que tienes buenos 
 amigos # sí # y qué dirías # o sea # los más amigos del cámping? 
*DAN: Jaume # Saul # Sergio y Borja # también lo(s) conozco de pequeñitos 
 y ara es cuando se <empieza a saber> [?] porqué tengo el carnet de 
 coche y voy a verlo(s) entre semana # pero sinó siempre los fines de 
 semana siempre nos vemos. 
*INV: incluso en invierno? 
*DAN: siempre. 
*INV: sí # o sea cada fin de semana te encuentras con estos chicos. 
*DAN: sí # me voy de vacacione(s) y me llevo a los de rubí con ellos 
 también # juntos todo(s). 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya # está bien # mm # dónde está este cámping? 
*DAN: en girona # tordera. 
*INV: en girona # sí # bueno # a ver # cuándo te ves con tus amigos # por 
 ejemplo con el grupo de rubí cuándo te ves con ellos? 
*DAN: con el Oriol casi cada día # mm # <no> [/] no coincidíamos pero yo 
 me paso por su casa a ve(r)lo # José Juan de vez en cuando me llama 
 y quedamo(s) pa tomar algo # Rubén li mi(s)mo y con el <Guti> [*] no 
 no(s) vemos tanto # una vez por semana # do(s) vece(s) por semana # 
 depende. 
%com: Guti = Luís 
*INV: sí # pero o sea # tú me has dicho que los cinco formais un grupo # 
 una pandilla # no? 
*DAN: sí # lo(s) fine(s) de semana # cuando depende los viernes vamos 
 junto(s) si no salgo yo al cámping y estoy con los otro(s) # 
 depende # o salimo(s) todos al cámping . 
*INV: sí. 
*DAN: vamos turnando. 
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*INV: por qué todos los fines de semana vas al cámping? 
*DAN: casi todo(s). 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya # y de alguna manera ellos también vienen? 
*DAN: sí # alguna(s) vece(s) siempre se han veni(d)o. 
*INV: sí # de acuerdo # y sinó salis el viernes # dices. 
*DAN: viernes # sí. 
*INV: y durante la semana también. 
*DAN: de vez en cuando. 
*INV: ya # sí # y con el grupo del cámping # Jaume # Saul # Sergio # Borja? 
*DAN: lo(s) fine(s) de semana casi siempre no(s) vemos yy entre semana 
 mucha(s) vece(s) veo al Jaume y a Saul que son los que voy a ve(r) 
 más. 
*INV: Jaume y Saul. 
*DAN: sí # que son de co(r)nellá y de gavá y e(s)tán más cerca # y a 
 vece(s) me paso a ve(r)los porqué como estoy aquí en sarrià # me 
 acerco. 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya # que tienes moto? 
*DAN: no # coche. 
*INV: tienes coche # mm # bueno a ver # cuándo te ves con tus amigos qué 
 actividades haceis # por ejemplo con el grupo de rubí qué haceis? 
*DAN: bueno nos estamo(s) todo el rato riendo # por cualquier cosa. 
*INV: &=ríe # ya # o sea sobretodo hablar # hablar y reir. 
*INV: &=sonríe # cuando salgo sí # o jugamo(s) al futbol # normalmente 
 también juego mucho al fútbol # no(s) gusta # allí donde vamos 
 siempre tenemo(s) nuestra pelota. 
*INV: ah ya # pero # entrenais en algún equipo profesional? 
*DAN: sí # pero bueno cada uno con un equipo diferente # menos el Luís # 
 cada uno en un equipo. 
*INV: pués entre vosotros a veces debe haber peleas # no? 
*DAN: sí. 
*INV: &=ríes # está bien # bueno # o sea a ver # vas a tomar algo # me has 
 dicho como cosas que haceis # hablar y reir # fútbol. 
*DAN: fútbol. 
*INV: y alguna cosa más? 
*DAN: no # e(s)tar junto(s). 
*INV: y con el grupo <de> [/] del cámping? 
*DAN: lo mi(s)mo má(s) o meno(s) # lo que allí jugamos a fútbol más yy yo 
 que sé # y hablamo(s) de motos y de coche(s) # lo que también # 
 nos os ocurra. 
*INV: jugais a fútbol en el cámping? 
*DAN: sí. 
*INV: para ti cuál es el número ideal de amigos de un grupo? 
*DAN: cinco. 
*INV: unos cinco. 
*DAN: sí. 
*INV: bueno # que en los dos ámbitos sois cinco # no? 
*DAN: sí. 
*INV: lo que a veces os juntais todos # no? 
*DAN: o a vece(s) no # siempre falta alguien. 
*INV: ah ya. 
*DAN: pero bueno. 
*INV: el día que no falta sois el doble. 
*DAN: si juntamos todos sí. 
*INV: para ti qué diferencia hay # a nivel de concepto # de explicación # 
 entre mejor amigo o mejor amiga # eh # entre amigo o amiga # y entre 
 compañero # compañera? 
*DAN: la diferencia? 
*INV: sí # cómo lo explicarías? 
*DAN: hombre # mejor amigo siempre está cuando lo necesitas # te ayuda en 
 todo lo que hace falta y siempre está al la(d)o tuyo # un amigo pués 
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 es # yo qué sé # quedas con él y eso pero tampoco tienes tanta 
 confianza y un compañero pués lo tienes como un compañero # noo 
 va(s) a e(x)plicar su(s) problema(s) # creo yo # vamo(s) # sólo pa 
 esta(r) ahí # pa deberes y lo que haga falta pero no va a e(x)plicar 
 tu(s) problemas no no e(s) lo mismo que los otro(s). 
*INV: mm # cuántos mejores amigos consideras que tienes? 
*DAN: pués estos # yo creo que estos. 
*INV: estos de aquí? 
*DAN: estos y los del cámping también. 
*INV: vale # o sea todo # ocho? 
*DAN: ocho. 
*INV: cuántos amigos consideras que tienes # más o menos? 
*DAN: mucho # es que no te lo puedo deci(r) # no sé cuánto(s) # ff # 
 conoci(d)os también entra aquí en amigos? 
*INV: si tú consideras que son amigos o son más compañeros # los pondrás 
 en un sitio o en otro # no? 
*DAN: no sé # es que no sé qué número deci(r)te? 
*INV: no? 
*DAN: bastante. 
*INV: quince # veinte # treinta? 
*DAN: má(s). 
*INV: <más> [/] más de treinta? 
*DAN: mm. 
*INV: vale. 
*DAN: antiguos amigos del cole # más éstos. 
*INV: sí # vale # y cuántos compañeros consideras que tienes # más o menos? 
*DAN: también # por ese número. 
*INV: más de treinta o unos treinta? 
*DAN: treinta conoci(d)os # sí. 
*INV: aa # bueno # o sea # estos chicos del cámping parece también que son 
 buenos amigos tuyos # no # también si les tuvieras que poner un 
 número # el uno <más> [/] más amigo # dos no tanto etc # qué número 
 les pondrías? 
*DAN: pués tal y como está # uno # dos # tres y cuatro. 
*INV: vale # o sea aaa # no repetirías uno? 
*DAN: no. 
*INV: dos # tres y cuatro # vale # bueno # entonces aaa # a ver # el <más> 
 [/] más amigo me has dicho que es Oriol y tienes amistad con él 
 desde tercero o cuarto de eso # me has dicho # no? 
*DAN: <no> [/] no # desde antes # era con José Juan # xxx José Juan. 
*INV: vale # sí # lo conoces desde p+tres pero <más> [/] más amigo me has 
 dicho desde tercero o cuarto # no? 
*DAN: tercero o cuarto # sí # cuando empezamos ya. 
*INV: vale # y entonces estos <chicos> [*] # o sea desde cuándo los 
 conoces? 
%com: chicos del cámping 
*DAN: pués también hará pués catorce años . 
*INV: unos catorce años # vale # o sea +/. 
*DAN: todos no # por eso # Saul cinco o seis año(s) # porqué vino nuevo al 
 cámping. 
*INV: sí # pero Jaume +/. 
*DAN: Jaume # Sergio y Borja sí # hace +//. 
*INV: y que tienes así más amistad con ellos? 
*DAN: quién? 
*INV: aaa # <desde> [//] por ejemplo <es> [/] estos chicos que los conoces 
 desde hace catorce años # ya desde un primer momento tuviste una muy 
 buena amistad <con e> [/] con ellos o no # o fue más adelante. 
*DAN: sí # no # <desde> [/] desde pequeñitos. 
*INV: ya # o sea desde entonces que ya tienes una buena amistad? 
*DAN: sí. 
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*INV: vale # te parece que es importante tener amigos? 
*DAN: pués yo creo que sí. 
*INV: por qué? 
*DAN: porqué te apoyan en lo que haga falta # te aconsejan y # no sé # <y 
 te> [//] no sé # sí. 
*INV: dónde se hacen los amigos? 
*DAN: pués yo creo que no se hacen # que e(s) lo mismo sin cuenta # 
 <razonas> [?] sobre la gente # si vas a un bar y eso pués no sé # si 
 eres abierto y eso pués puedes hacer amigos # poco a poco # con 
 confianza. 
*INV: y como sitios donde sea más fácil hacer amigos qué dirías? 
*DAN: cualquier la(d)o # para mí cualquier la(d)o. 
*INV: y cómo se hacen los amigos? 
*DAN: pué(s) no sé # <hacer> [/] hacer no sé # a lo mejo(r) te presenta(n) 
 un amigo y te cae bien y e(s)tás <uno> [//] unas horas con él y asín 
 ya te quedas con él también y yo qué sé # ya # poco a poco 
 conociendo a la persona por dentro # como es # para mí ya está. 
*INV: qué temas hablas con tus amigos? 
*DAN: de todo # fútbol <casi> [/] casi siempre porqué cada uno e(s) de un 
 equipo y di(s)cutimo(s) mucha(s) vece(s) pero de todo. 
*INV: la amistad con las chicas te parece que es distinta <respec> 
 [/] respecto la amistad con los chicos? 
*DAN: en parte # y en parte sí y en parte no # o yo por ejemplo a una 
 chica hay cosa(s) que no le puedo comentar # no sé # porqué me da 
 vergüenza y a un amigo sí # a un amigo me da igual. 
*INV: sí # y a qué cosas te refieres? 
*DAN: al sexo y cosas así # yo qué sé # pués # cosas que te han pasa(d)o # 
 anécdota(s) # pués a una chica nunca le contaría porqué <me daría> 
 [/] me daría vergüenza y <a un chico> [/] a un chico sí. 
*INV: sí # aaa # a ver # y la amistad con tus mejores amigos te parece 
 que es distinta  de una amistad que puedas tener con una novia o 
 sería más o menos igual. 
*DAN: no # diferente. 
*INV: y en qué? 
*DAN: pués en confianza # por ejemplo # a una chica tendría más normal # a 
 mi amigo a lo mejor le pego un puñetazo de broma # sabe # sería una 
 cosa más dulce # yo qué sé # no sé # más cuida(d)o # y a un amigo no 
 # a un amigo le trataría <más> [/] más # yo que sé # más bestia. 
*INV: o sea en el contacto físico # de alguna manera. 
*DAN: por ejemplo. 
*INV: sí # de acuerdo # has salido con alguna chica? 
*DAN: pocas. 
*INV: por qué? 
*DAN: <de momento> [/] de momento <no> [/] no me quiero atar. 
*INV: ya # porqué en este grupo <no> [/] no hay chicas # en estos grupos? 
*DAN: no # hay chicas pero no son mejores amigas # son amigas. 
*INV: ya # vale # o sea que vienen de vez en cuando? 
*DAN: claro # en el cámping hay muchas chicas pero yo no las considero 
 mejores amigas y en rubí lo mismo. 
*INV: vale # cómo te gustaría que fuera tu amigo ideal? 
*DAN: tal y como son. 
*INV: y cómo son? 
*DAN: extrovertidos # eee # tenemos un sentido del humor más o menos igual 
 # nos entendemos a la perfección y allí donde vamos siempre nos 
 reímos por cualquier cosa # que nos pasa # anécdotas y to(d)o y que 
 nunca nos enfadamo(s). 
*INV: te parece que podrías ser amigo de una persona que fuera muy 
 distinta de ti # por ejemplo tú eres un chico de raza blanca pués te 
 parece que podrías ser amigo de un chico de raza negra # o esto 
 sería un impedimento de cara a la amistad? 



418  Annex 2. Transcripcions 
 

 

*DAN: <no> [/] no tiene porqué # si es # por ejemplo # las características 
 se parecen a mi amigo # e(s) divertido y todo # a mí me da igual # 
 <no> [/] no soy racista ni nada de eso. 
*INV: mm # y te parece que podrías ser amigo de una persona que fuera de 
 una cultura o de una religión muy distinta a la tuya? 
*DAN: sí # también tengo amigos # y <no> [/] no los considero diferentes. 
*INV: por ejemplo un chico pués de una cultura árabe o +/. 
*DAN: marroquí. 
*INV: o una cultura china? 
*DAN: tengo bastantes amigos también y <no> [//] # los trato igual que a 
 lo(s) demás. 
*INV: mm # y te parece que podrías ser amigo de una persona con 
 disminución # por ejemplo una persona sorda # o esto sería un 
 impedimento de cara a la amistad? 
*DAN: hombre <depende> [/] depende para qué cosas hagas # actividades y 
 eso a lo mejor podría ser un impedimento o no # pero también si la 
 persona es abierta y eso # también no tiene porqué ser un 
 impedimento. 
*INV: y en qué actividades te parece que sí que podría ser? 
*DAN: a lo mejo(r) al fútbol a lo mejo tienes que tener más cuidado # 
 depende # vas a una dicoteca a lo mejor no puedes ir pero no # 
 por ejemplo si es del oído # a lo mejor él no puede y todo y 
 (en)tonces son impedimento(s) porqué no podríamo(s) hacer lo que 
 nos gusta. 
*INV: mm # en cuanto a los sitios donde po +/. 
*DAN: claro # lugares <de ir> [/] de ir. 
*INV: quisierais ir # sí. 
*DAN: vamo(s) normalmente # sí. 
*INV: y de una persona ciega # te parece que habría también impedimentos 
 de cara a la amistad entre tú y esta persona # <el> [/] el hecho de 
 que fuera ciega # o no # esto no tendría porqué ser un impedimento # 
 de cara a la amistad? 
*DAN: hombre # impedimento # lo mi(s)mo que el otro # depende pa(ra) qué 
 sitios sí # depende pa(ra) qué cosas sí # depende pa(ra) qué cosas 
 no # pero en principio # podría ser igual. 
*INV: mm # y una persona con silla de ruedas? 
*DAN: también # digo lo mi(s)mo. 
*INV: lo mismo. 
*DAN: sí # es depende pa(ra) qué ámbito sí # depende pa(ra) qué # no? 
*INV: mm # qué haces tú por tu mejor amigo? 
*DAN: lo qué haga falta. 
*INV: <sin límite> [//] sin límites? 
*DAN: <no> [/] no pondría límite. 
*INV: mm # y qué hace tu mejor amigo por ti? 
*DAN: yo creo que también lo mi(s)mo # ha hecho mucha(s) cosa(s) y yo he 
 hecho mucha(s) cosa(s) por él. 
*INV: mm # qué crees que piensan tus mejores amigos sobre ti? 
*DAN: yo no lo sé # cosa(s) negativa(s) no creo que piensen # <esto lo 
 tengo> [//] estoy convencido # dirán cosa(s) # bueno # como soy y 
 eso # que e(s) que no sé &=ríe . 
*INV: claro # pero es tu opinión # ya sé que no lo sabes # no # que esto 
 debería preguntarselo a ellos # no? 
*DAN: que criticar seguro que no critican # eso e(s)toy convencido # 
 siempre diran cosa(s) buenas como yo de ellos y +//. 
*INV: sí # y como qué cosas te parece que dirían de ti? 
*DAN: pués que soy extrovertido # que me gusta mucho rei(r)me y eso # yo 
 qué sé # me gusta <rico> [?] # no sé . 
*INV: me gusta? 
*DAN: e(l) rico # xxx yo que sé # me gusta no sé. 
*INV: el rico? 
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*DAN: el riesgo. 
*INV: ah # el riesgo # perdón # <ya> [/] ya # mm # vale. 
*INV: qué es importante para que una amistad funcione? 
*DAN: pué(s) que conozcas a la otra persona tal y como es # no tenga un 
 doble sentido y # sabes # o sea que la conozca(s) de verdad # tal y 
 como es y no vaya falseando y entonces sí hay una buena amistad y eso 
 porqué conocerás a la persona tal y como e(s) por dentro. 
*INV: mm # y a veces en la relación con tus amigos qué problemas o qué 
 conflictos surgen? 
*DAN: sobre todo del fútbol # hay un amigo xxx que e(s) del e(s)pañol # y 
 siempre le picamos y <siempre> [/] siempre hay conflicto(s) por eso 
 y de hecho nada más ya. 
*INV: &=ríe # por qué los otros? 
*DAN: del barça. 
*INV: los otros sois del barça y Luís es el único +/. 
*DAN: no # Luís e(s) del madrid y Oriol es el del español. 
*INV: ah # Oriol es del español # los otros del barça y Luís del madrid. 
*DAN: del madrid pero ese chaval e(s) un chico que <no> [/] no discute 
 nunca # le da igual # pasa # pero el otro se pica siempre. 
*INV: ya # mm &=sonríe # y los del cámping? 
*DAN: to(d)os somos del barça. 
*INV: bueno # y cómo resuelves los problemas o conflictos con tus 
 amigos? 
*DAN: pué(s) no sé # hablando # co(n) el paso del tiempo. 
*INV: y a parte de este pique # no # que es un pique simpático # 
 supongo # no # <de bro> [/] de broma # habeis tenido algún otro 
 problema? 
*DAN: pocos más porqué nosotro(s) pasamo(s) de problemas siempre 
 estamo(s) # siempre que pasamo(s) pués bueno # pués val ya está # 
 nos lo olvidamo(s) # ya está y eso pa ninguno más. 
*INV: mm # en general # por qué crees que los amigos se enfadan? 
*DAN: no sé # supongo que le habrá sentado mal qué me ha dicho # qué hemos 
 hecho # y no sé # en algún conflicto # discusión o algo # po(r) 
 cualquier cosa pueden enfadarse. 
*INV: mm # tú con quién tienes más confianza # aa con tus amigos o con tus 
 padres? 
*DAN: pué(s) casi por igual # a lo mejo(r) más con mis amigo(s) que con 
 mis padre(s) porqué con mis amigos salgo mucho(s) días de fiesta y 
 eso y a mi madre también le explico cosas pero depende qué cosas 
 tampoco le voy a explicar a mi madre # porqué me da vergüenza y eso 
 y no # a lo mejo(r) me envía a paseo # no sé. 
*INV: a veces aaa tus amigos te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*DAN: <no> [/] <no> [/] no # cada uno hace lo que quiere. 
*INV: mm # si tus amigos quieren que hagas una cosa pero tus padres no te 
 dejan # tú qué escogerás? 
*DAN: si mis amigos ? 
*INV: quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan. 
*DAN: depende de lo que sea lo haría o no. 
*INV: a ver # especifica un poquito. 
*DAN: pués no sé # a ver # si es a lo mejor ir a un # un ejemplo # irme de 
 viaje a un sitio # pué(s) depende # si mi madre no me deja # que lo 
 dudo porqué siempre mi madre siempre me deja hacer lo de to(d)o(s) # 
 pués me lo pensaría y depende que e(s) la cosa pués yo qué sé # 
 pués que no sé a qué te refieres <bien> [/] bien. 
*INV: m # o sea # no # me refiero en general # no # tú quizás sabrás más 
 ejemplos concretos # no # o sea la pregunta es # tus amigos quieren 
 que hagas una cosa # m # pero tus padres no te dejan +/. 
*DAN: la droga # por ejemplo? 
*INV: mm? 
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*DAN: droga # por ejemplo? 
*INV: por ejemplo # o fumar o ir a una discoteca por la noche # o sea 
 depende # no? 
*DAN: no # pero si a mí mis amigos me dicen que lo haga y no quiero 
 hacerlo # no lo hago # y si me gusta pué(s) lo hago # mis padre(s) 
 no # no sé # no tienen nada que ver. 
*INV: eee # qué tenéis en común tú y tus amigos? 
*DAN: senti(d)o del humor # sobretodo. 
@End
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: JOS José Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|JOS|18;9.|male|2CFGM mecànica 
 IES escola del treball|oient|Target_Child|vídeo34| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of JOS: 26-APR-1985 
@Coder: INV 
@Date: 18-FEB-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigos o amigas? 
*JOS: clase? 
*INV: no # en general # los mejores # de clase o de fuera. 
*JOS: <los> [//] con los que siempre voy # no? 
*INV: sí # dime los nombres. 
*JOS: pués Jesús # Jordi. 
*INV: Jordi? 
*JOS: sí # mmm # Dani # ee # Toni # y luego amigas # porqué tengo # Ana # 
 Judit # Gisela # Yolanda # mucho. 
*INV: val # o sea básicamente éstos son los más amigos o amigas. 
*JOS: sí # más. 
*INV: eee # bueno # dónde os conocisteis # por ejemplo a Jesús dónde lo 
 conociste? 
*JOS: en el colegio. 
*INV: <en> [/] en el instituto # en la eso # o en primaria? 
*JOS: en primaria. 
*INV: en primaria # yy cuándo lo conociste # ya en p+tres o en primero? 
*JOS: a partir de la eso. 
*INV: o sea a partir de la e +/. 
*JOS: bueno fue en sexto # <se apuntaron> [/] se apuntaron 
 en sexto ya pa hacer la eso en el mismo colegio. 
*INV: vale # o sea tú lo conociste en sexto # a este chico # y desde 
 cuando que eres más amigo de él # ya desde sexto o un poco más tarde? 
*JOS: no # <desde> [//] claro al salir ya de fiestecilla y todo # xxx xxx. 
*INV: vale # pero # o sea # en sexto lo conociste. 
*JOS: sí. 
*INV: y en qué momento empezó a ser más amigo tuyo # ya desde sexto? 
*JOS: sí xxx . 
*INV: desde sexto # vale #  sí # y Jordi? 
*JOS: desde pequeño. 
*INV: 0 &=gesto de interrogación con la cara . 
*JOS: desde pequeño. 
*INV: ah vale # y desde pequeño # más o menos? 
*JOS: desde p+tres. 
*INV: desde p+tres que lo conoces. 
*JOS: y siempre xxx . 
*INV: y ya desde p+tres <que eres un> [//] que sois amigos? 
*JOS: sí. 
*INV: y la eso siempre habeis ido juntos? 
*JOS: 0 &=gesto de afirmación . 
*INV: ahora los dos están estudiando lo mismo que tú o no? 
*JOS: el Jesús va en el barça y está trabajando Jordi. 
*INV: y Jordi está trabajando # vale # o sea que después de la eso os 
 separasteis un poco # ya después de cuarto de eso. 
*JOS: el Jordi está apuntao aquí # conmigo # lo que lo ha dejao. 
*INV: ah ya # mm # sí # y Jesús ya después de cuarto os habeis +/. 
*JOS: <no> [/] no seguimos aún . 
*INV: seguis siendo amigos pero ya no estais juntos <en el> [/] en el 
 colegio # digamos. 
*JOS: claro. 
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*INV: mm # vale # Dani desde &co cuándo que lo conoces? 
*JOS: Dani es mi primo. 
*INV: es tu primo. 
*JOS: claro. 
*INV: por tanto desde toda la vida. 
*JOS: &=ríe . 
*INV: bueno # y desde cuándo que sois más amigos tú y Dani? 
*JOS: pué # desde cuand(o) # de cuando va con el xxx . 
*INV: sí. 
*JOS: al tener lo diecisei. 
*INV: desde los dieciseis. 
*JOS: sí. 
*INV: vale # Dani y tú habeis coincidido en la escuela o no? 
*JOS: sí pero <el> [/] el otro curso # superior. 
*INV: ah # porqué él tiene un año más que tú? 
*JOS: dos. 
*INV: dos más # ibais a la misma escuela pero él siempre dos cursos por 
 encima? 
*JOS: 0 &=gesto de afirmación . 
*INV: mm # y después en la eso también coincidisteis? 
*JOS: no. 
*INV: no # solamente en primaria # vale. 
*JOS: 0 &=gesto de afirmación. 
*INV: Toni. 
*JOS: Toni? 
*INV: dónde lo conociste? 
*JOS: xxx de mi primo el Dani. 
*INV: también es primo tuyo? 
*JOS: <amigo> [/] amigo. 
*INV: ah vale # es amigo de Dani. 
*JOS: sí # entonce lo conocí en el barrio yy xxx xxx mucho. 
*INV: ah # vale # y desde cuándo que eres más amigo de Toni? 
*JOS: pué de hace un par de año. 
*INV: un par de años # de acuerdo # también coincidiais en la escuela o en 
 el instituto? 
*JOS: sí. 
*INV: ahora aquí no # no vais aquí? 
*JOS: 0 &=gesto de negación . 
*INV: vale # y Ana desde cuándo que la conoces? 
*JOS: dede p+tre. 
*INV: desde p+tres # y desde cuándo que eres más amigo de Ana? 
*JOS: e que siempre siempre soy mu amigo de ella # siempre he etao con 
 ella. 
*INV: ya # casi desde p+tres. 
*JOS: sí. 
*INV: habeis coincidido en parvulario # en primaria # en el instituto 
 también? 
*JOS: m # y en la eso. 
*INV: y aquí? 
*JOS: aquí no # está en la eso. 
*INV: vale # Judit # dónde la conociste? 
*JOS: Judit es la hermana de Ana. 
*INV: es la hermana de Ana. 
*JOS: y es un año má grande. 
*INV: vale # o sea # también ibais a la misma escuela y al mismo instituto? 
*JOS: sí. 
*INV: vale # y desde cuándo que eres más amigo de Judit? 
*JOS: dede cuándo? 
*INV: sí # más o menos. 
*JOS: pués # no sé # es amiga pero no tanto # sabe? 
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*INV: vale # <sí> [/] sí. 
*JOS: que siempre he ido con ella. 
*INV: pero más quizás a través de Ana? 
*JOS: sí. 
*INV: vale # y así de tener más confianza con Judit # qué dirías # desde 
 cuándo? 
*JOS: más confianza? 
*INV: sí # o sea # de tener más amistad con Judit # desde cuándo # más o 
 menos. 
*JOS: desde que acabó la eso <y> [/] y yo también acabé. 
*INV: val # a partir de los dieciseis. 
*JOS: sí # de los dieciseis. 
*INV: de acuerdo # y Gisela dónde la conociste? 
*JOS: Gisela también empezó conmigo en el colegio desde pequeña. 
*INV: en p+tres? 
*JOS: 0 &=gesto de afirmación . 
*INV: y de tener más amistad con Gisela # ya desde p+tres o ya cuando 
 erais más mayores? 
*JOS: no # empezamos la eso. 
*INV: vale # y con Gisela has coincidido en parvulario # etapa primaria y 
 eso. 
*JOS: y aquí. 
*INV: y aquí también? 
*JOS: sí # en bachillerato. 
*INV: ah # en bachillerato # mm # vale # pero <tú> [/] tú haces módulo 
 profesional de grado medio # no? 
*JOS: sí porqué hice bachillerato pero el primer curso no +//. 
*INV: ya # no te gustó y cambiaste. 
*JOS: y cambié. 
*INV: ya # Gisela sigue en bachillerato o también cambió? 
*JOS: sí # <está haciendo> [/] está haciendo segundo. 
*INV: vale # y Yolanda? 
*JOS: también dede pequeña. 
*INV: desde p+tres también? 
*JOS: 0 &=gesto de afirmación . 
*INV: y así más amistad con Yolanda desde cuándo? 
*JOS: a la eso. 
*INV: desde primero de eso? 
*JOS: sí # al hacer la eso. 
*INV: <val> [/] val # entonces # a ver # todos estos chicos y chicas más 
 tú funcionais como grupo o aquí hay distintos grupos? 
*JOS: no # por grupo. 
*INV: todos vais al mismo grupo? 
*JOS: sí. 
*INV: sí # <y aquí también hay> [//] o sea # en este grupo hay más gente # 
 que tú ya no los consideras <tan> [/] <tan> [/] tan amigos # o sea # 
 uno # dos # tres # cuatro # cinco # seis # siete # ocho # nueve ? 
*JOS: ahí # hay mucho má ahí. 
*INV: más o menos en el grupo cuántos sois # por ahora me has dicho 
 contandote a ti # nueve. 
*JOS: mucho má. 
*INV: y más # cuántos son # no me digas los nombres # el número # más o 
 menos. 
*JOS: eso # seis o siete má # seis o siete. 
*INV: seis o siete más # vale # mm # vale # entonces a ver # de todos 
 estos chicos y chicas # si tuvieras que enumerarlos en función del 
 grado de amistad # poniendo un uno al que es <más> [/] más amigo # 
 un dos ya no tanto # a quién pondrías el número uno? 
*JOS: al Jordi. 
*INV: Jordi # a alguien más pondrías el número uno? 
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*JOS: sii # al Dani. 
*INV: Dani. 
*JOS: al Jesú. 
*INV: Jesús. 
*JOS: y al Toni. 
*INV: Toni # vale # número dos a quién pondrías # o sea de número uno ya a 
 nadie más # no? 
*JOS: ta bien. 
*INV: número dos # o tres? 
*JOS: <la> [/] la Ana. 
*INV: dos # a alguien más el número dos? 
*JOS: 0 &=gest de negació. 
*INV: no # número tres o cuatro? 
*JOS: cuatro a lo tres siguiente. 
*INV: cuatro # vale # aaa # a ver # mm # hay preguntas que se repiten un 
 poco y está hecho adrede para que pienses un poquito más sobre lo 
 mismo # eh # tú dónde consideras que tienes más amigos # en la clase 
 # aquí en la escuela o en otros sitios # <o fue> [//] <en el> [/] en 
 el vecindario? 
*JOS: en el barrio. 
*INV: en el barrio # porqué estos chicos y chicas son de tu barrio? 
*JOS: sí. 
*INV: vale # y en la clase quién es más amigo tuyo? 
*JOS: te digo el nombre? 
*INV: sí. 
*JOS: el Toni A. 
*INV: clase. 
*JOS: el Carlo O # y el Alfredo O. 
*INV: son hermanos? 
*JOS: sí. 
*INV: vale # aaa +/. 
*JOS: y el <Sergio> [/] Sergio L. 
*INV: Sergio. 
*JOS: sí. 
*INV: val # cuándo te ves con tus amigos # <con> [/] con estos +/. 
*JOS: cuándo me veo? 
*INV: sí # cuándo te ves con estos chicos y chicas? 
*JOS: pué cuando puedo # cuando tengo tiempo. 
*INV: sí # más o menos # te ves durante la semana # los fines de semana? 
*JOS: po entre semana # po lo lunes # lo martes y lo jueve. 
*INV: lunes # martes y jueves. 
*JOS: sí. 
*INV: que ya os poneis de acuerdo para salir todos? 
*JOS: no # siempre quedamos # siempre vamo a un bar. 
*INV: ah ya # por la tarde. 
*JOS: por la tarde # y no vemo. 
*INV: y entonces charlais un poquito? 
*JOS: 0 &=gesto de afirmación # sí. 
*INV: vale # lunes # miércoles. 
*JOS: y jueves. 
*INV: y jueves. 
*JOS: no # lune # marte y jueve. 
*INV: lunes # martes y jueves. 
*JOS: y luego el fin de semana. 
*INV: el fin de semana también quedais? 
*JOS: sí. 
*INV: quedais por la tarde # por la noche? 
*JOS: por la tarde <y> [/] y cuando salimo por la noche. 
*INV: vale # sí # y estos chicos también si tuvieras que ponerles un 
 número # qué número les pondrías? 
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*JOS: un uno. 
*INV: a todos? 
*JOS: sí. 
*INV: vale # o sea que también son buenos amigos # no? 
*JOS: sí. 
*INV: vale # val # entonces con estos chicos fuera <de> [/] de aquí # de 
 la escuela # también te ves o no? 
*JOS: no. 
*INV: no # solamente os veis en la escuela. 
*JOS: sí. 
*INV: vale # ni para hacer un trabajo no has ido a casa de ellos o ellos 
 a tu casa? 
*JOS: no. 
*INV: no # vale # bueno # entonces aaa básicamente el grupo con el cual 
 sales es este # no? 
*JOS: mucho má pero bueno # más estos. 
*INV: más estos. 
*JOS: sí. 
*INV: qué actividades hacéis # o sea # ya me has dicho # lunes # martes y 
 viernes que vais a un bar # no # tomais algo y charlais # no # y los 
 fines de semana qué haceis? 
*JOS: yo? 
*INV: cuando sales con ellos. 
*JOS: vamos a da una vuelta # discoteca. 
*INV: discoteca más por la noche o por la tarde? 
*JOS: por la tarde y por la noche. 
*INV: o sea # val # vuelta # discoteca. 
*JOS: <no> [/] no tanto. 
*INV: alguna cosa más que hagais? 
*JOS: tampoco salgo todo lo fine de semana. 
*INV: no sales todos los fines de semana? 
*JOS: cuando tengo que estudiar no salgo. 
*INV: val # y más o menos qué sales # cada dos fines de semana # uno sí y 
 otro no? 
*JOS: sí # más o meno. 
*INV: vale # no sé # alguna cosa más que hagais? 
*JOS: ara # yo entre semana juego a futbol. 
*INV: no # quiero decir con los amigos # esto después te lo pregunto # sí. 
*JOS: vale # con los amigo? 
*INV: con el grupo. 
*JOS: pué no # nada má. 
*INV: vale # para ti cuál es el número ideal <de ami> [/] de amigos de un 
 grupo # para que el grupo funcione? 
*JOS: pué cuanto má mejor. 
*INV: sí? 
*JOS: sí. 
*INV: porqué a veces hay quien dice # hombre solamente dos es aburrido # 
 no # pero yo qué sé # treinta es multitud y entonces empiezan a 
 haber discusiones # conflictos # eh # tú qué dirías # cuál es el 
 número ideal # para ti? 
*JOS: no sé # pué # tengo que deci un número? 
*INV: más o menos # qué dirías? 
*JOS: quince o diecisei. 
*INV: vale # que más o menos <sois> [/] <sois> [//] es el número que sois 
 vosotros # no. 
*JOS: sí # más o meno. 
*INV: de acuerdo # a ver # para ti qué diferencia hay entre mejor amigo o 
 mejor amiga # amigo o amiga # y compañero o compañera? 
*JOS: diferencia? 
*INV: sí # a ver # si yo te pregunto # para ti qué significa un mejor 
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 amigo o mejor amiga # qué dirías? 
*JOS: pués # alguien que tengo confianza con él # <y que la> [/] y que le 
 puedo contar cosas y que él me cuenta y +//. 
*INV: sí # y amigo? 
*JOS: amigo? 
*INV: sí. 
*JOS: pué lo mimo # pués que tene má amistad con él # tene +//. 
*INV: o sea tener amistad. 
*JOS: sí # que # también le cuento cosas y él me las cuenta. 
*INV: sí # pero igual que mejor amigo # para ti es lo mismo? 
*JOS:  amigo y amiga # sí. 
*INV: no # mejor amigo y amigo. 
*JOS: ah # vale. 
*INV: o sea mejor amigo me has dicho alguién con el cual tengo confianza # 
 no # le cuento cosas y él me las cuenta # no # y amigo? 
*JOS: amigo no má # pué no tanto # xxx relación con él y que él se xxx 
 conmigo yy na má. 
*INV: vale # y compañero o compañera? 
*JOS:  pué nada # <la> [/] la relación que tengo en clase con él # estudiá. 
*INV: la relación de clase. 
*JOS: sí. 
*INV: vale # entonces tú cuántos mejores amigos o mejores amigas crees que 
 tienes? 
*JOS: creo que tengo? 
*INV: sí # me dices el número # mejores amigos o mejores amigas. 
*JOS: pué cinco o sei. 
*INV: cinco o seis # más o menos cuántos amigos o amigas crees que tienes 
 # más o menos. 
*JOS: no sé # diez oo +//. 
*INV: cuántos compañeros o compañeras crees que tienes # más o menos? 
*JOS: en clase? 
*INV: no # en general. 
*JOS: en general # pués <mucha> [/] # no # mucha # no sé # <pon> [/] pon 
 diez también. 
*INV: val # estos # mejor amigo o mejor amiga # que es un número más bajo 
 # estos cinco o seis # a quién te refieres? 
*JOS: cinco o sei? 
*INV: sí # dime otra vez los nombres? 
*JOS: Jesú # el Jordi # el Dani # el Toni y la Ana. 
*INV: toni # Ana # val # pero # aaa a ver # este Toni es Toni A? 
*JOS: no # es otro Toni. 
*INV: dime el apellido # sinó me haré un lío. 
*JOS: V . 
*INV: ui # es italiano? 
*JOS: <no> [/] no # te lo escribo? 
*INV: sí. 
*JOS: 0 &=escribe . 
*INV: pués parece # no # italiano? 
*JOS: <no> [/] no es italiano. 
*INV: es de aquí? 
*JOS: sí. 
*INV: ya # vale # a ver #  eee o sea # estos chicos ya los has puntuado 
 como un uno # no # pero Ana habías puesto un dos # y en cambio los 
 chicos de la clase habías puesto un uno? 
*JOS: porqué para mí lo xxx xxx xxx lo mejore amigo. 
*INV: mm? 
*JOS: que son con lo que más me llevo. 
*INV: pero consideras a Ana más amiga # más amiga íntima que estos chicos? 
*JOS: sí. 
*INV: <vale> [/] vale # o sea estos son los mejores de la clase # pero de 
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 alguna manera # Ana le has puesto un dos pero para ti es más amiga 
 que estos chicos # no? 
*JOS: sí. 
*INV: vale # o sea que este es un uno bajito # no? 
*JOS: uno de clase. 
*INV: vale # respecto la clase # vale. 
*JOS: sí. 
*INV: entonces entre todos ellos hay alguno que sea aún más amigo o todos 
 igual? 
*JOS: el Jordi. 
*INV: Jordi # a ver ya me lo has dicho pero desde cuándo que tienes 
 amistad con Jordi? 
*JOS: desde que empezamo el colegio xxx . 
*INV: des de p+tres. 
*JOS: sí # siempre hemos ido junto. 
*INV: <vale> [/] vale # sí # entonces # para ti es importante tener amigos? 
*JOS: sí. 
*INV: por qué? 
*JOS: porqué # no sé porqué # pa estar con ello. 
*INV: estar con ellos # alguna cosa más? 
*JOS: no sé decir # pué no sé # pa estar en compañía . 
*INV: vale # estar con ellos # compañía +//. 
*JOS: no sé # pué # estar xxx xxx . 
*INV: <vale> [/] vale # eee dónde crees que se hacen los amigos? 
*JOS: dónde? 
*INV: sí. 
*JOS: pués en la calle # no? 
*INV: en la calle # sí. 
*JOS: y en el colegio. 
*INV: sí # y cómo se hacen los amigos? 
*JOS: cómo? 
*INV: sí. 
*INV: uno qué tiene que hacer para hacer amigos? 
*JOS: pués hablar con él # tener una relación # no? 
*INV: mm # qué temas hablas con tus amigos? 
*JOS: qué tema? 
*INV: sí. 
*JOS: &=ríe # pué no sé # pué de futbol # <de> [/] de cosas # de no sé # 
 de salir # de lo que surge en aquel momento # no? 
*INV: mm # futbol # <cosas> [//] o sea lugares para salir +//. 
*JOS: sí # dee pué de too. 
*INV: la amistad con las chicas te parece que es distinta de la 
 amistad con los chicos? 
*JOS: un poco. 
*INV: y <en qué> [/] en qué dirías que es distinta? 
*JOS: pueeés con lo chico pué puede hablar de otra cosa. 
*INV: como cuáles? 
*JOS: &=ríe # pués ere más libre con lo chico # más +//. 
*INV: más libertad para hablar? 
*JOS: <sí> [/] sí # las chica pués so(y) <más> [/] más calmao. 
*INV: más calmado? 
*JOS: sí. 
*INV: sí # y no sé # me puedes poner algún ejemplo # por ejemplo hay temas 
 # cuando tú dices <con> [/] con las chicas más calmado # con los 
 chicos me encuentro como más libre para hablar # pués hay algún tema 
 que sea un poquito tabú para hablar con chicas? 
*JOS: por ejemplo si yo salgo con ellos +/. 
*INV: sales con los chicos? 
*JOS: sí # con los chicos <pués> [/] pué(s) hablo de # pué(s) <de> [/] de 
 cómo ha ido # por ejemplo # y con las chicas pué(s) <no> [/] no e(s) 
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 lo mismo # si se va a la discoteca o algo # xxx pué no e(s) lo mismo 
 hablar del tema con lo(s) chico(s) que con la(s) chica(s). 
*INV: sí # o sea cómo ha ido # <no sé si habe> [//] de ligar o +/. 
*JOS: sí. 
*INV: pero tú a veces sales solamente con los chicos? 
*JOS: y con la(s) chica(s) también. 
*INV: o sea # yo he entendido que siempre salíais juntos # o sea tienes 
 momentos en qué puedes estar solamente con los chicos para hablar 
 con más libertad # tal como tú decías # o casi nunca porqué siempre 
 hay chicas? 
*JOS: <sí> [/] sí # puedo estar con lo(s) chico(s) solo(s) <a la ve(z)> 
 [?] . 
*INV: y dónde quedais # en el bar +//. 
*JOS: no # porqué xxx quedamo(s) en el bar y a lo mejor está Jesús y el 
 Jordi y estoy yo # y a lo mejor luego vienen ellas <o> [/] o al 
 revés # que están ellas y no están ello(s). 
*INV: a ver # mm # actualmente sales con alguna chica? 
*JOS: no. 
*INV: no # has salido con alguna chica? 
*JOS: sí. 
*INV: vale # entonces la amistad con tus mejores amigos # con Jordi # 
 Jesús # Dani # te parece que es distinta respecto la amistad que 
 puedes tener con tu novia o con la chica que sales? 
*JOS: sí. 
*INV: y en qué te parece que es distinta? 
*JOS: pué(s) la chica tiene(s) que estar má(s) # e(s)tás como más 
 agarra(d)o y claro no e(s) lo mismo que estar con los amigo(s) # por 
 ejemplo si tú sales con tu novia de fiesta pué(s) # no e(s) lo mismo 
 que sali(r) con tus amigos que sali(r) con ella # sin ella # sabe? 
*INV: mm # pero cuándo sales con tus amigos # por ejemplo a la discoteca # 
 también hay las chicas # no? 
*JOS: sí # a veces sí # y a veces no. 
*INV: ya # o sea a veces quedais los chicos solos para ir a la discoteca? 
*JOS: sí. 
*INV: pero otras veces salis todos? 
*JOS: vamo(s) # sí. 
*INV: bueno # a ver # en cuanto a la amistad # me decías # con tu pareja # 
 te encuentras como más atado # sí # alguna cosa más que te parece 
 que sea distinta # la amistad con tus mejores amigos respecto la 
 amistad más con tu pareja # con tu novia? 
*JOS: pué(s) que con la(s) chica(s) siempre e(s) lo mismo # con tus 
 amigo(s) guardas má(s) cosa(s) # pa mí. 
*INV: sí # y a ver # más cosas a qué te refieres? 
*JOS: pués si yo con mis amigo xxx xxx una película me voy # si quiero ir 
 a ve(r) e(l) fútbol me voy # si me voy me quedo en sali(r) con 
 ello(s) pué(s) salgo # y con la chica pué(s) e(s) diferente # si xxx 
 xxx xxx pués claro # igual no te deja sali(r) con tus amigo(s) # 
 e(s) diferente # o sea e(s) diferente. 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya # cómo te gustaría que fuera tu amigo ideal # 
 un amigo perfecto? 
*JOS: ideal? 
*INV: sí # cómo te gustaría que fuera? 
*JOS: pué(s) lo má(s) normal # que sea sincero. 
*INV: que sea sincero? 
*JOS: sí # que sea buen amigo # y no sé # pff # na más. 
*INV: mm vale # te parece que podrías ser amigo de una persona que fuera 
 muy distinta a ti # por ejemplo tú eres un chico de raza blanca # 
 pués podrías ser amigo de un chico de raza negra # te parece # o el 
 color de la piel sería un impedimento de cara a la amistad? 
*JOS: no # sí que podría ser amigo. 
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*INV: mm # y un chico que fuera de otra cultura # <de> [/] de otro país 
 muy distinto # por ejemplo yo qué sé # una cultura árabe o una 
 cultura oriental? 
*JOS: también # xxx amigo(s). 
*INV: sí # no sería un impedimento? 
*JOS: no. 
*INV: y alguien <con> [/] con <dismi> [/] disminución # por ejemplo # te 
 parece que podrías ser amigo <de un> [/] de un chico sordo? 
*JOS: sí. 
*INV: no sería un impedimento de cara a la amistad? 
*JOS: no. 
*INV: y de una persona ciega # un chico o una chica ciega? 
*JOS: también. 
*INV: y con silla de ruedas? 
*JOS: también. 
*INV: sí # o sea no sería un impedimento # te parece? 
*JOS: no. 
*INV: aaa qué haces tú por tu mejor amigo? 
*JOS: qué hago yo por mi mejor amigo? 
*INV: sí. 
*JOS: pués # no sé # lo que sea # no sé # <lo> [//] # según # no? 
*INV: en general # qué haces tú por Jordi # por ejemplo? 
*JOS: xxx xxx pué(s) le dejo dinero # al revés también # o sea si tiene 
 que i(r) a algún la(d)o le acompaño y a vece(s) me acompaña él # 
 pué(s) xxx # no sé. 
*INV: y qué hace tu mejor amigo por ti? 
*JOS: qué hace mi mejor amigo por mí? 
*INV: sí. 
*JOS: pué(s) lo mismo que yo por él # no? 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigos sobre ti? 
*JOS: qué e(s) lo que piensan? 
*INV: mm . 
*JOS: <pué(s) no sé> [/] pué(s) no sé. 
*INV: imagínate aquí está Jordi # no # los tengo delante # tú no estás # 
 está Jesús # Dani y les pregunto # qué # cómo es José María # qué me 
 dirán? 
*JOS: <un buen chaval> [/] un buen chaval. 
*INV: un buen chaval # qué más # qué te parece que piensan más <sobre> [/] 
 sobre ti? 
*JOS: sobre mí? 
*INV: mm. 
*JOS: pué(s) no sé # que soy buena persona y que soy xxx. 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*JOS: pa que funcione? 
*INV: sí. 
*JOS: pué ser sincero # no? 
*INV: mm. 
*JOS: llevarno(s) bien y nada má(s). 
*INV: mm # y en la relación con tus amigos qué conflictos surgen? 
*JOS: conflictos. 
*INV: qué pequeños problemas surgen? 
*JOS: por tontería(s). 
*INV: como cuáles? 
*JOS: xxx un ejemplo? 
*INV: sí. 
*JOS: estaba jugando a futbol el otro día y tenía la mano y le dije xxx 
 un muñeco y le di y se enfadó conmigo # el Jordi # y se pica y tal # 
 por tontería(s) xxx xxx. 
*INV: claro # esto es un accidente # no? 
*JOS: era una broma &=ríe . 
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*INV: era una broma pero evitable? 
*JOS: no evitable # bueno <sí> [/] sí se puede evitar. 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya # y algún otro conflicto? 
*JOS: si surge otro? 
*INV: sí. 
*JOS: poco # está poco xxx # no hay mucho(s) conflicto(s) xxx . 
*INV: tú vas a jugar a fútbol con ellos? 
*JOS: no. 
*INV: con Jordi sí? 
*JOS: juego pero ahora ya no. 
*INV: y el otro día que fuiste a jugar a futbol qué era <en un> [/] en un 
 parque? 
*JOS: yo? 
*INV: esto que me explicas? 
*JOS: en el futbolín. 
*INV: ah vale # en el futbolín. 
*JOS: sí # que le di con el muñeco xxx xxx bueno xxx porqué estaba 
 molestándole # le di. 
*INV: vale # o sea le diste adrede. 
*JOS: sí. 
*INV: entonces tenía razón de enfadarse &=ríe # o sea en el futbolín del 
 bar donde vais # vale. 
*JOS: sí. 
*INV: en general por qué los amigos se enfadan # no quiero decir <en 
 tu> [//] entre vosotros sinó en general # por qué te parece que se 
 enfadan los amigos? 
*JOS: <pué(s)> [//] pués <según> [/] # no # según # o sea # enfado. 
*INV: pero cuáles son los más frecuentes? 
*JOS: má(s) frecuente(s) ? 
*INV: sí. 
*JOS: pué(s) no sé # fff # e(s) que tampoco tengo mucho <lío> [=? pío] 
 con ello(s). 
*INV: <no> [/] no # pero quiero decir lo que tú ves <en otro> [//] # no 
 sé # en otros chicos y chicas # lo que te han explicado # en general. 
*JOS: pués # pos # a veces ser mejor que el otro # no? 
*INV: ser mejor que el otro? 
*JOS: sí. 
*INV: por ejemplo en el futbolín? 
*JOS: <no> [/] no # ser # no sé # que viste mejor que el otro por ejemplo 
 # que se pica uno con otro # yo qué sé. 
*INV: por la roba? 
*JOS: al salir de fie(s)ta # no sé # no # xxx futbol # no sé # sí # según. 
*INV: tú # con quién tienes más confianza # con los amigos o con tus 
 padres? 
*JOS: con mi(s) padre(s). 
*INV: a veces tus amigos te presionan para que hagas cosas que tú no 
 quieres hacer? 
*JOS: si me presionan? 
*INV: sí. 
*JOS: a veces te han obligado a hacer alguna cosa que tú no querías hacer? 
*JOS: no. 
*INV: si tus amigos quieren que hagas una cosa pero tus padres no te dejan 
 # qué escogerás? 
*JOS: lo que yo quiera hacer # no? 
*INV: mm? 
*JOS: lo que yo quiera hacer # &=ríe . 
*INV: vale # qué tenéis en común tú y tus amigos? 
*JOS: en común? 
*INV: sí. 
*JOS: más o meno(s) somo(s) de la misma eda(d). 
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*INV: la edad # sí. 
*JOS: vamo(s) junto(s) y no sé # ff xxx . 
@End 
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@Begin 
@Languages: cas 
@Participants: RAQ Raquel Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cas|conversa|RAQ|19;4.|female|1CFGM 
 gestió administrativa Escola St Francesc|oient|Target_Child|vídeo28| 
@ID: cas|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of RAQ: 07-SEP-1984 
@Coder: INV 
@Date: 14-JAN-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: quienes son tus mejores amigas o amigos? 
*RAQ: què digo nombres? 
*INV: sí. 
*RAQ: ah # bueno # Elena # &=sonríe # mi novio # pero bueno es amigo 
 también # un chico que se llama Fran # <ii> [/] y ya està # bueno es 
 que xxx mejores # ellos. 
*INV: sí # dime <el nom> [/] el nombre de tu novio. 
*RAQ: Alberto. 
*INV: todos ellos son oyentes? 
*RAQ: sí. 
*INV: yy dónde os conocisteis # por ejemplo Elena dónde la conociste? 
*RAQ: Elena # bueno # era amiga de un amigo mío # entonces la conocí un 
 día tomando algo. 
*INV: a través de este amigo? 
*RAQ: sí. 
*INV: y desde cuándo que sois amigas? 
*RAQ: fff # hace seis años o así. 
*INV: o sea desde hace seis años que ya eres una buena amiga de ella. 
*RAQ: sí # mm. 
*INV: mm # sí # o sea ya desde el momento en que os conocisteis? 
*RAQ: sí # ya siempre hemos sido unas buenas amigas. 
*RAQ: <sí> [/] sí yy o sea # a través de este amigo tuyo # qué era # a ver 
 # un grupo # una pandilla <del> [/] del barrio # de la antigua 
 escuela donde ibas? 
*RAQ: no # era deee yo estaba haciendo deporte # entonces él hacía deporte 
 conmigo # hacíamos esgrima # y entonces pués nos fuimos un día a 
 tomar algo y la conocí # salíamos y tal. 
*INV: sí # mmm # y esgrima lo hacías en horario extraescolar? 
*RAQ: sí. 
*INV: o sea fuera de la escuela donde ibas. 
*RAQ: <sí> [/] sí. 
*INV: yy aaa # o sea # con Alberto # dónde lo conociste? 
*RAQ: <era ta> [//] era un amigo de un compañero del <tlabajo> [*] . 
%err: tlabajo=trabajo 
*INV: un compañero <de tra> [//] de tu trabajo? 
*RAQ: sí # estoy en el <colte> [*] inglés # en verano # y nada # y un día 
 nos fuimos a comer y se vino y lo conocí a él # nada # pués igual 
 fuimos quedando y tal <y> [/] y acabó como acabó. 
%err: colte=corte 
*INV: sí # y desde cuándo que eres así más amiga # o sea que eres pareja? 
*RAQ: hace seis meses. 
*INV: seis meses que eres pareja de Alberto. 
*RAQ: sí. 
*INV: y amiga? 
*RAQ: también # sí. 
*INV: también # o sea fue todo a la vez # mm # y Fran # o sea desde cuándo 
 que lo conoces? 
*RAQ: a vera # Fran hace dos años y es el novio de Elena # y bueno yo lo 
 conocí antes que ella # se lo presenté a ella y tal # y ara son 
 novios # y lo conocí pués en el colegio # en el que iba el año 
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 pasado # y bueno # y ahí. 
*INV: sí # y más o menos cuánto tiempo hace que eres más amiga de Fran? 
*RAQ: no # yo # desde que lo conocí también hace +//. 
*INV: más o menos? 
*RAQ: bueno # desde hace un año y medio o así. 
*INV: un año y medio # mmm # sí # aaa # entonces a ver # o sea # del grupo 
 de tus mejores amigos # eee # si tuvieras que enumerarlos # o sea de 
 un uno ee la <mejor> [/] mejor amiga o mejor amigo # un dos # pués 
 menos # un tres # eee # o sea # qué numeración les darías # por 
 ejemplo Elena? 
*RAQ: Elena és que es un uno porqué hace mucho que la conozco pero Alberto 
 es mi novio # no sé # también +//. 
*INV: bueno # puedes dar a todos un número uno # no? 
*RAQ: sí # pués bueno # a Elena y Alberto un uno # <y al> [/] y al Fran un 
 dos. 
*INV: mm # sí # y a ver # vosotros más o menos funcionais como pandilla # 
 como grupo # salis juntos? 
*RAQ: sí # normalmente vamos los <cuatlo> [*] juntos. 
%err: cuatlo= cuatro 
*INV: los cuatro juntos # mm # aaa # a ver # hay preguntas que se repiten 
 un poquito yy el objetivo es reflexionar un poquito más sobre lo 
 mismo # eh # no te lo he dicho antes # dónde tienes más amigas o 
 amigos # en la clase # aquí en la escuela # o en otros ámbitos? 
*RAQ: fuera de la escuela # más <biens> [?] . 
*INV: fuera # sí # yy de la clase quién es tu mejor amiga o amigo? 
*RAQ: de clase? 
*INV: sí. 
*RAQ: no # es que no tengo mejor # me caen todos bien # porqué como somos 
 muy pocos # pués <hay> [?] todos nos llevamos bien yy no sé. 
*INV: no hay alguien <que hayas> [//] <que te hayas vinculado más> [ >] ? 
*INV: <por ejemplo cuando> [<] # bueno con la Elia a veces hemos quedado 
 para salir a tomar algo o ir a un karaoke también. 
*INV: con Eli? 
*RAQ: sí # con Marta también pero menos # y luego está el Josep pero es 
 que al ser chico se aparta un poquito. 
*INV: sí # <o sea> [/] # eee # o sea con Eli sí que fuera <de> [/] de la 
 escuela te ves a veces # no? 
*RAQ: <sí> [/] sí. 
*INV: con Marta? 
*RAQ: alguna vez también nos hemos visto <y> [/] y bueno con el Josep 
 sólo una vez pero porqué nos fuimos toda la clase a cenar. 
*INV: <ya> [/] <ya> [/] ya. 
*RAQ: que se vino Laia también y más # todos # porqué éstos son los que 
 venimos siempre a todas las clases # los demás ya +//. 
*INV: sí # pero Eli # Marta # en el grupo de más amigos no los pondrías # 
 o sea +//. 
*RAQ: no porqué son amigas pero no son mis mejores amigas. 
*INV: sí # a ver # cuando te ves con tus mejores amigas o amigos? 
*RAQ: pués normalmen(te) los fines de semana. 
*INV: los fines de semana. 
*INV: mm # viernes y sábados # y algún domingo pero pocos # es el domingo 
 pa tomar algo y ya está. 
*INV: durante la semana no # ni con Alberto tampoco? 
*RAQ: bueno con Alberto sí # a veces por las noches me viene a buscar a 
 clase y me lleva a casa # no # xxx y tal. 
*INV: con Elena y con Fran no # fines de semana? 
*RAQ: no # normalmente no # vamos. 
*INV: sí # y qué actividades hacéis cuando os veis el grupo de amigos? 
*RAQ: no # si estamos los cuatro <nos vamos siempre a to>  [//] siempre es 
 para ir a cenar o tomar algo o ir de fiesta # <y> [/] y cosas así # 
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 si quedo sólo con Elena ya <es para> [//] es más ir de compras o 
 tomar un café # pero más íntimo digamos # pero también # no sé. 
*INV: sí # y con Alberto? 
*RAQ: pués hago todo con él # o sea # claro es que # por ejemplo # en 
 navidad he estado todo el día con él # si tenía que ir a comprar iba 
 con él # si iba cualquier lado iba con él # todo. 
*INV: aa a ver # para ti cuál es el número ideal de amigas o amigos de un 
 grupo # para que aquel grupo funcione? 
*RAQ: número? 
*INV: sí # más o menos # qué dirías? 
*RAQ: es que yo creo que no # xxx xxx # yo creo que es a partir de cuatro 
 # cuatro o más. 
*INV: a partir de cuatro. 
*RAQ: <tles> [*] es muy poco # pero aunque dos a veces si vas tú y otra 
 ya te lo puedes pasar muy bien también # es que según la gente. 
%err: tles=tres 
*INV: sí # y cuando dices a partir de cuatro pondrías algún límite en 
 cuanto a máximo? 
*RAQ: hombre # por ejemplo si sois más de diez es muy difícil que todo el 
 mundo se lleve bien con todo el mundo. 
*INV: claro. 
*RAQ: es pa que todo el mundo se lleve bien <hay que> [/] no hay que ser 
 muchos # cinco o seis. 
*INV: ya # entre cuatro y seis. 
*RAQ: sí. 
*INV: a ver # según tu opinión # qué diferencia hay entre mejor amiga 
 # amiga <y> [/] y compañera # o mejor amigo # amigo y compañero # eh? 
*RAQ: ya # pués # a ver # la mejor amiga se lo explicas todo # sabe # 
 cosas que no se lo explicas a nadie más # <sólo> [?] a una amiga le 
 explicas cosas pero no todo # compañero pués es el que ves # o del 
 colegio # en el <tlabajo> [*] y luego fuera ya no lo ves # no sé # 
 que le explicas lo mínimo y ya está. 
%err: tlabajo=trabajo 
*INV: cuántos mejores amigos o amigas consideras que tienes? 
*RAQ: mejores amigos? 
*INV: o amigas. 
*RAQ: pués <tles> [*]  xxx xxx. 
%err: tles=tres 
*INV: sí # cuántas amigas o amigos consideras que tienes # más o menos? 
*RAQ: pués quizá quince o no sé # es que claro. 
*INV: cuántos compañeros o compañeras consideras que tienes? 
*RAQ: a vera # aquí # unos # pués seis . 
*INV: aaa <con> [/] o sea con tu mejor amiga # o amigo # desde 
 cuándo hace que tienes amistad # antes ya me lo has dicho. 
*RAQ: seis años. 
*INV: seis años # o sea te refieres a Elena. 
*INV: te parece que es importante tener amigas o amigos? 
*RAQ: es importante porqué tienes alguien con quien hablar # pa explicarle 
 las cosas <pero que tam> [//] # bueno # <sí> [/] sí # yo creo que 
 siempre hay que tener a alguien porqué si estás solo puede ser muy 
 aburrido # pero bueno # tampoco no sé # con uno hay bastante # yo 
 creo # no sé. 
*INV: dónde piensas que es más fácil hacer amigas o amigos # en general # 
 dónde se hacen las amigas o los amigos? 
*RAQ: pués normalmente o en el colegio o haciendo actividades 
 extraescolares o cosas de estas # yo qué sé # a veces en las 
 discotecas puedes conocer a alguien pero yo creo que casi nunca 
 acaba siendo tu mejor amigo # no sé. 
*INV: y cómo se hacen las amigas o los amigos? 
*RAQ: cómo se hacen? 
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*INV: sí # qué tiene que hacer uno para empezar a tener amigas o amigos? 
*RAQ: pués # abrirse # o sea hablar con la gente si no hablas no # pero 
 claro # todo es que os caigais bien <si que> [//] si vais quedando 
 y tal # pués cada vez sereis más amigos # pero <no sé> [/] no sé # 
 no se hacen así # no sé. 
*INV: en general # qué temas hablas con tus amigas o amigos? 
*RAQ: ah # de todo # hablar de todo # hablamos desde el colegio hasta en 
 casa oo todo. 
*INV: la amistad con los chicos te parece que es distinta respecto la 
 amistad con las chicas? 
*RAQ: a ver # es un poco distinta porqué a las chicas quizá <le> [/] le 
 dices algo así como más íntimo # pero que según con qué chicos 
 también se lo puedes decir <tlanquilamente> [*] que no pasa nada # 
 total es coger confianza # que es más difícil quizá cogérsela a un 
 chico # pero se la puedes coger también # no sé # <es> [/] es igual 
 y diferente # vamos # eso. 
%err: tlanquilamente=tranquilamente 
*INV: o sea cuando ya tienes confianza con aquel chico te parece que puede 
 ser igual la amistad? 
*RAQ: claro # yo por ejemplo # yo a Fran le explico todo y es un amigo # 
 yo lo conocí # yo igual que le explico mis problemas # él me los 
 explica a mí # que es como si fuera cualquier otra chica # no sé # 
 yo # o sea # si es tu amigo <lo consi> [//] da igual el sexo # yo 
 creo. 
*INV: y la amistad con tus mejores amigas te parece que es eee distinta 
 respecto una amistad que puedas tener con tu pareja o es igual ? 
*RAQ: yo le he explicao a los dos lo mismo # yo lo veo por eso igual más o 
 menos # y con la pareja pués pasas más tiempo y es normal que quizás 
 habla un poco más o <le expli> [/] le expliques más profundamente 
 algo pero se lo explicaràs igual que al otro. 
*INV: cómo te gustaría que fuera tu amiga o tu amigo ideal # nadie es 
 perfecto # no? 
*RAQ: &=ríe # ya . 
*INV: pero cómo te gustaría que fuera? 
*RAQ: buena persona # simpático yy ya está # yo físicamente no miro nada # 
 a mí me da igual que sea gordo # bajito y con pecas # me da igual # 
 a mí mientras sea buena persona y sea simpático ya está # así. 
*INV: crees que podrías ser amiga de una persona que fuera muy distinta a 
 ti # por ejemplo un chico o una chica <de> [/] de otra raza # o 
 sea # tú eres de raza blanca pués un chico o una chica que fuera de 
 raza negra oo o +//. 
*RAQ: sí # yo creo que sí # o sea # <al fin> [//] en el fondo todos somos 
 iguales # ui # y además yo estaba viviendo en santa coloma que allí 
 hay de todo y claro y allí pués yo era amiga de gitanos y de moros y 
 de todo # me daba igual # que eran amigos míos como podía ser 
 cualquier <otla> [*] # no sé # no hay +//. 
%err: otla=otra 
*INV: y <de otra per> [//] de una persona que fuera de una cultura muy 
 distinta a la tuya # te parece que podrías ser amiga <o> [/] <o> 
 [>]  esto sería un impedimento de cara a la amistad? 
*RAQ: <bueno> [<] # podría ser amiga pero según qué cosas no sé # sabe # 
 no seríais iguales # claro una amiga tendría que pensarlo # te 
 tendría que comprender y yo quizá según qué cosas no las 
 comprendería y ella no me comprendería a mí # pero bueno que si se 
 quiere se puede # yo <cleo> [*]. 
%err: cleo=creo 
*INV: mm # yy alguien con una disminución # por ejemplo <te pare> [/] te 
 parece que podrías ser amiga de una persona que fuera con silla de 
 ruedas # o esto sería un impedimento de cara a la amistad? 
*RAQ: no # si <yo> [/] yo conozco mucha gente que va en silla de ruedas # 
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 con esto que hacía deporte también había gente en silla de ruedas 
 <y> [/] y era amiga porqué eran normales # lo único que tenían un 
 problema <y> [/] y bien # es # no sé. 
*INV: y alguien <con> [//] sordo # un chico o una chica <sorda> [>] 
 podrías ser amiga o esto sería un impedimento de cara a la amistad? 
*RAQ: <también> [<] # no # sí # bueno a ver # <La> [//] # yo Laia # por 
 ejemplo # es una amiga # yo Laia <le> [/] le puedo explicar mis 
 cosas yy puedo confiar en ella como en una amiga # vamos # por 
 ejemplo con mi <padle> [*] también trabaja un chico que es sordomudo 
 # que también claro es como una amiga # tiene sus problemas # pero 
 como todo el mundo # <no> [/] no escuchará y el otro no hará tal 
 cosa # pero bueno. 
*INV: sí # y alguien ciego? 
*RAQ: bueno es más difícil también pero +/. 
*INV: por qué lo ves más difícil de cara a la amistad? 
*RAQ: porqué no ve # pero bueno ellos lo saben todo porqué bueno ellos te 
 reconocen que si tiene más olor o no sé # y siempre saben quién eres 
 # que pués son muy xxx # muy simpáticos también y todo # puedes ser 
 amigo pero quizás es más difícil porqué # no sé # si te vas de 
 fiesta pués no te lo vas a llevar # si es ciego le puede pasar 
 cualquier cosa # o sea puedes ir quizá a tomar algo sí que <podlás> 
 [*] podría ser amigo así pero para según qué cosas no # no sé. 
%err: podlás=podrás 
*INV: mm # qué haces tú por tu mejor amiga o amigo? 
*RAQ: yo haría según # bueno # haría de todo # y yo daría muchas cosas por 
 mis amigos # claro # esto no se dice # para mí son muy 
 importantes tenerlos # es importante tener amigos # pero claro mi 
 vida no la daría # supongo &=ríe # pero no sé # daría bastante. 
*INV: mm yy # qué hace tu mejor amigo o amiga por ti? 
*RAQ: pués lo mismo # sabes # siempre # pués no sé # si te sale un 
 problema siempre te va a intentar ayudar y lo mejor # no # nunca va 
 a querer nada malo para ti # y yo igual # no sé # siempre es 
 cuestión de ir ayudándose mutuamente. 
*INV: qué crees que piensan tus mejores amigas o amigos sobre ti? 
*RAQ: pués &=ríe # no lo sé # no suelen decir que soy muy buena pero no sé 
 lo dice mucha gente # no sé # es que yo # a mí no me puedes 
 preguntar tampoco qué pienso de mis mejores amigos porqué <no> [/] 
 no te sabría decir. 
*INV: ya pero imagínatelo # eh # eee # si no lo aciertas tanto da # yo no 
 lo voy a decir ni a Elena # ni a Alberto ni a Fran. 
*RAQ: &=ríe # <ya> [/] ya. 
*INV: pero imagínate que estuvieran ellos aquí y yo les pregunto # qué # 
 cómo es Raquel # pués qué crees que dirán? 
*RAQ: pués que me gusta mucho hablar yy no sé # yo es que me suelo xxx con 
 todo el mundo  # yo suelo caer bien a todo el mundo # a poca gente 
 le caigo mal # y también tengo mis cosas # como todos # no sé. 
*INV: qué es importante para que la amistad funcione? 
*RAQ: bueno # importante es que vaiais viendo un mínimo de veces también 
 porqué si no os veis # quieras o no se acaba # y bueno que os 
 lleveis bien # que tengais algo en común # bueno <si> [/] si sesto 
 incidentes también podeis ser amigas pero es muy difícil # pero 
 también no sé # que os expliqueis cosas porqué a ver una amiga si no 
 le explicas nada no es una amiga # no sé # y esto. 
*INV: y qué problemas o conflictos surgen en la relación con tus 
 amigas o amigos? 
*RAQ: a normalmente cuando surge algo es porqué uno se piensa que el otro 
 ha dicho algo que no ha dicho # o sea cosas así # mal entendidos que 
 luego se acaban todos bien. 
*INV: mm # y cómo resuelves los problemas o conflictos con tus amigas o 
 amigos # estos malentendidos? 
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*RAQ: <hablando> [/] hablando porqué <sinó> [/] sinó se habla noo # te 
 enfadas para siempre y no vale la pena. 
*INV: en general # por qué las amigas o los amigos se enfadan? 
*RAQ: pués por eso porqué escuchan cosas que no son <o> [/] o siempre hay 
 alguien que ha escuchado algo y lo exagera mucho y entonces pués el 
 <otlo> [*] ya malpiensa y todo # normalmente tampoco nos enfadamos # 
 no sé. 
%err: otlo=otro 
*INV: con quién <tie> [/] tienes más confianza # con tus amigos o amigas # 
 o con tus padres? 
*RAQ: con mis amigos. 
*INV: por qué? 
*RAQ: bueno # yo es que con mis <padles> [*] no hablo mucho tampoco # no 
 los veo casi nunca y no sé # y cuando me voy por la mañana están 
 durmiendo y cuando llego o también o están cenando y se van a dormir 
 # no suelo hablar mucho # estoy más con mis amigos que con mis 
 padres. 
%err: padles=padres 
*INV: a veces tus amigas o amigos te presionan para que hagas cosas que tú 
 no quieres hacer? 
*RAQ: nnno # bueno # a ver # si no # a veces dices # bueno pués voy a ir a 
 este bar aunque no me apetezca para estar con ellos # pero que no es 
 que te presionen # que es que te dicen <nosotlos> [*] vamos a ir # 
 si quieres ven y sinó no. 
%err: nosotlos=nosotros 
*INV: si tus amigas o amigos quieren que hagas una cosa pero tus padres no 
 te dejan # tú qué escogerás? 
*RAQ: a ver # yo no haría caso ni a uno ni al <otlo> [*] # si yo quiero 
 la hago y sinó no # no sé <a mí> [/] a mí si mis amigos me dicen 
 tírate por un puente y no me voy a tirar # no sé. 
%err: otlo=otro 
*INV: qué tenéis en común tú y tus amigos o amigas? 
*RAQ: pués # no sé # bueno que nos llevamos bien todos # no sé # es que 
 somos todos más o menos pués iguales # nos gusta a todos lo 
 mismo # más o <me> [//] por ejemplo &e Elena estuvo haciendo esgrima 
 también # antes que yo y entonces pués ya era un tema de 
 conversación al principio # que siempre hay algo en común # que con 
 Fran pués que iba al mismo colegio que yo y hablábamos pués de que 
 si viniera a clase # de los profesores # no sé # y el Alberto pués 
 &=ríe del <tlabajo> [*] # no sé # de su amigo de que nos conocía # 
 bueno # que nos presentó y tal # no hay nada que sea común para 
 todos. 
%err: tlabajo=trabajo 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: NUR Nuria Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|NUR|19;4.|female|2CFGS 
 Dietètica Escola Ramon y Cajal|oient|Target_Child|vídeo23,24| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of NUR: 21-JUL-1984 
@Coder: INV 
@Date: 10-DEC-2003 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: Núria # qui són les teves millors amigues o amics? 
*NUR: els noms de la classe? 
*INV: sí # de la classe o fora de la classe. 
*NUR: ah # vale. 
*INV: els millors # siguin d'allà on siguin. 
*NUR: doncs la Sònia # llavors la Susana # aquestes són les meves millors 
 amigues # que tinc més relació. 
*INV: sí # algún altre o no? 
*NUR: no # bueno # íntima # els altres ia són amics # coneguts # bueno # 
 l'Alícia també. 
*INV: val # o sigui Sònia # Susana i Alícia # sí # totes són oients # 
 aquestes noies? 
*NUR: sí. 
*INV: val # amb la Sònia com us vau conèixer? 
*NUR: de petites # vull dir # els seus pares i els meus són molt amics i 
 des de petites que hem anat juntes i a més tenim la mateixa edat i 
 ens relacionem molt bé # tenim mateixos costums # vull dir. 
*INV: i a l'escola anaveu juntes? 
*NUR: <no> [/] <no> [/] no. 
*INV: no # val # o sigui que ia des de que vau néixer # diguéssim # les 
 famílies s'han relacionat i vosaltres també # però a l'escola no 
 anàveu juntes # val. 
*NUR: no. 
*INV: i llavors # què us veieu # el cap de setmana? 
*NUR: bueno # el cap de setmana sí # i <ella és de> [//] bueno vivim en 
 pobles diferents però bueno entre setmana també quedem molt <nem> 
 [//] sortim juntes. 
*INV: entre setmana també? 
*NUR: sí. 
*INV: val # i amb la Susana? 
*NUR: la Susana # bueno # mmm # més que re l'he conegut <a l'escola> [/] # 
 bueno # a l'escola on anava abans i a partir d'aquí doncs mira # 
 vem entablar una amistat i que bueno # i més que re ens veiem els 
 caps de setmanes i mira # és una amistat diferent perquè no hi ha 
 tanta confiança però # com l'atra noia # però també molt bé. 
*INV: i quan dius que us vau conèixer a l'escola # què vols dir a 
 l'institut o a l'escola de primària? 
*NUR: <a l'i> [/] a l'institut # sí. 
*INV: a l'institut us vau conèixer # o sigui ia des de primer d'eso? 
*NUR: <sí> [/] sí. 
*INV: val # i abans no us coneixieu? 
*NUR: no. 
*INV: i ia des de primer d'eso vau començar a tenir una bona amistat? 
*NUR: sí. 
*INV: val # i ha continuat encara que us hagueu separat d'institut? 
*NUR: ara clar # ara io # ia no ens veiem tant però bueno els caps de 
 setmanes i tot quedem perqué encara ens portem molt bé i tot. 
*INV: sí # i amb l'Alícia? 
*NUR: amb l'Alícia # diguem # és la meva diguem cunyada # entre cometes # 
 però ens portem molt bé i fem coses # tenim moltes # a vere # no sé 
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 # sortim juntes també i és com una gran amiga també # tinc molta 
 confiança en ella # vull dir # fem moltes coses # no # saps # és com 
 una amiga. 
*INV: sí # llavors l'Alícia és la germana de la teva parella? 
*NUR: sí # exacte # però és que encara no és re definitiu # vull dir # 
 però som # encara que # <si> [/] si tallo amb la meva parella pués 
 encara continuaré sent molt amiga seva # vull dir que no hi ha res 
 establert aquí. 
*INV: val # i a veure tu i l'Alícia us heu conegut des de que tu tens # 
 aaa . 
*NUR: no # la vaig conèixer +/. 
*INV: des de que tu vas <amb> [/] amb la teva parella? 
*NUR: ia ens coneixíem abans però conèixer+la de una amistat coneguda # 
 vull dir hola # adéu i a partir que estic sortint amb el nóvio doncs 
 ia molt més. 
*INV: val # més o menys quant temps fa que ets amiga de l'Alícia? 
*NUR: quatre anys. 
*INV: uns quatre anys val # llavors <si tens diferents> [//] <o sigui de 
 tots> [//] d'aquestes tres noies # si haguessis de posar un número # 
 per exemple el u la <més> [/] més amiga # dos # doncs # una bona 
 amiga però una miqueta menys # tres # quatre # quins números 
 posaries # per exemple u? 
*NUR: u la Sònia. 
*INV: la Sònia # algun altre també li posaries el u? 
*NUR: mmmm # no. 
*INV: val. 
*NUR: dos l'Alícia i tres la Susana. 
*INV: val # xxx on tens més amigues # <així al> [//] aquí a l'escola # a 
 l'escola que anaves abans? 
*NUR: no. 
*INV: al teu poble? 
*NUR: al meu poble # <sí> [/] <sí> [/] sí perquè aquí a l'escola ara 
 <són> [//] som molt diferents # som un grup molt reduït # però som 
 molt diferents i <no hi hagut un> [//] <no> [/] no ens hem lligat 
 prou # <són> [//] ens coneixem bueno des de l'any passat però no # 
 som molt diferents i <no> [/] no hi hagut relació. 
*INV: ia # val # o sigui que al teu poble és on tens més amigues? 
*NUR: sí. 
*INV: i llavors d'aquí # <de la> [/] de la teva classe # qui és la millor 
 amiga? 
*NUR: és nova # bueno són dues noies noves que han vingut aquest any # la 
 que més la Lorena. 
*INV: la Lorena # mm. 
*NUR: i després la Sandra # que són les que més m'hi relaciono. 
*INV: sí # val # però que tampoc no hi ha una amistat tan forta com 
 aquestes altres noies? 
*NUR: <no> [/] no quedarem <ni> [/] ni re # saps # només mira aquí a 
 classe i sí. 
*INV: llavors # quan et veus amb les teves amigues # per exemple amb la 
 Sònia # quan et veu? 
*NUR: amb la Sònia alguns dies entre setmana # perquè ella és d'aquí a 
 barcelona i també quedem molts cops aquí entre setmana # els caps de 
 setmana també # la Susana els caps de setmanes i l'Alícia també els 
 caps de setmanes # les que són d'allà al poble # io estic aquí. 
*INV: o sigui Susana i Alícia viuen al mateix poble que tu? 
*NUR: <sí> [/] sí. 
*INV: i la Sònia viu +/. 
*NUR: és d'aquí a barcelona i ara per xò ara amb ella em vec més. 
*INV: durant la setmana # i de petita # <que> [/] que estiuejava al teu 
 poble # passava el caps de setmana al teu poble? 
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*NUR: <sí> [/] sí # exacte # així encara ens vam conèixer més. 
*INV: mm # val # i la xxx i la Sandra només et veus aquí. 
*NUR: exacte. 
*INV: aaa # quines activitats fas amb les teves amigues # amb la Sònia? 
*NUR: doncs anem al cine # nem # no sé # a pendre algo # molts cops a 
 comprar # de compres # tot això. 
*INV: mm # amb la Susana i l'Alícia també igual? 
*NUR: sí # sortim # amb elles més que res sortim més els dissabtes a les 
 nits # passem la tarda juntes també # bueno # xxx . 
*INV: perquè Sònia # Susana # Alícia i tu feu un grup o no? 
*NUR: no xxx. 
*INV: Sònia i tu és un grup. 
*NUR: sí # exacte. 
*INV: Sònia més Núria. 
*NUR: sí. 
*INV: o sigui sou un grup # llavors Susana # Alícia i tu és un grup o 
 tampoc? 
*NUR: tampoc # no. 
*INV: Susana i tu. 
*NUR: sí # bueno aquí <hi ha> [/] entren més noies amb la Susana # sortim 
 amb més noies però que ia no hi ha tanta relació forta. 
*INV: val <i quin> [//] diguem també el nom d'aquestes noies # del grup de 
 la Susana # tu # no # i altres noies. 
*NUR: sí # Maite # Ivon # mm # com és # més # ia està. 
*INV: val # Sònia i tu sí que aneu soles com a grup? 
*NUR: sí. 
*INV: Susana i tu sou un # dos # tre # unes quatre més o menys? 
*INV: i Alícia i tu? 
*NUR: no # som # sí bueno # sí # és clar # des de que estic sortint amb la 
 meva parella # clar # vulguis que no # la cosa ja canvia # i sortim 
 també més <amb> [/] amb o sigui amb la meva cunyada # diem # 
 parelles # saps. 
*INV: que també # o sigui l'Alícia té també una parella? 
*NUR: sí. 
*INV: com es diu el noi que surts? 
*NUR: Joan # ah no # jo # el que surto # Enric # i la seva parella es diu 
 xxx . 
*INV: val # o sigui surtiu els quatre. 
*NUR: molts cops # sí. 
*INV: val # o sigui # Alícia i Joan # Núria i Enric # val # llavors # 
 bueno # les activitats que feu més o menys ja ens les has dit # no # 
 amb les noies # i quan ja esteu també amb el grup de nois # les 
 activitats són les mateixes # canvien # o sigui # Alícia # Joan # 
 Núria # Enric. 
*NUR: clar # sí # home clar # no parlem de los mateixos temes # 
 evidentment <amb> [/] amb els nois # no # <ia és més> [//] tot més 
 en general # <més> [/] més obert # diguem # no sé # <no> [/] no 
 parlem de temes íntims # no # més que res. 
*INV: mm # però per exemple les activitats feu les mateixes. 
*NUR: home no # per exemple # io no me n'aniré de compres amb els nois # 
 per exemple # podrem nar <de> [/] de copa # bueno # però els temes i 
 tot de conversa són diferents. 
*INV: <val> [/] val # i sortiu <aquesta> [//] o sigui dues parelles o si 
 afegeixen més parelles? 
*NUR: s'hi afegeixen més. 
*NUR: més # més o menys # quantes més parelles # més o menys? 
*NUR: doncs dos # tres # tres parelles més. 
*INV: més tres parelles # tres # quatre # o sigui més o menys cinc 
 parelles. 
*NUR: mm. 
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*INV: però el vostre grup diguéssim també és una amistat més forta. 
*NUR: <sí> [/] <sí> [/] sí. 
*INV: aa # segons tu # quin és el nombre ideal d'amics o amigues d'un grup 
 # perquè el grup funcioni? 
*NUR: home # una verdadera amistat és quan és un grup # no sé # més 
 reduit # bueno # tres persones # sap # que ia més confiança # allò # 
 després clar pués tenim molts més amics # però trobo que una 
 verdadera amistat són tres persones. 
*INV: quina diferència creus que hi ha entre millor amiga o amic # 
 entre amiga o amic # o entre company o companya? 
*NUR: diferència? 
*INV: sí # per exemple # millor amiga o millor amic # tu què creus # com 
 ho definiries? 
*NUR: doncs comparteixes experiències més fortes # expliques els 
 sentiments # els problemes # demanes consells # i això entre el 
 millor amic. 
*INV: mm # sí # i amiga o amic? 
*NUR: amiga # doncs que <pots sortir aaa> [//] pots sortir una tarda # 
 <pots> [//] no sé # pots estar # això bueno &=somriu # re # estar 
 una tarda junts doncs. 
*INV: i entre company o companya? 
*NUR: doncs simplement una relació que pot haver+hi doncs a classe # per 
 exemple # o amb un conegut # per xxx xxx xxx . 
*INV: quantes millors amigues o millors amics consideres que tens? 
*NUR: <millor> [/] millor amic amigues dues. 
*INV: dues # que seria la Sònia. 
*NUR: la Sònia i l'Alícia. 
*INV: i l'Alícia # quantes amigues consideres que tens # més o menys # eh? 
*NUR: uff. 
*INV: més o menys. 
*NUR: mm # no sé # ee comptant # <no sé> [/] no sé # cinc potser # bueno # 
 clar # és que és molt relatiu. 
*INV: cinc més o menys. 
*NUR: sí # i companys bueno. 
*INV: i quants companys o companyes consideres que tens? 
*NUR: entre els de la classe # bueno # dos de la classe # no ho sé # deu. 
*INV: val # mm # val # llavors amb la Núria # perdona # Núria i Sònia 
 # o sigui la Sònia ia ens has dit que és la teva millor amiga i 
 que us coneixeu des de petites # però des de quan tu notes que és 
 la teva millor amiga # que aquesta amistat és més forta # diguéssim 
 # perquè de petites pués la relació és més de joc # no? 
*NUR: <clar> [/] clar # des de bueno que ara ia he anat creixent i a vere 
 <tens uns> [//] <tens pro> [//] comences a tenir problemes # o entre 
 cometes # i veig que ella ha estat amb mi en tot moment # vull dir 
 que atres persones mira # faran la vista més grossa o # en canvi 
 ella no # ella en tots moments pués ha estat amb mi i tot # ens hem 
 explicat les coses noves que estem visquent. 
*INV: i des de quan que sou més amigues tu i la Sònia? 
*NUR: bueno # des de sempre # és que # però bueno. 
*INV: o sigui des de sempre va ser ia una millor amiga? 
*NUR: <sí> [/] sí. 
*INV: perquè de vedages es diu bueno ens coneixem des de parvulets però és 
 millor amiga des de batxillerat # no # no és el teu cas? 
*NUR: no # és que sempre hem estat <molt> [/] <molt> [/] molt unides. 
*INV: molt unides. 
*NUR: sí. 
*INV: val # creus que és important tenir amigues? 
*NUR: home clar. 
*INV: o amics? 
*NUR: <sí> [/] sí. 
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*INV: per què? 
*NUR: home perquè <necessites> [/] necessites un consol # bueno # 
 necessites explicar les teves coses # no sé # forma part de tu 
 mateixa. 
*INV: mm # on es fan les amigues o els amics # <on> [/] on és més fàcil 
 fer amics o amigues? 
*NUR: a on? 
*INV: sí. 
*NUR: mm # a vere # a l'escola <pots> [/] # bueno # pots trobar gent # 
 però bueno en el meu cas no # no és tant # no ho sé # o al poble # a 
 vegades <quan fas> [//] si fas alguna activitat que coincideixes i 
 veus que pués aquesta noia pués amb tu bé # saps # això. 
*INV: com es fan les amigues o els amics # un com ho ha de fer per fer 
 amigues o amics? 
*NUR: doncs # a vere # mostrant sinceritat # mm # sent tu mateix # penso 
 io # no has de ser artificial perquè així mostraràs la teva cara 
 artificial i no # bàsicament això. 
*INV: mm # de què parles amb les teves amigues o amics? 
*NUR: mmm # temes com # a vere # de què parlo en general? 
*INV: sí # en general # sí. 
*INV: <ia> [/] ia # doncs del què he fet ahir # què faré # eee els meus 
 plans per # no sé # cap de setmana # anècdotes que m'han passat # 
 qualsevol tema així de conversa. 
*INV: l'amistat amb els nois et sembla que és diferent respecte l'amistat 
 amb les noies? 
*NUR: home sí # trobo que sí # bueno jo # el meu cas # clar # <ara està> 
 [//] a l'estar amb una parella ell és com el meu amic # el meu 
 millor amic però # és clar # no # jo <amic> [/] amic # <de co> [/] 
 de dir+li coses superpersonals doncs <no> [/] no en tinc # 
 digue+m'ho aixís # saps # clar que és molt diferent. 
*INV: sí # aaa # o sia # tu dius # ara que estic amb un noi és com el meu 
 millor amic. 
*NUR: clar # sí. 
*INV: val # per tant tu a l'Enric també <l'enclau> [//] l'inclories en el 
 grup de millors amics o amigues? 
*NUR: clar # <sí> [/] <sí> [/] sí # encara que sigui la meva parella però 
 sí. 
*INV: i quin número li posaries? 
*NUR: doncs # home # un u o un dos. 
*INV: com la Sònia? 
*NUR: sí # clar. 
*INV: sí # i entre els dos # o sigui encara hi han coses que només 
 confies amb la Sònia? 
*NUR: clar # home # hi han coses que no # entre noies pués cambia molt 
 explicar+li <un> [//] a un <fil> [?] personal # que potser li he dit 
 a la Sònia <i a> [/] i <a> [/] <a la> [/] a la meva parella no li 
 he dit # saps? 
*INV: sí # val # i amb l'Enric quan temps fa que tens amistat? 
*NUR: anàvem a l'escola junts. 
*INV: des de p+tres? 
*NUR: <sí> [/] sí bueno # des de primària. 
*INV: des de primària # des de primer de primària. 
*NUR: sí # però bueno # amics # aquells moments qui ho diria # no. 
*INV: sí # llavors ereu companys o ja ereu amics? 
*NUR: companys # abans erem companys # fins que mira # un dia # bueno # 
 ell va plegar de l'escola i després mira ens vam trobar i mira. 
*INV: sí # i més o menys quant temps fa que sortiu? 
*NUR: quatre anys. 
*INV: uns quatre anys # val. 
*NUR: bueno # no arriba a quatre anys. 
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*INV: bueno # quasi quatre # no # mm aa llavors és la teva primera parella 
 o abans havies ia sortit amb altres nois? 
*NUR: no # és la meva primera parella formal. 
*INV: llavors l'amistat amb les teves millors amigues # amb la Sònia # 
 amb l'Alícia # et sembla que és diferent respecte l'amistat que tu 
 tens amb la teva parella? 
*NUR: sí. 
*INV: i en què diries que és diferent? 
*NUR: amb les maneres d'actuar # mm # no sé # ens expliquem coses 
 diferents # amb la meva parella doncs és més sentimental # diguem+ho 
 així # tenim atres maneres de fer. 
*INV: eee si tu tens un problema important d'alguna manera ho comparteixes 
 amb els dos # primer amb la Sònia i després amb l'Enric? 
*NUR: depèn del problema també # clar # hi han problemes que l'explicaré 
 més al meu nóvio # diguem # i xxx # depèn. 
*INV: com t'agradaria que fos la teva amiga ideal o amic ideal # ia sabem 
 que no existeix però com t'agradaria que fos? 
*NUR: doncs mmm # <mateixos> [//] <bueno és que> [//] mateixos 
 pensaments # maneres de fer iguals # però és clar això no # no sé # 
 això casi que no hi és # no # diguem+ho així # però sí. 
*INV: creus que podries ser amiga d'algú que fos molt diferent a tu # per 
 exemple un noi o una noia que dos d'una altra raça # tu ets de raça 
 blanca pués un noi o una noia que fos de raça negra? 
*NUR: home # perquè no # bueno # aquest any he estat treballant amb una 
 noia peruana i clar # io # bueno # fins ara <no tenia> [//] no havia 
 tingut mai relació ni re # i he vist que per què no # són persones 
 molt diferents # vale # com a raça però són perfectament igual que 
 nosatres # vull dir # io veig que molt bé # <i he establet> [//] i 
 he tingut una bona relació i ara encara ens continuem veient i tot # 
 vull dir que molt bé. 
*INV: sí # i algú que fos d'una cultura molt diferent # per exemple una 
 cultura musulmana # no # tu ets d'una cultura cristiana # o africana? 
*NUR: home # <no hi ha> [//] vulguis o no ia no t'ho planteges <se> [?] 
 tenir una amistat però bueno. 
*INV: per què? 
*NUR: perquè clar són maneres de pensar molt diferents # ara # perquè no # 
 si se pot plantejar una oportunitat # però en principi <no> [/] no 
 tinc intenció # bueno # no veig <que hi hagi> [//] que pugui 
 haver+hi una amistat entre una persona tan diferent com jo. 
*INV: mm # i algú amb una disminució # per exemple una persona que fos 
 cega # et sembla <que> [/] que podries ser amiga o potser el fet de 
 la ceguessa influiria en aquesta amistat? 
*NUR: clar # bueno # <som> [/] som diferents # no # però tenen els 
 mateixos sentiments # eh # <no> [/] <no té perquè> [//] no tens 
 perquè despreciar+la ni re # vull dir # clar # io no m'hi he 
 relacionat # bueno # amb cap persona d'aquests problemes però no # 
 <podria> [/] podria tenir una relació perfectament. 
*INV: i amb una persona sorda # un altre tipus de disminució # com ho veus 
 una amistat amb una persona sorda? 
*NUR: home # mm # per una persona sorda # mm # tt seria de gran # bueno # 
 trobo que una relació bueno <amb> [/] amb mi # &=somriu # mm # a 
 vere # tornem a començar # aa perquè no # bueno # va # m'he quedat 
 en blanc. 
*INV: sí # io et preguntava # tu creus que podries ser amiga d'una persona 
 molt diferent a tu # per exemple una persona amb disminució # no # i 
 hem dit una persona cega # no # i tu m'has donat la teva opinió # i 
 una persona sorda # et sembla que podries ser amiga d'una persona 
 sorda # o el fet de la sordesa influiria en aquesta amistat? 
*NUR: <clar que influeix> [/] clar que influeix però # a vere # mm # <se 
 va> [//] a mida que et vas coneixent i tot # pots trobar que és una 
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 gran amistat encara que tingui aquet problema # però # podria. 
*INV: i una persona amb cadira de rodes # per exemple amb una deficiència 
 motòrica? 
*NUR: vaig tenir una amiga que anava amb cadira de rodes i bé # és una 
 persona igual com una altra # vull dir # té les seves avantatges # 
 les seves desventatges però igual que un altre. 
*INV: què fas tu per la teva millor amiga? 
*NUR: què faig? 
*INV: sí. 
*NUR: l'intento # no sé # apoiar # bueno # que estigui feliç # o no sé # 
 d'apoiar+la en tots moments # no sé # entendre+la # escoltar+la 
 perquè sinó # això. 
*INV: i què fa la teva millor amiga per tu? 
*NUR: bueno # el mateix # no # o al menys s'intenta. 
*INV: mm # què creus que pensen les teves amigues sobre tu? 
*NUR: què pensen? 
*INV: mm. 
*NUR: doncs que sóc honrada # sensible # clar # em tracten d'una manera # 
 simpàtica # <bueno que> [//] això. 
*INV: què és important perquè una amistat funcioni? 
*NUR: important # la sinceritat trobo jo. 
*INV: quins problemes o conflictes surgeixen en la relació amb les teves 
 amigues? 
*NUR: mmm problemes? 
*INV: sempre ara una bassa d'oli no és mai # no # sempre en algun moment 
 donat hi pot haver pués algun petit conflicte # no # algun petit 
 problema. 
*NUR: <sí> [/] sí # doncs aa # no ho sé # no # problemes # no sé # davant 
 <de> [//] d'una decisió doncs que una pensi una cosa # l'atra # i 
 no ens posem d'acord # això. 
*INV: i com resolts aquests petits problemes o conflictes que puguin haver 
 en la relació amb les teves amigues? 
*NUR: doncs mira mm # mm # no ho sé # mm doncs mira # a vegades has de fer 
 la vista una mica grossa # mm ff això bàsicament # a vere. 
*INV: quan no us poseu d'acord? 
*NUR: sí # aaa mira # deixar+ho passar i paciència a vegades # i això. 
*INV: i què vols dir # que has de cedir d'alguna manera. 
*NUR: sí # has de cedir perquè si miressim tot fil per randa # a vere # al 
 final és que <no> [/] <no> [/] no estaria # no # saps? 
*INV: en general per què les amigues s'enfaden? 
*NUR: doncs a vegades problemes de gelos # també pot ser # mm # 
 desconfiança una mica # això. 
*INV: mm # tu amb qui tens més confiança # amb les teves amigues o amics # 
 o amb els pares? 
*NUR: home # <amb els pares> [//] els pares són <els> [/] # diguem entre 
 cometes # els meus millors amics # però és clar mm no els hi 
 explicaré moltes coses que els hi explico als meus amics # són dos 
 tipus de confiança # no sé. 
*INV: d'alguna manera # quin # no cal que entris en detall # però quin 
 tipu de temes et sembla que és millor no explicar en els pares # que 
 ho expliques més a les teves amigues o amics? 
*NUR: mm # a vere # no ho sé # les relacions que hagi pogut tenir # mm # 
 no sé # o un problema relacionat # <no sé> [/] no sé # o amb algun 
 amic a vegades # no sé. 
*INV: mm # o sigui quan dius les relacions que haigi pogut tenir a què et 
 refereixes? 
*NUR: sí # bueno # no # per exemple # a vegades # si he sortit algun 
 dissabte o com m'ho hagi pogut passar una nit o coses d'aquestes. 
*INV: mm # de vegades les teves amigues o amics et pressionen perquè facis 
 coses que tu no vols fer? 
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*NUR: sí # a vere per exemple # no sé # mm siii diuen per exemple <de> [/] 
 # un exemple molt tonto # de fer campana per exemple de classe # 
 <va> [/] va sí # va no # no sé # xxx trobo bueno # <ia prenc> [/] ia 
 prenc les meves decissions # no # però no te'n doncs compte i es 
 clar # et posen entre l'espasa i la paret # no # però bueno. 
*INV: sí # i aa en aquet moment tu normalment per què optes # en aquestes 
 situacions? 
*NUR: io em deixo influienciar força però no ho sé # hi ha alguns cops 
 que m'he equivocat i hi ha d'atres que no # ia intento ara 
 rectificar # no. 
*INV: sí # quan dius t'has equivocat # què vols dir que si +/. 
*NUR: que m'he deixat influenciar mm <per aquestes perso> [//] bueno per 
 lo que m'hagin pogut dir o d'allò # que reconec que m'he equivocat # 
 alguns cops # això. 
*INV: mm # si les teves amigues o amics volen que fassis una cosa però els 
 teus pares no et deixen # tu què escolliràs? 
*NUR: mm # <depèn> [/] <depèn si> [//] # bueno # és que bueno amb els meus 
 pares bueno ara diguem que hi ha més bona relació i tot # a mida que 
 vas creixent t'hi entens més i normalment ara això està equilibrat # 
 diguem+ho així # saps? 
*INV: de tota manera # imaginat una situació # no # <les> [/] les teves 
 amigues o amics doncs volen que fassis una cosa però els teus pares 
 no et deixen # què faràs tu? 
*NUR: depèn # però a vegades la faig xxx la cosa # bueno normalment suelo 
 fer més cas als meus pares # trobo <que no hi ha> [//] que no val 
 la pena diguem # enfadar+nos i xxx xxx amb els meus pares. 
*INV: què teniu en comú tu i les teves amigues o amics? 
*NUR: mm # costums # aaa maneres de pensar # de vestir # mm # això # 
 maneres d'actuar # no sé. 
@End
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@Begin 
@Languages: cat 
@Participants: JOA Joan Target_Child, INV Mireia Investigator 
@ID: cat|conversa|JOA|20;2.|male|2CFGS arts 
 gràfiques IES Escola del treball|oient|Target_Child|vídeo30| 
@ID: cat|conversa|INV||female|||Investigator|| 
@Birth of JOA: 12-NOV-1983 
@Coder: INV 
@Date: 30-JAN-2004 
@Situation: conversa sobre l'amistat 
*INV: qui són els teus millors amics o amigues? 
*JOA: &=riu . 
*INV: digue'm els noms que parlarem d'ells. 
*JOA: ah val # parlaras amb ells? 
*INV: nooo # parlarem d'ells. 
*JOA: ah <val> [/] val # xxx aaa &jo Joan # Víctor # Carlos # Santi # 
 Josep # Jordi psss # te'ls dic tots? 
*INV: no # els més amics. 
*JOA: més ami(cs) # llavorens ia. 
*INV: aquets. 
*JOA: sí. 
*INV: sí # llavors # amb el Joan # on el vas conèixer # el Joan? 
*JOA: el vaig conèixer mitjançant <un altre> [/] un altre amic meu que io 
 # un altre amic i io me'l va presen(tar) # vull dir no el coneixia i 
 me'l va presentar i bueno i va començar a venir xxx al grup dels 
 amics i +/. 
*INV: o sigui a través d'un altre amic. 
*JOA: a través d'un altre amic que anava a classe amb ell que venia <amb 
 el meu> [/] amb el meu grup d'amics i va començar a xxx . 
*INV: i des de quan que sou més amics tu i el Joan? 
*JOA: des de quan? 
*INV: sí. 
*JOA: pff. 
*INV: més o menys. 
*JOA: fa quatre o cinc anys. 
*INV: val # o sigui el Joan està a Menorca i el vas conèixer a Menorca? 
*JOA: <sí> [/] sí . 
*INV: quants anys fa que estàs tu aquí a barcelona? 
*JOA: doncs aquest és el segon any. 
*INV: mm # sí # i el Víctor on el vas conèixer? 
*JOA: el Víctor el vaig conèixer fff mitjançà on tenia io una vesina # 
 una noia que viu al costat de casa meva que sortia amb el seu germà 
 # <iii> [/] i bueno <i ens vam> [/] i ens vam fer # ell algun cop 
 <havia> [//] venia per # havia anat a casa d'aquesta noia que viu al 
 costat i <ens vem començar> [//] vull dir <vam> [//] ens vam 
 conèixer i <vam> [/] vam fer amistat <i> [/] i a partir d'aquí. 
*INV: mm # sí # o sigui una mica al veïnat? 
*JOA: <sí> [/] sí # perquè allí on <vis> [//] vic io amb els veïns tenim 
 una relació bastant molt bona perquè hi ha bastanta gent de la 
 nostra edat xxx # i bueno # ell començava a venir perquè es trobava 
 bé <entre> [/] <entre> [/] entre amb companys meus del veïnat i 
 noies que hi havien # són de la mateixa edat més o menys i ia 
 començava i arrel d'aquí <va> [/] va venir # que com xxx xxx . 
*INV: <sí> [/] sí # i més o menys quants anys fa que sou més amics tu i el 
 Víctor. 
*JOA: també quatre o cinc anys # aproximadament. 
*INV: val # el Carles # on el vas conèixer? 
*JOA: el Carles el vaig conèixer a l'escola # a l'institut. 
*INV: a l'institut. 
*JOA: sí. 
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*INV: val # en quin curs més o menys? 
*JOA: io el vaig conèixer # bueno el coneixia deee # <de> [/] de jugar a 
 futbol però no jugava amb el meu equip i <era un> [//] el coneixia 
 que alguns cops havíem parlat però <no> [/] <no> [/] <no> [/] no 
 venia a la meva escola <ni> [//] i a primer de batxillerat va venir 
 amb nosal(tres) # va venir # vam coincidir a l'escola iii a partir 
 d'aquí vam fer amistat i després també vam jugar junts a futbol # 
 posteriorment # quan <va> [/] vam fer bastanta amistat. 
*INV: val # o sigui des de primer de batxillerat més o menys? 
*JOA: sí. 
*INV: per tant # més o menys quant temps fa que sou amics? 
*JOA: són quatre. 
*INV: uns quatre anys també. 
*JOA: uns quatre anys sí. 
*INV: mm # el Santi # on el vas conèixer? 
*JOA: bueno # el Santi és un cosí meu # té la mateixa edat que io iii 
 bueno des de sempre i deprés que va venir # el batxillerat també 
 <va> [/] va també el vam fer junts iii també està estudiant aquí a 
 barcelona i doncs ens veiem # viu a prop de casa a més i bueno 
 ens veiem # és un amic i és un cosí però bueno io el considero un 
 bon amic # també. 
*INV: <sí> [/] <sí> [/] sí # i clar # tu i el Santi us coneixeu des de 
 petits # des de sempre # no ? 
*JOA: <sí> [/] <sí> [/] sí. 
*INV: i així més amistat # quants anys fa més o menys # que tens més 
 amistat amb el Santi? 
*JOA: hombre que tenc més amistat xxx perquè quan erem cosins mos 
 veiem parlant # no ens veiem tant com a partir com a partir com vam 
 començar a anar a l'escola junts # al batxillerat. 
*INV: des del batxillerat # o sigui també uns quatre anys # més o menys. 
*JOA: fa # dos # sí # quatre anys. 
*INV: sí # el Josep # on el vas conèixer? 
*JOA: el Josep el vaig conèixer pfff aa arrel de <d'en Víctor> [/] d'en 
 Víctor <que era> [/] que era amic seu # jugaven a bàsquet junts # i 
 bueno iii també ens <vam fer> [/] vam fer amics # porteriorment 
 també <va venir> [/] va venir a l'escola on io iii bueno. 
*INV: sí # o sigui # també fa uns quatre anys # més o menys? 
*JOA: més # <cinc> [/] cinc # sis # lo millor # cinc anys just. 
*INV: i el Jordi? 
*JOA: el Jordi també # la mateixa situació <que> [/] que en Josep # 
 <casi> [/] casi sí. 
*INV: o sigui també el vas conèixer a través del Víctor? 
*JOA: xxx xxx xxx d'en Víctor ? 
*INV: o a primer de batxillerat? 
*JOA: no # a primer de batxillerat ia el coneixia # em sembla que no el 
 vaig conèixer a través del Víctor # el vaig conèixer # és amic d'en 
 Víctor xxx xxx xxx no recordo ben bé si # el vaig conèixer a través 
 d'en Víctor # ia els coneixia però bueno va ser quan mos vam xxx xxx 
 va començar a ser anar més amb el grup junts i així # potser fa cinc 
 anys que el conec o # deprés <també va venir> [/] també va venir a 
 l'escola # va posar a fer el batxillerat també al mateix xxx que el 
 feia xxx # ell feia un any o casi dos que vull dir fa cinc o sis 
 anys que el conec. 
*INV: <val> [/] val # llavors aaa # o sigui # tots aquests nois més tu 
 formeu un grup o aquí hi han diferents grups? 
*JOA: no aquí hi ha +/. 
*INV: quan us veiuen # quan sortiu. 
*JOA: aquí hi ha diferents grups. 
*INV: val. 
*JOA: encara que nos coneixem tots molt. 
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*INV: llavors # a vere # un grup qui el forma # o sigui # tu +//. 
*JOA: jo # aaan Josep # en Jordi # en Joan # Víctor i altres. 
*INV: a vere # Josep # Jordi # Joan # Víctor # sí # o sigui # aquet és un 
 grup? 
*JOA: sí # i altres. 
*INV: val # i altres persones que no tens un +/. 
*JOA: sí # no # a banda que aa <es un> [//] <nos conec> [//] io conec 
 molta més gent # <ia he dit> [//] clar # els que més ara 
 m'han vingut molt més al cap però avant puc tenir amistat però també 
 és un poble petit i nos coneixem molt tots # vull dir. 
*INV: o sigui # Josep # Jordi # Joan i Víctor # val # i el Carles i el 
 Santi van junts amb tu? 
*JOA: sí # no # xxx . 
*INV: o van per separat també? 
*JOA: no # van al mateix # viu # vull dir van a un altre grup # lo que 
 passa que <mos> [/] <mos> [/] mos ajuntam molt i <mos> [/] mos 
 coneixem molt # vull dir no +//. 
*INV: sí # però ells dos van en un mateix grup? 
*JOA: ells dos # sí # ells dos van en un mateix grup. 
*INV: val # o sigui Carles més Santi més tu # no # quan hi vas? 
*JOA: sí. 
*INV: més altres # no? 
*JOA: <sí> [/] <sí> [/] sí # més altres # i també <ells dos> [/] ells dos 
 viuen aquí a barcelona. 
*INV: són de barcelona? 
*JOA: no # viuen aquí a barcelona # <estan es> [//] # de fet aquet viu amb 
 jo # en Carles # és un company de pis # i els altres no # <són> [/] 
 són a menorca clar # <vull dir> [/] vull dir aquí a barcelona # per 
 exemple # <nem molt> [/] nem molt junts # és diferent també. 
*INV: clar <sí> [/] <sí> [/] sí # clar # val # llavors si haguessis de 
 posar números en quant aaa # o sigui més amic # i un u és <molt> [/] 
 molt amic  # aaa i un dos doncs molt amic però no tant # un tres una 
 mica menys # i així <proce> [//] progressivament # quins números els 
 hi posaries # per exemple Joan? 
*JOA: Joan <un u> [/] un u. 
*INV: un u # algú altre també un u? 
*JOA: sí # en Carlos. 
*INV: Carles. 
*JOA: en Santi i en Jordi. 
*INV: val. 
*JOA: i los <altres> [/] altres també són molt amics però doncs +//. 
*INV: un dos # un tres? 
*JOA: un dos. 
*INV: un dos # en Víctor # i en Josep també? 
*JOA: sí. 
*INV: aaa on tens més amics # aquí a l'institut # aaa no sé # aamb aaa 
 l'institut que anaves a menorca # aaal poble on vivies o a la ciutat 
 on vivies # on tens més amics? 
*JOA: allà a menorca # evident. 
*INV: menorca. 
*JOA: sí # a l'institut que anava i aa # bueno és que anava a la mateixa 
 ciutat que l'institut # vull dir allà mateix. 
*INV: sí # i d'aquí de l'institut # de la teva classe # qui són <els que> 
 [/] els que tens més amistat o més relació? 
*JOA: el Lluís # mm. 
*INV: de la classe actual # Lluís. 
*JOA: Lluís # Naila # i en Gabriel # bueno # aquí és diferent perquè # 
 bueno sí som amics però vull dir clar mos # són més # os veus només 
 a classe i no os veus tant # és més diferent també però . 
*INV: sí # llavors # a veure # amb els teus amics quan et veus # clar # hi 
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 han com a dos grups # no # un són els que estan aquí a barcelona i 
 els altres els que están <a> [/] a menorca # no? 
*JOA: sí # bueno # sí # també està a barcelona però <viu> [/] viu força 
 lluny # també està estudiant però no el veig tant # el veig poc aquí 
 a barcelona. 
*INV: <ia> [/] ia # val # llavors a veure # el grup de menorca quan els 
 veus? 
*JOA: aa quan aaa # per nadal # per pasqua i l'istiu # iii algun cop que 
 io vaig allà entre nadal <entre> [/] <entre> [/] entre cada 
 trimestre o si hi ha algú ve aquí a barcelona a veurens o vull dir 
 +/. 
*INV: no manteniu el contacte per telèfon o per e+mail? 
*JOA: <sí> [/] <sí> [/] <sí> [/] <sí> [/] # sí # vull dir # bueno no # 
 bueno per mòbil o <pel me> [/] pel meil # <sí> [/] <sí> [/] sí que 
 el mantenim el contacte # però vull dir # &veu veure'ls vull dir # 
 # però parlar així anem parlant sovint. 
*INV: i llavors # a veure # aquí a barcelona hi ha # torna+m'ho a dir # si 
 us pla. 
*JOA: en Carlos i en Santi. 
*INV: en Carles i en Santi # val # i tu comparteixes pis amb el? 
*JOA: amb en Carles. 
*INV: amb en Carles. 
*JOA: sí # i un altre. 
*INV: i un altre noi # llavors # quan et veus amb aquests amics? 
*JOA: cada dia. 
*INV: clar # amb el Carles si comparteixes pis. 
*JOA: i amb en Santi viuen al costat de casa també # casi cada dia # per 
 no dir cada dia &ca casi cada dia. 
*INV: <ia> [/] <ia> [/] ia # eee quines activitats feu? 
*JOA: fff no sé. 
*INV: xxx amb el grup d'aquí a barcelona # què feu? 
*JOA: eees # sortir # eee anar a jugar a futbol # <nar> [/] nar algun cop 
 al cinema # lo normal # no sé. 
*INV: sí # i amb el grup de menorca # el mateix o alguna altra cosa 
 diferent? 
*JOA: sí també # aaa també lo mateix més o menys # <nar> [/] nar a la 
 platja a l'estiu # <nar> [/] nar a campar <quan> [//] un cap de 
 setmana vull dir # tant amb uns com amb altres i tots junts. 
*INV: sí # val # per tu quin és el nombre ideal d'amics d'un grup? 
*JOA: no crec que hi hagi un nombre. 
*INV: així perquè el grup funcioni # no # de vegades hi ha algú que diu 
 ui quinze és multitud # no # i dos de vegades és una mica aborrit. 
*JOA: ah # bueno # vale sí # xxx xxx aquet extrem sí # vull dir # vuit # 
 nou # set # no ho sé # això també depèn # no sé # un nombre no # 
 clar quinze són massa a lo millor però # que vull dir que no té per 
 què # <no té> [/] no té res que veure en principi # no ho sé. 
*INV: quina diferència hi ha entre millor amic # amic i company # com ho 
 definiries? 
*JOA: home # millor amic supòs que li se li explica casi # no sé # si tens 
 problemes # si tens tot # tot <lo que pugui> [//] lo que te pugui 
 passar o si tens calque problema no sé familiar # no sé # pués un 
 dia # no sé # calque problema amb s'alota # amb la nóvia o no sé # 
 li pots explicar. 
*INV: amic? 
*JOA: home # un amic també però potser un amic no el veus tant com el teu 
 millor amic # no ho sé # io posaria aquesta diferència # que la 
 relació no és tant <no> [/] <no> [/] no sé com dir+ho # que no hi 
 parla # no és que no hi parlis tant però vull dir <no> [/] <no> [/] 
 no ho veus tant # vull dir no # lo veus a lo millor dos cops a la 
 setmana o potser lo millor amic ia no # però el veus més # vull dir 
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 # no ho sé # però bueno també <li pots dir> [/] li pots explicar de 
 tot. 
*INV: i company? 
*JOA: company <de> [/] de què # de classe o +//. 
*INV: sí # per exemple # <o> [/] o d'un altre àmbit. 
*JOA: fff no sé # un company # no sé també # vull dir # li pots explicar 
 coses però no sé # no tens tanta confiança i més si <no> [/] no el 
 coneixes de fa tant de temps oo no tens tanta confiança suposo. 
*INV: sí # llavors quants millors amics penses que tens? 
*JOA: mmm quatre o cinc. 
*INV: quants amics penses que tens # més o menys? 
*JOA: amics mmm deu # asò o més # és que ara no sé # no he identificat 
 però # bastant. 
*INV: quants companys penses que tens? 
*JOA: companys # també. 
*INV: més o menys. 
*JOA: deu # asò # no sé # és que per exemple <aquí> [//] io aquí a 
 barcelona no faig activitats # per exemple # de jugar a futbol i 
 coses d'aquestes # xxx xxx vull dir. 
*INV: sí # mmm # a veure # amb el teu millor amic # has dit que era el 
 Joan # potser # no # el més de tots # bueno ia t'ho he preguntat 
 abans # quant temps fa que tens amistat amb el Joan # m'has dit uns 
 quatre anys # oi. 
*JOA: sí # no # <quatre o cinc> [/] quatre o cinc anys. 
*INV: quatre o cinc # sí # aaa creus que és important tenir amics? 
*JOA: sí. 
*INV: per què? 
*JOA: bueno # pués perquè tens gent que qui passar+t'ho bé # si contar+li 
 ses teves coses o problemes o lo que puguis tenir i que fer 
 actividats # io què sé # <anar> [//] fer qualsevol cosa. 
*INV: sí # on es fan els amics? 
*JOA: els amics pfff <a a l'escola s'hi fan però no és el meu cas # 
 també he fet amics io jugant <a> [/] a futbol o a 
  <els veïns> [/] els veïns xxx també bons amics també <de> [/] de 
 casa meva. 
*INV: com es fan els amics? 
*JOA: com? 
*INV: sí. 
*JOA: fff xxx home no ho sé # &=riu # <no ho sé> [/] no ho sé com es fan 
 els amics # no sé # comences a parlar amb una persona i veus que # 
 no ho sé # xxx xxx si també fa coses que tu també fa # no sé # per # 
 <no sé> [/] no sé com dir+t'ho. 
*INV: coses # vols dir activitats com el futbol? 
*JOA: sí # activitats # o coses que li agraden i que a tu també t'agraden 
 ii o comparteixes opinió # xxx xxx vull dir o ffff sí # així seria # 
 o xxx per exemple xxx xxx que ia no parlo dic # <quan ets més> [/] 
 quan ets més jove si t'agrada sa mateixa música i coses d'aquestes # 
 potser # a lo millor # no sé. 
*INV: sí # de què parles amb els teus amics? 
*JOA: fff # de tot. 
*INV: l'amistat amb els nois et sembla que és diferent respecte l'amistat 
 amb les noies # l'amistat que tu puguis tenir amb els nois et sembla 
 que és diferent respecte l'amistat que tu pots tenir amb les noies? 
*JOA: sí # de vegades sí. 
*INV: per què? 
*JOA: ves # eee sí suposo que sí # no ho sé # perquè és que no ho sé però 
 potser un amic <li faràs> [//] li pots fer xxx xxx que a lo millor # 
 no # no sé # vull dir # no s'enfadi # no # no ho sé # potser sí 
 potser no # no ho sé # en el meu cas poc diferencia n'hi ha però no 
 molta tampoc # <entre un amic> [/] entre un amic i una amiga # però 
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 no ho sé # no sé què dir <com a> [//] com diferenciar+ho ara <no ho 
 sé> [/] no ho sé. 
*INV: bueno # abans ho deies una mica # no # que no s'enfadi # xxx # 
 alguna broma amb un amic li faries. 
*JOA: <sí # potser sí però> [/] sí # potser sí però tampoc no seria <una> 
 [//] com una # però bé podria això # per exemple <un> [/] <un> 
 [//] però <no ho sé> [/] no ho sé # no sabria com contestar+ho xxx . 
*INV: imagina't <que> [//] pués que estàs sortint amb una noia # no # que 
 tens una nóvia o una parella # l'amistat amb els teus millors amics 
 et sembla que seria diferent o igual que l'amistat <amb> [/] amb la 
 teva nóvia # amb la teva parella? 
*JOA: home <di> [/] io seguiria sent igual d'amic amb els meus amics # 
 diferent # potser seria diferent perquè sense xxx xxx la nóvia o 
 això potser seria diferent però io seguiria sent igual d'amic <que> 
 [/] <que> [/] que abans # vull dir # no per <tenir una> [//] 
 tenir nóvia seria diferent # tenir una relació diferent amb ella. 
*INV: val # i la relació que tu tens pués ara amb el Joan # amb el Carles 
 # el Santi # el Jordi # no # aaa seria la mateixa que la que 
 tindries amb la teva nóvia # amb la teva parella o seria diferent? 
*JOA: possiblement seria una mica diferent. 
*INV: en quin sentit? 
*JOA: no ho sé # una nóvia suposo que és # <no ho sé> [/] no ho sé # però 
 vull dir potser amb una noia <és> [//] <parles> [/] parles molt més # 
 vull dir és # vull dir tens un # no sé # tp # també és perqué 
 l'estimes si una alota hi estan i asò # però sí seria diferent # 
 però no sé ara # tp # les coses no sé no # les coses <que fas> 
 [/] que fas amb els amics potser amb la nóvia no # no és # no és que 
 sigui dolent i no dolent però potser faries altres coses amb la 
 nóvia # no ho sé. 
*INV: mm # com t'agradaria que fos el teu amic ideal? 
*JOA: pfff amic idea(l) pués no sé una persona normal i corrent que pfff 
 no ho sé # <com> [/] com puguin ser ells # per exemple els hi 
 consideri amics ideals. 
*INV: sí # què és el que més valores d'ells # per exemple # o de l'amistat? 
*JOA: de s'amistat ? 
*INV: sí. 
*JOA: potser sa sinceritat # i que te puguin ajudar en qualsevol moment # 
 que puguis <que &ten ten> [//] que tenguis coses que te puguin 
 ajudar i que te puguin fer un favor o qualsevol cosa # que quan es 
 necessitis bueno # que te puguin ajudar un poc. 
*INV: creus que podries ser amic d'una persona que fos molt diferent a tu 
 # per exemple tu ets una persona de raça blanca # doncs podries ser 
 amic d'una persona de raça negra o això seria un impediment per a 
 l'amistat ? 
*JOA: <sí> [/] <sí> [/] sí # podria ser igual d'amic # <sí> [/] sí # 
 perfectament. 
*INV: i una persona d'una cultura o d'un país molt diferent al teu 
 # per exemple una cultura pués # no sé # africana o àrab o xinesa  ? 
*JOA: sí # suposo que sí # vull dir # no m'he trobat en aquesta situació 
 però # en principi # no veig per què no. 
*INV: i una persona amb disminució # per exemple et sembla que 
 podries ser amic d'una persona sorda? 
*JOA: sí. 
*INV: i cega? 
*JOA: sí # pens que sí # passa que clar ara potser és molt bo de dir+ho i 
 a lo millor +/. 
*INV: sí # però és la teva opinió # ara # no. 
*JOA: en principi io pens que sí # que <no tenc> [/] no tenc perquè 
 haver+hi <cap> [/] <cap> [/] cap impediment. 
*INV: sí # i una persona amb cadira de rodes? 
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*JOA: també. 
*INV: també # <què fa> [/] què fa el teu millor amic per tu? 
*JOA: què fa # pués ajudar+me quan tenc un problema <o quan> [/] o quan 
 necessita algo que em fagi un favor # que ma pués donar+me # <que 
 m'ho donin> [/] <que m'ho donin> [//] m'ha donat un consei o algú 
 que xxx a sobre o alguna cosa que io l'hagi demanat # no ho sé # 
 alguna opinió # mil coses # no ho sé. 
*INV: i què fas tu pel teu millor amic? 
*JOA:  lo mateix supòs # entent # pués si ten algun problema # ajudar+lo 
 # <si té> [//] si me demanen opinió sobre algun tema intent 
 dir+li sincerament <encara que no sigui> [/] encara que no sigui 
 lo que ell a lo millor voldria escoltat # vull dir una opinió o no 
 sé lo que sigui. 
*INV: què creus que pensen els teus millors amics sobre tu? 
*JOA: no ho sé # &=riu . 
*INV: què diries? 
*JOA: pués que <som> [/] som més o menos una persona educada mmm intente 
 ajudar si puc # mm # això # no ho sé. 
*INV: què és important perquè l'amistat funcioni? 
*JOA: què és important per xò? 
*INV: sí # que no es trenqui l'amistat. 
*JOA: pués <que hi hagi> [//] que vagis parlant continuament # potser si 
 deixes de parlar algun temps amb una persona sa amistat no es perd 
 però potser tant # eee eee el que abans era <tan> [/] tan amic 
 potser vas perden+t'ho un poc perquè o perquè no ho vols o perquè 
 per mil coses # no sé # a poc a poc vas perdent i després també <que 
 noo> [/] que no ho sé # que no # que tengui que no # que no hi hagi 
 algun problema # <alguna> [/] alguna cosa entre els dos # que no 
 quedi algun conflicte per xxx xxx alguna cosa # no ho sé. 
*INV: aa # a vere # quins problemes o petits conflictes surgeixen en la 
 relació amb els teus amics # sempre alguna petita cosa passa # no? 
*JOA: sí # pués +//. 
*INV: doncs # normalment quines són aquestes petites coses? 
*JOA: sí # no ho sé # coses que # per exemple discuteixes sobre <coses 
 que> [//] temes que un té una opinió té un altre # sobre siii per 
 exemple tu li dius # no ho sé # si li demanes cosa i <no> [//] o <no 
 ho f> [/] no ho fa o li demanes cosa i no ho sé # si per exemple # 
 <si per> [//] no sé com dir+ho # o si passa de tu o quan li demanes 
 cosa passa de tu o no et fa prou cas o alguna cosa d'aquestes # 
 però +//. 
*INV: mm # i com resols els petits problemes o petits conflictes amb els 
 teus amics? 
*JOA: parlant # <i xerrant de> [//] # <parlant> [/] parlant de lo què ha 
 passat o xxx xxx xxx . 
*INV: en general # per què creus que els amics s'enfaden? 
*JOA: pff # &=riu # no ho sé perquè a vegades dius coses que li puguin 
 molestar <per> [//] o demani o tu pensis un poc diferent que ell iii 
 ii s'ho prengui en aquell moment malament ooo coses d'aquestes. 
*INV: amb qui tens més confiança # amb els amics o amb els pares? 
*JOA: hombre <amb la> [//] amb els dos # suposo # sí. 
*INV: de vegades els teus amics et pressionen perquè facis una cosa que tu 
 no vols fer? 
*JOA: no # vull dir si io no ho vull fer # no ho faig # independentment de 
 lo que me diguin # me poden dir venga # io li dic que no i ia està # 
 <no> [/] no passa d'aquí. 
*INV: si els teus amics volen que fassis una cosa però els teus pares no 
 et deixen # tu què escolliràs? 
*JOA: si els meus amics volen que fagi algo i els meus pares no em deixen? 
*INV: sí. 
*JOA: pff # no ho sé # ia <fa> [/] fa estona que no m'hi trobo en aquesta 
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 situació # hombre depèn de lo que sigui també # <ells sempre xxx> 
 [//] els pares sempre li tens <un poc més de> [/] un poc més de 
 respecte # si et diuen que no fagis una cosa o no per exemple # no 
 ho sé. 
*INV: què teniu en comú tu i els teus amics # què creus que teniu en comú? 
*JOA: què tenim en comú? 
*INV: sí. 
*JOA: emm # no sé # <que> [/] que mos agraden coses similars # que # 
 aficions similars i coses d'aquestes # encara que un pugui tenir una 
 afició que un altre no # però més o menos. 
@End 
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3. Transcripcions de les argumentacions 
aportades en el sociograma 
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Argumentacions del grup-classe envers els alumnes sords de la mostra 
 

Amic 1) El coneixo de fa temps i és el meu amic. 2) És molt sincer i sempre està al meu costat quan el necessito. 3DAP1) Sempre anem junts i parlem de moltes coses. 1-DAP1-H 
No amic 1) Mai ens parlem. 2) va com un boig i si passa pel meu costat sempre em dóna una empenta 
Amic 1) Està més estona amb mi i em cau bé. 2DAM) És simpàtica, m’ajuda i parla amb mi. 3) És bona companya.  2-DAP2-D 
No amic 1) No ens parlem gens i no ens coneixem. 2) És una de les que menys parlo; no jugo amb ella si no és necessari. 
Amic 1) És molt treballador. 2) Em tracte bé i m’ho passo molt bé amb ell. 3) Té afeccions comunes amb mi; és simpàtic i bona persona. 4) És molt simpàtic i ve de la mateixa escola que jo. 5) Em 

cau bé i tinc bones relacions amb ell. 6) És bromista. 7) És molt graciós i em cau molt bé. 8) és el meu amic de l’antiga escola, som amics des que erem molt petits. 
3-DAP1-H 

No amic  
Amic 1) Compartim afeccions; sempre anem junts i és simpàtic. 2) El conec de fa temps i em cau bé. 3) Sempre m’ajuda. 4) És molt sincer i sempre està al meu costat quan el necessito. 4-DAP1-H 
No amic 1) Mai ens parlem. 2) No m’agrada la seva manera de ser.  
Amic 1) És molt bona amiga. 2) Em trobo bé amb ella i li tinc confiança. 3) És la meva amiga; és simpàtica i si tinc algun problema m’ajuda. 4) Estic amb ella i altres nenes tota l’estona; 

m’expliquen els seus problemes i jo també; compartim molts secrets; em fan riure molt; de vegades quedem el cap de setmana i m’ho passo molt bé amb elles. 
5-DAS-D 

No amic 1) És una de les que menys es relaciona amb la gent i no m’agrada la seva forma de ser. 2) No parlo molt amb ella. 3) De vegades has fet alguna cosa i de seguida ella i d’altres et diuen: has 
fet això! I fa ràbia. 4) Em porto també malament amb ella. 5) Sempre està “fastidiant” a la gent; cridant i parlant fort. 6) Va molt de “xula”; quan li dius alguna cosa et crida o et xiscla; a més 
es creu la millor. 7) Mai no parlo amb ella i si ho faig acabem barallant-nos.  

Amic 1) Sempre es preocupa per tu; sap ser una bona amiga i t’ajuda quan ho necessites.  2) Hi puc confiar; és sincera, amable i m’ajuda quan tinc problemes. 3) Em cau bé; per anar cap a casa 
vaig amb ella, de vegades. 4) Sabe escuchar y te ayuda en lo que haga falta. 5) Li tinc més confiança i la conec més com amiga 

6-DAP3-D 

No amic  
Amic 1) Des de primer anem junts i ens entenem prou bé. 2) Ens hem conegut aquest any però em cau molt bé. 3) Perquè encara que sigui un xic pesat, és un bon company, tant per treballar com 

per jugar. 4) És bon amic. 5) És estudiós; a la classe està atent i fora de la classe és divertit. 6) Em relaciono amb ell i li tinc més simpatia. 7) és un bon amic.  
7-DAP1-H 

No amic 1) S’enfada molt ràpid i interromp molt la classe. 2) Sempre ha de ser el que ell diu; si tens un pensament diferent mai l’accepta; sempre sent el que l’interessa. 3) Molesta molt i distreu la 
classe. 4) És un noi que va a la seva i és molt antipàtic i desagradable amb mi. 

Amic 1) Pot parlar de tot i no és violent. 2) És un dels que em cauen millor. 3) És agradable. 8-DAP2-H 
No amic  
Amic 1) El conec des de fa temps i em cau molt bé. 2) Sempre parlem de bàsquet i anem junts a les classes. 3) Fa molt de temps que som amics i tenim una bona amistat. 9-DAP2-H 
No amic 1) Em cau fatal 
Amic 1) T’ajuda quan tens un problema. 2) És agradable, comprensiva i treballadora, és valenta, positiva i lluitadora. 10-DAP1-D 
No amic 1) No es relaciona amb la resta de companys. 2) No tenim els mateixos gustos. 3) No em relaciono amb ella; no la conec massa. 4) Tenim un estil molt diferent; no he parlat gaire amb ella i 

no em cau gaire bé. 5) No suporto la seva manera de discriminar i jutjar. El seu caràcter i la seva forma d’actuar em posen histèrica. 6) No em cau bé perquè és antipàtica 
Amic 1) És una bona amiga. 2) És una de les 3 persones amb les que més bé m’ho passo; Les conec millor i em coneixen. 3) Confio en ella, ens ajudem molt entre nosaltres i sempre estem en un 

grup juntes 
11-DAP2-D 

No amic 1) No es relaciona amb la gent; no sembla molt sociable ni amistosa. 
Amic 1) És una persona molt sincera i dóna bons consells. 2) A totes dues ens agraden molt els còmics. 3) Es una persona comprensiva; le gusta dialogar y ayudar a los demás 4) és simpática i bona 

amiga. 
12-DAS-D 

No amic 1) No m’agrada com a amiga perquè no he tingut molta relació amb ella. 2) És una companya amb la qual, des de sempre, no he tingut una bona relació.  
Amic 1) Em cau super bé i m’ajuda. 2) Em cau molt bé i és simpàtica. 3DAP1) Me ayuda en cosas; es muy buena persona y tengo confianza con ella. 13-DAS-D 
No amic 1) Per tal com és.  2) Perquè no la conec. 3) No em parlo gaire amb ella. 4) No m’agrada la seva forma de ser. 
Amic 1) De seguida va començar a parlar amb mi; em cau molt bé i és com semblant a mi. 2) Sempre m’explica les coses que no entenc. Ell porta molt temps al cole i jo sóc nova i m’ajuda a 

integrar-me. 3) En moltes classes ens asseiem junts. Jo l’ajudo a ell i ell m’ajuda a mi. És molt bon amic. 4) Hi puc confiar completament i és amable amb mi. 5) Ell i d’altres són amb qui 
més parlo i més em relaciono. 6) És un dels que més em relaciono des que vaig començar aquest curs; em cau molt bé i el considero molt bona persona. 7) És una de les persones amb les que 
he tingut més “feeling” i que em cauen millor. És una de les persones amb les quals més em relaciono i més parlo. 8) És un dels que més m’he relacionat. Seu a prop meu i el conec de fa 
anys. 9) Portem 3 anys junts; l’any passat em vaig asseure cada dia al seu costat i l’he pogut conèixer i és molt bona persona. 

14-DAP1-H 

No amic 1) El vaig conèixer i vaig descobrir que no tenim gaires coses en comú. 
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No amic 1) Es un chico distante; con un caràcter difícil de tratar y es algo chivato. 2) Tiene una forma de ser muy diferente a la mía. 3) Tinc poca relació amb ell. 4) No parlo gaire amb ell; és pesat i 
té una personalitat que no m’agrada. 5) No té relació amb els altres i la poca que té és agressiva. 6) La seva manera de pensar no és la mateixa que la meva; parlo amb ell com a company i no 
com amic. 

Amic 1) Hi tinc més confiança.  2) És bona noia i sempre vaig amb ella. 3) És una de les que més em relaciono i parlo més. 4) Ella i d’altres noies formem un grup molt unit i saben moltes coses de 
mi. 

16-DAP1-D 

No amic 1) No tinc res en contra d’ella però no hi parlo tant. 2) No m’agrada gens el seu caràcter 
Amic 1) Des del primer dia m’ha semblant molt bona persona. 2) És amic meu però de vegades és una mica “punyetero”. 3) Va ser  un dels primers amb qui vaig tenir conversa quan vaig entrar 

aquí. 
17-DAP3-H 

No amic 1) No es su culpa directamente pero estoy seguro que, si desde pequeño la gente que le rodea lo hubiera tratado con normalidad, estaría más capacitado. 
Amic 1) Tenim un caràcter molt compatible i ens entenem molt bé. 2) És bona persona i em cau molt bé. 18-DAP1-D 
No amic  
Amic 1) He establert una bona relació amb ella; he quedat fora de l’horari de classe per fer alguna excursió entre els 4. 2) Em trobo a gust i em relaciono amb ella. 3) Em dóna seguretat; és bona 

persona; oberta; em sembla que faria moltes coses per mi. 
19-DAP1-D 

No amic  
Amic  20-DAP2-H 
No amic 1) Desgraciadament no em puc comunicar bé amb ell. 2) Tinc menys relació que amb els altres; és de les persones menys extrovertides de la classe, forma un subgrup amb altres, dificultant 

una mica la interacció. 
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Argumentacions del grup-classe envers els alumnes oients de la mostra 
 

Amic 1) Està més estona amb mi i em cau bé. 2) És sincera; m’escolta; ha estat amb mi des dels 3 anys. 3) És simpàtica, agradable i es pot treballar amb ella. 4) La conec de fa temps; parlo molt amb 
ella i juguem junts. 5) Vaig fer un treball amb ella i és molt responsable. 6) És d’un caràcter semblant al meu. 7) És bona amiga i simpàtica.  

21-oD 

No amic 1) No ens parlem gaire i no ens coneixem. 2) És molt callada i no parlo molt amb ella.  
Amic 1) El conec molt i em cau molt bé. 2) Compartim afeccions; sempre anem junts i és simpàtic. 3) Em cau bé. 4) Em cau bé. 5) És un gran amic. 6) És simpàtic. 7) Sempre parlo i vaig amb ell. 8) 

És molt sincer i sempre està al meu costat quan el necessito. 
22-oH 

No amic 1) No m’agrada el seu comportament. 
Amic 1) És simpàtic, amable i és un dels meus millors amics. 2) Si m’assec al seu costat, m’ajuda a fer coses; el conec de fa temps i ja sé com és. 3) És un dels que més em faig. 4) Em sento bé al seu 

costat i m’ho passo bé amb ell.  
23-oH 

No amic 1) No m’hi entenc i ens acabem barallant. 2) No parlo massa amb ell. 3) Només es preocupa pels estudis; no parlo gaire amb ell. 4) És pesat i “plasta”; no em cau gaire bé. 5) És “criticon”; les 
vegades que he estat amb ell no m’ho he passat bé 6) és pasota. 

Amic 1) Em cau bé i ens coneixem de fa temps. 2) Em cau bé. 3) És simpàtic, divertit, solidari, llest i em cau bé. 4) Sempre parlo i vaig amb ell. 5) És molt sincer i sempre està al meu costat quan el 
necessito. 6DAP1) Ell i un altre són els meus millors amics; sempre anem junts i parlem de moltes coses. 

24-oH 

No amic 1DAP1) No m’agrada la seva forma de ser. 2) És impertinent, egoista, xafarder i cridaner. 3) Es burla de mi.  
Amic 1DAS) Ens coneixem des de P-3 i portem molts anys amb una amistat bastant bona. 2) Em trobo bé amb aquesta persona i li tinc confiança. 3) És simpàtica i si tinc un problema m’ajuda. 4) 

Estic amb ella i altres tota l’estona; sempre m’explica els seus problemes i jo també. Compartim molts secrets i de vegades quedem els caps de setmana i m’ho passo molt bé i també perquè em 
fa riure molt. 5) ella i d’altres és amb qui em porto més bé.   

25-oD 

No amic 1) No parlo molt amb ella. 2) A vegades fas una cosa i de seguida et diu: què has fet? I això fa ràbia, a vegades.  
Amic 1) Ens portem molt bé des de petits. 2) Em cau molt bé. 3) Em cau molt bé i és bona persona. 4) L’escolliria per estudiar. 5) L’he escollit perquè m’agrada com amic, és bon company i pel seu 

caràcter. 6) Ens agrada el mateix, més o menys. 7) És un noi força intel·ligent, comprensiu, però sobretot molt divertit. 8DAP1) És un bon noi que m’estima. 9) És intel·ligent. 10) És estudiós; a 
la classe està atent i fora de la classe és divertit. 11) Em relaciono amb ell i li tinc més simpatia.  

26-oH 

No amic  
Amic 1) És una de les que més em relaciono;  li pots parlar amb sinceritat i sempre t’ajuda en tot. 2) Compartim coses en comú. 3) És molt simpàtica i molt amable.  27-oD 
No amic 1) No m’agrada el seu caràcter; és molt egoista i et vol deixar malament sempre. 
Amic 1) És una bona persona i ens portem molt bé. 2DAS) Congenio amb ella i és amb qui més parlo 28-oD 
No amic 1) Som totalment diferents i de vegades et mira com si fos superior a tu. 2) No es relaciona amb la resta de companys. 3) No tinc res en contra d’ella però som diferents. 4) No em relaciono amb 

ella; no la conec massa. 5) Tenim un estil molt diferent; no he parlat gaire amb ells i ni em cau gaire bé. 6) No em cau bé perquè és antipàtica 
Amic 1) Puc confiar en ella; és sincera, amable i m’ajuda quan tinc problemes. 2) És de confiança i m’ajuda quan ho necessito. 3) Em ric més amb ella; m’ajuda i és bona amb mi. 29-oD 
No amic 1) No tinc tracte amb ella. 2) Sempre vol parlar i mai jugar al què jo proposo. 3) S’asseu a l’altra banda de la classe i no la conec molt 
Amic 1) El conec des de fa molt i em cau molt bé. 2) És un dels que tinc més tracte i confio en ell. 3) Pel seu sentit de l’humor. 4) últimament hem estat millor. 5) Ens coneixem de l’antic cole i tenim 

relació competitiva en el futbol. 6) És una de les persones que em cau millor i tinc més relació amb ell que amb altres. 
30-oH 

No amic  
Amic 1) No és mal noi i no té males intencions. 2) És un dels que em cauen millor. 3) És una de la gent amb qui més confio. Podem tenir converses serioses. Podem fer broma i riure amb llibertat. 4) 

El conec des de fa molt de temps; parlo més amb ell que amb altres. 5) El conec des de molt petit. 6DAP1) És bona persona, simpàtica i divertida. He parlat molt amb ell i a més és culé com jo. 
31-oH 

No amic 1) Es passa tot el dia parlant com si fos un “xulo”; sempre bacil·la i es fica molt amb la gent. 2) Fa coses anormals. 3) És molt pesat i no té respecte.  
Amic 1) És molt agradable. 2) És divertida. 3) És simpàtica. 4 DAS). Parlo més amb ella que amb els altres 32-oD 
No amic 1) És una “criaja” i una pallassa. 2) No em cau bé 
Amic 1) M’agrada molt la seva companya; Sap els meus problemes i m’ha demostrat que puc confiar en ella. 2DAS) És simpàtica, divertida, bona persona; t’ajuda en els problemes. 3) Em diverteixo 

molt amb ella. 4) Es una persona comprensiva que les gusta dialogar y ayudar a los demás. 5) És amb la que em relaciono més. 
33-oD 

No amic 1) Quasi mai parlo amb ella i per tant no puc establir una relació d’amistat. 2) No m’agrada com a amiga perquè no he tingut molta relació amb ella. 3) És una companya amb la qual, des de 
sempre, no he tingut una bona relació. 4) No tinc tanta relació amb ella. 
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parlo i més em relaciono. 5) El conec des de fa 4 anys. 6) Ell i d’altres són amb els que més m’ajunto i més confiança tinc. 7) És un dels que més m’he relacionat. Seu a prop meu i el conec de 
fa anys. 8) El conec des dels 5 anys; és un bon amic. 9) El conec millor. 10) Tinc més amistat 11) És un dels meus antics companys de classe i em porto bé amb ell. 

34-oH 

No amic  
Amic 1) Hi tinc més confiança. 2) És bona noia i sempre vaig amb ella. 3) És simpàtica i molt divertida. 4) Vivim a prop i fem el trajecte juntes i tenim una bona relació. 5DAP1) Me cae bien; me 

ayuda; fue de las primeras con las que empecé a hablar. 6) La conec des de fa temps; sé moltes coses d’ella i ella de mi. 7) Ella i d’altres noies formem un grup molt unit i saben moltes coses de 
mi. 

35-oD 

No amic  
Amic 1) En algunos aspectos es similar a mí; puedes confiar en él. 2) Tinc amistat amb ell. 3) He intercanviat fets privats i hem sortit de festa junts. 4) És amable i divertit. 5) Té més coses semblants 

a mi; em relaciono més amb ell i altres amics, tant a la classe, al pati com algun cap de setmana, fora. 6) M’entenc més amb ell i coincideixo amb més coses. 7DAP2) Con él hablo más. 8) Em 
porto molt bé amb ell; és simpàtic i crec que puc confiar en ell. 

36-oH 

No amic  
Amic 1) Compaginamos bien; tiene más o menos mi carácter; tenemos cosas en común. 2) Tenim les mateixes afeccions. 3) Amb dos anys he assolit una bona relació amb ell com a company i amic. 

4) Desde un principio tuve una mejor relación con él. 
37-oH 

No amic 1DAP3) No es muy buen compañero conmigo. 2) Sempre va de superior i és un “pilotes”. 
Amic 1) Parlo molt amb ella i és amb la que passo més estona. 2DAS) Me llevo muy bien con ella. 3) És bona persona i em cau molt bé 38-oD 
No amic  
Amic 1) Tinc millor relació; tenim caràcters semblants i en la forma de pensar; és més oberta i dialogant.  39-oD 
No amic 1) No tenim res en comú. 2) No vaig tant amb ella i no la conec tan bé com altres.  
Amic 1) Tenim una edat semblant. 2) Coincidim molt en la manera de pensar i fer; ens avenim molt. Formem part d’un grup que anem junts des de 1r. 3) M’acompanya en el camí cap a casa i el vaig 

conèixer abans. 4) És molt bon tio. 
40-oH 

No amic 1) Tenim pensaments diferents; s’asseu lluny de mi a classe. 
 
 



Annex 2. Transcripcions  473 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumentacions dels alumnes sords de la mostra envers el 
grup-classe 



474  Annex 2. Transcripcions 
 

 



 

 

A
nn

ex
 2

. T
ra

ns
cr

ip
ci

on
s  

  
 

 
 

 
 

 
 

   
  4

75
  

Argumentacions del alumnes sords de la mostra envers el grup classe 
 

Amic 1) M’ajuda; em consola quan estic trist i em sento molt bé quan estic amb ell. 2) Em fa gràcia; és molt “flipat”.  1-DAP1-H 
No amic 1) No m’agrada la seva forma de ser. 2) No em cau bé perquè és molt xivata. Sempre que fas una cosa que li molesta una mica diu: para! 
Amic 1) És la meva millor amiga i de vegades ens trobem fora de l’IES. 2) Es el meu millor amic; ens veiem a l’IES però molt poques vegades fora de l’IES. 2-DAP2-D 
No amic 1) És una mica tonto i fa coses lletges. 2) Ella i altres es fan les “xules” 
Amic 1) Ens portem molt bé i xerrem bastant entre nosaltres. 3-DAP1-H 
No amic 1) Em cauen malament; no fem amistat junts. 
Amic 1) Els dos són els meus millors amics. Sempre anem junts i parlem de moltes coses. 2DAP1) Sempre anem junts i parlem de moltes coses.  4-DAP1-H 
No amic 1) Sempre em molesta i pega una mica 
Amic 1) Ens coneixem des de P-3 i portem molts anys amb una amistat bastant bona. 2) És una noia molt bona. 3) No fa tonteries 5-DAS-D 
No amic 1) Busca problemes. 2) És un xulo. 3) S’enfada de seguida. 4) Fa el que li dóna la gana. 5) És una “lagarta”. 6) És tonto. 7) Fa tonteries. 8) Es fa la bona. 9) Parla quan vol. 
Amic 1) Hablan conmigo; son divertidos y me ayudan en los estudios. 6-DAP3-D 
No amic 1) No me gustan porqué siempre gritan, pegan y hablan mucho. 
Amic 1) És un bon noi i m’ajuda. 2) És un bon noi que m’estima. 3) És un noi molt divertit 7-DAP1-H 
No amic 1) És molt antipàtic i xulo. 2) És molt tossuda i creguda. 3) és massa creguda i xula. 4) És molt tossut i marginat. 
Amic 1) Els 3 són bones persones, simpàtiques i divertides. Parlo molt amb ells i un d’ells és culé com jo. 8-DAP2-H 
No amic 1) Sempre està de mala hòstia i no em cau bé. 2) És molt xula; es creu la més guapa i a més és una mica “borde”. 
Amic 1) Són bones persones; tenim uns gustos semblants i junts ens ho passem bé. 9-DAP2-H 
No amic 1) És una persona molt egoista; es fica amb la gent i és una mica “rata”. 
Amic 1) Elles dues són les meves millors amigues; són persones amb les quals congenio i amb les que més parlo. 10-DAP1-D 
No amic 1) No converso massa ni congenio amb ell. 2) No respecta massa els companys que estudien. 
Amic 1) Es una chica simpática y muy buena persona. Siempre me ayuda cuando yo no entiendo algo de la clase y ella me lo explica. 11-DAP1-D 
No amic 1) No es una buena persona; siempre se porta mal con la gente. 
Amic 1) Són noies molt simpàtiques, divertides i bones persones; t’ajuden en els problemes. 12-DAS-D 
No amic 1) Són una mica tontos; saben poc. 2) Són una mica “xules” 
Amic 1) Parlo més amb ella que amb els altres. 2DAP1) La conec més 13-DAS-D 
No amic -- 
Amic 1) Ens coneixem des de 2n d’ESO i sempre m’ha ajudat; per aquest motiu la considero com a millor amiga. 2) És una bona “tia”; sempre m’ajuda i em cau bé. 3) És una amiga molt especial; 

quasi tots els dies vaig amb ella al bar i sempre estem junts.  
14-DAP1-H 

No amic 1) És un noi una mica infantil. A mi m’agraden els nois i noies que tinguin una actitud més seriosa. 2) És un xicot bastant raro i quasi no parla amb ningú. 
Amic 1) Con ellos hablo más 15-DAP2-H 
No amic 1) Nadie 
Amic 1) Me caen bien; me ayudan,; fueron las primeras con las que empecé a hablar 16-DAP1-D 
No amic 1) No me gusta mucho como se comporta. 2) Me cae bien pero como amiga no; no sé por qué no me gusta. 
Amic 1) Estamos juntos en el patio y nos comunicamos. 17-DAP3-H 
No amic 1) No son muy buenos compañeros conmigo. 
Amic 1) Me llevo muy bien con ellos. Son con los que más conecto. 18-DAP1-D 
No amic 1) No me llevo tan bien con él; no es muy sincero; se muestra como si fuese el mejor. 
Amic 1) M’ajuda molt i ens tenim confiança. 2) M’ajuda i ens portem bé 19-DAP1-D 
No amic 1) No xerrem gaire; 2) No tenim relació  
Amic 1) No tinc cap millor amic ni amiga; sóc tímid i no em relaciono molt bé amb els companys i companyes de classe. 20-DAP2-H 
No amic 1) Un noi que no em fa cas i no l’entenc quan parla 
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Valoració qualitativa del alumnes oients de la mostra envers el grup classe 
 

Amic 1) el conec de fa molts anys i em cau molt bé 2) la conec de l’escola anterior 3) l’he conegut aquest any i em sembla bona persona 21-oD 
No amic 1) és antipàtic 2) és una mica tonta i egoista 
Amic 1) el conec de sempre 2) és molt divertit 3) compartim els mateixos gustos 4) compartim molts secrets 22-oH 
No amic 1) es creu superior 2) no he parlat mai amb ella 
Amic 1) són amb els que em relaciono més directament 23-oH 
No amic 1) sempre estan fent tot el contrari del que s’ha de fer a l’escola 
Amic 1DAP1) compartim afeccions, sempre enem junts i és simpàtic. 2) amb tots ells comparteixo afeccions, sempre anem junts i són simpàtics 24-oH 
No amic 1) són poc amigables 
Amic 1DAS) és molt bona amiga. 2) sap escoltar i és simpàtica. 3) sap entendre’m i escoltar-me. 4) em cau bé i és bona companya i amiga 25-oD 
No amic -- (no contesta) 
Amic 1DAP1) ens hem conegut aquest any però em cau molt bé. 2) ens coneixem de ben petits i ens portem molt bé 26-oH 
No amic 1) tenim caràcters molt diferents. 2) és molt introvertida 3) no m’agrada el seu caràcter 
Amic 1) té bon cor, simpàtica i sap escoltar 2) extrovertida i divertida, sap ajudar a pujar els ànims 3) carinyós, simpàtic, bon cor 4) es preocupa molt pels altres 5) extrovertit, divertit i cavaller 6) 

amable, sap escoltar i aconsellar 
27-oD 

No amic --- (no contesta) 
Amic 1DAP1) agradable, comprensiva, treballadors, valenta, positiva i lluitadora, coincidim en característiques psíquiques i formes de ser 2) agradable, comprensiva i treballadora, té bon sentit de 

l’humor, coincidim en característiques psíquiques i formes de ser 
28-oD 

No amic 1) no m’agraden perquè es fiquen molt amb la gent, són més dèbils del que aparenten i també són gelosos, van de prepotens i superiors i fastidien els altres 
Amic 1) és bona persona, bona noia, a les dues ens agrada el bàsquet i gràcies a això ens vàrem conèixer 29-oD 
No amic 1) no el conec gaire però és una mica tontet i molt tímid 
Amic -- (no arguments) 30-oH 
No amic -- (no arguments) 
Amic 1) és la meva millor amiga, és simpàtica, agradable, molt bona companya i ens coneixem des de petits 2) simpàtic, agradable, bon company 3) simpàtic i molt graciós 4) simpàtic i m’agrada 

el seu caràcter 
31-oH 

No amic 1) no m’agrada el seu caràcter 2) no m’agrada el seu caràcter, és egoista i et vol deixar malament sempre 3) antipàtica i mal educada 4) sempre diu xorrades 
Amic 1) són amb qui em relaciono més 32-oD 
No amic 1) és un cregut i li agrada fer mal a la gent 
Amic 1) em cau molt bé i em fa riure molt 2DAS) a totes dues ens agraden molt els còmics 3) m’agrada molt com és de sincera 33-oD 
No amic 1) es creu que fa gràcia i que és intel·ligent quan en realitat és imbècil i no para de seguir-me a tots els llocs 2) no s’avé amb la meva amiga i és una mica pasota 3) no sé perquè li caic 

malament 
Amic 1) són simpàtics i els conec des de fa temps 2) són divertits 3) són simpàtiques i em cauen molt bé 34-oH 
No amic 1) no em parlo amb ella. 2) és pesada 
Amic 1DAP1) és una de les que més em relaciono i parlo més. 2) són amb les que més em relaciono i parlo més 35-oD 
No amic 1) quasi mai bé a classe i no la conec 
Amic 1) som d’una forma de pensar iguals i tenim el mateix sentit de l’humor 36-oH 
No amic 1DAP2) la seva manera de pensar és diferent a la meva i només parlo amb ell com a company 2) la seva manera de pensar és diferent a la meva i parlo amb ells com a companys 
Amic 1) tinc bona relació amb ells. Són els que estan més a prop meu 37-oH 
No amic 1) és una mica pasota i vacil·la molt 
Amic 1) és amb la que més parlo i som semblants 2) em sembla molt bona noia 38-oD 
No amic 1) és molt hiperactiu i em posa nerviosa 
Amic 1) tenen els mateixos pensaments que jo, coincidim en costums i maneres d’actuar 39-oD 
No amic 1) el seu caràcter és molt diferent al meu, són massa infantils i no acabem de compenetrar-nos 
Amic -- (no argumenta) 40-oH 
No amic -- (no argumenta) 

 



 

Mireia ROM SEDÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LES RELACIONS SOCIALS ENTRE 

IGUALS I L’AMISTAT, EN 

L’ADOLESCENT AMB SORDESA, 

ESCOLARITZAT EN CENTRES 

ORDINARIS EN MODALITAT 

COMUNICATIVA ORAL 

 

ANNEX 3: RESULTATS DE L’ANÀLISI 

ESTADÍSTICA 

 

  

 

Tesi doctoral dirigida per la Dra. Núria Silvestre i Benach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva 

i de l’Educació 

Facultat de Psicologia 

Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3.  ANÀLISI ESTADÍSTICA 



 

 



 

 

 

ÍNDEX 
 

 

 Pàg. 

 

Variables independents i dependents analitzades estadísticament ........ 

Proves aplicades en funció del tipus de variables .................................... 

 

Hipòtesi 1 .................................................................................................... 

 

 H1.1. Influència de la qualitat de la interacció social i l’estatus sobre el 

nombre de millors amics ............................................................................. 

 H1.2.1. Influència de la qualitat de la interacció social i l’estatus sobre la 

presència o no de valors lúdics en la definició d’amistat............................. 

 H1.2.2. Influència de la qualitat de la interacció social i l’estatus sobre 

 la presència o no de valors de suport en la definició d’amistat..................... 

 H1.2.3. Influència de la qualitat de la interacció social i l’estatus sobre 

 la presència o no de valors comunicatius en la definició d’amistat.............. 

 H1.2.4. Influència de la qualitat de la interacció social i l’estatus sobre 

 la presència o no de valors de companyia en la definició d’amistat............. 

 

Hipòtesi 2 .................................................................................................... 
 

 H2.1. Influència de l’estatus sobre la posició social .................................... 

 H2.2. Influència de la pèrdua auditiva sobre la posició social ..................... 

 H2.3.1. Influència de la posició social sobre el nombre de temes de 

conversa amb els millors amics, en el grup de sords .................................. 

 H2.3.2. Influència de la posició social sobre el nombre de temes de 

conversa amb els millors amics, en el grup d’oients .................................. 

 H2.4.1. Influència de la posició social sobre el nombre de temes de 

conversa amb els companys, en el grup de sords ........................................ 

 H2.4.2. Influència de la posició social sobre el nombre de temes de 

conversa amb els companys, en el grup d’oients ........................................ 

 H2.5. Influència del sexe sobre la posició social ......................................... 

 

Hipòtesi 3 .................................................................................................... 

 

 H3.1. Influència del sexe i l’estatus sobre el nombre de millors amics ....... 

 H3.2. Influència de l’estatus i l’etapa de l’adolescència sobre el nombre 

de millors amics .......................................................................................... 

 H3.3. Influència de la classe social i l’estatus sobre el nombre de millors 

amics ........................................................................................................... 

 H3.4.1. Influència de l’estatus i els germans sobre el nombre de millors 

amics ........................................................................................................... 

 H3.4.2. Influència del sexe i els germans sobre el nombre de millors 

amics ........................................................................................................... 

 H3.5. Influència de la pèrdua auditiva sobre el nombre de millors amics, 

1 

2 

 

3 

 

 

5 

 

9 

 

11 

 

13 

 

16 

 

19 

 

21 

21 

 

22 

 

25 

 

27 

 

28 

29 

 

31 

 

33 

 

34 

 

37 

 

38 

 

40 

 



 

en el grup de sords ...................................................................................... 

 H3.6. Influència del sexe i el nivell lingüístic sobre el nombre de millors 

amics ........................................................................................................... 

 H3.7. Influència del sexe i el nivell comunicatiu sobre el nombre de 

millors amics ............................................................................................... 

 H3.8.1. Influència de l’estatus i l’autoconcepte sobre el nombre de millors 

amics ........................................................................................................... 

 H3.8.2. Influència del sexe i l’autoconcepte sobre el nombre de millors 

amics ........................................................................................................... 

 H3.9.1. Influència de l’estatus i l’assertivitat sobre el nombre de millors 

amics ........................................................................................................... 

 H3.9.2. Influència del sexe i l’assertivitat sobre el nombre de millors 

amics ........................................................................................................... 

 H3.10.1. Influència de l’estatus i l’educació familiar sobre el nombre de 

millors amics ............................................................................................... 

 H3.10.2. Influència del sexe i l’educació familiar sobre el nombre de 

millors amics ............................................................................................... 

 H3.11. Influència de l’estatus i el rendiment acadèmic sobre el nombre de 

millors amics ............................................................................................... 

 H3.12. Influència de l’estatus i la percepció acadèmica actual del 

professorat sobre el nombre de millors amics ............................................. 

 H3.13. Influència de l’estatus i l’expectativa acadèmica futura del 

professorat sobre el nombre de millors amics ............................................. 

 H3.14. Influència de l’estatus i l’expectativa social futura del professorat 

sobre el nombre de millors amics ............................................................... 

 H3.15. Influència del centre educatiu sobre el nombre de millors amics .... 

 H3.16.1. Influència del sexe i la interacció actual amb altres sords sobre el 

nombre de millors amics ............................................................................. 

 H3.16.2. Influència del sexe i la interacció anterior amb altres sords sobre 

el nombre de millors amics ......................................................................... 

 H3.16.3. Influència de la interacció actual i anterior amb altres sords sobre 

el nombre de millors amics ............................................................... 

 H3.17. Influència de l’estatus i la realització o no d’activitats 

extraescolars sobre el nombre de millors amics ......................................... 

 

Hipòtesi 4 i 5 ............................................................................................... 

 

 H4/5.1. Influència de l’estatus sobre el gènere dels millors amics .............. 

 H4/5.2. Influència de l’estatus sobre el nombre de colles ........................... 

 H4/5.3. Influència de l’estatus sobre els valors de suport ............................ 

 H4/5.4. Influència de l’estatus sobre els valors de comunicació ................. 

 H4/5.5. Influència de l’estatus sobre els valors d’ajut acadèmic ................. 

 H4/5.6. Influència de l’estatus sobre els valors d’actuació lúdica ............... 

 H4/5.7. Influència de l’estatus sobre els valors d’actuació incondicional ... 

 H4/5.8. Influència de l’estatus i el sexe sobre el què pensen sobre mi ........ 

 H4/5.9. Influència de l’estatus sobre l’existència de conflictes 

comunicatius ............................................................................................... 

 H4/5.10. Influència de l’estatus i el sexe sobre l’autoritat ........................... 

 H4/5.11. Influència de l’estatus i el sexe sobre la percepció com a igual o 

diferent de l’amistat amb sords o amb oients .............................................. 

41 

 

42 

 

44 

 

46 

 

48 

 

49 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

 

56 

 

58 

 

59 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

 

66 

 

69 
 

71 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

76 

 

78 

78 

 

80 



 

 H4/5.12. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre d’eleccions 

rebudes ........................................................................................................ 

 H4/5.13. Influència de l’estatus i l’etapa de l’adolescència sobre la 

reciprocitat positiva en les eleccions d’amistat ........................................... 

 H4/5.14. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

amb els millors amics .................................................................................. 

 H4/5.15. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d’àmbit acadèmic amb els millors amics .................................................... 

 H4/5.16. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d‘àmbit socioafectiu, amb els millors amics ............................................... 

 H4/5.17. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d‘àmbit físic i personal, amb els millors amics ........................................... 

 H4/5.18. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d‘àmbit sexual, amb els millors amics ........................................................ 

 H4/5.19. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d‘àmbit d’afeccions i activitats, amb els millors amics .............................. 

 

Qüestió 2 ...................................................................................................... 

 

Q2.1. Influència de l’estatus i el sexe sobre la posició social ...................... 

Q2.2. Influència de l’etapa de l’adolescència i l’estatus sobre la posició 

social ............................................................................................................ 

Q2.3. Influència de la classe social i l’estatus sobre la posició social ......... 

Q2.4.1. Influencia de l’estatus i els germans sobre la posició social ........... 

Q2.4.2. Influencia del sexe i els germans sobre la posició social ................ 

Q2.5. Influència del sexe i la pèrdua auditiva sobre la posició social ......... 

Q2.6. Influència del sexe i el nivell de llenguatge oral sobre la posició 

social ............................................................................................................ 

Q2.7.1. Influència del sexe i el nivell comunicatiu sobre la posició social . 

Q2.7.2. Influència del nivell comunicatiu i nivell lingüístic sobre la 

posició social ................................................................................................ 

Q2.8.1. Influència del sexe i l’autoconcepte sobre la posició social ........... 

Q2.8.2. Influència de l’estatus i l’autoconcepte sobre la posició social ...... 

Q2.9.1. Influència del sexe i l’assertivitat sobre la posició social ............... 

Q2.9.2. Influència de l’estatus i l’assertivitat sobre la posició social .......... 

Q2.10. Influència de l’estatus i l’educació familiar sobre la posició social . 

Q2.11.1. Influència de l’estatus i el rendiment acadèmic sobre la posició 

social ............................................................................................................ 

Q2.11.2. Influència del sexe i el rendiment acadèmic sobre la posició 

social ............................................................................................................ 

Q2.12.1. Influència de l’estatus i la percepció actual del professorat sobre 

la posició social ............................................................................................ 

Q2.12.2. Influència del sexe i la percepció actual del professorat sobre la 

posició social ................................................................................................ 

Q2.13.1. Influència de l’estatus i les expectatives acadèmiques futures del 

professorat sobre la posició social ............................................................... 

Q2.13.2. Influència del sexe i les expectatives acadèmiques futures del 

professorat sobre la posició social ............................................................... 

Q2.14. Influència de l’estatus i les expectatives socials futures del 

professorat sobre la posició social ............................................................... 

 

84 

 

86 

 

89 

 

91 

 

93 

 

94 

 

96 

 

98 

 

101 
 

103 

 

104 

105 

107 

109 

110 

 

113 

115 

 

118 

120 

121 

123 

124 

126 

 

128 

 

130 

 

132 

 

134 

 

136 

 

138 

 

140 



 

Q2.15. Influència del sexe i el centre educatiu sobre la posició social ........ 

Q2.16. Influència del sexe i la interacció actual amb altres sords, en el 

centre educatiu, sobre la posició social ........................................................ 

Q2.17.1. Influència del sexe i la interacció anterior amb altres sords, en el 

centre educatiu, sobre la posició social ........................................................ 

Q2.17.2. Influència de la interacció actual i anterior amb altres sords, en el 

centre educatiu, sobre la posició social .................................................... 

Q2.18.1. Influència de l’estatus i les activitats extraescolars sobre la 

posició social ................................................................................................ 

Q2.18.2. Influència del sexe i les activitats extraescolars sobre la posició 

social ............................................................................................................ 

 

 

141 

 

143 

 

145 

 

147 

 

149 

 

150 

 

 



 

 

 





Annex 3. Anàlisi estadística 1 

 

 

Variables independents i dependents analitzades estadísticament 
 

 

 Variables Descripció Categories 

V
ar

ia
b
le

s 
in

d
ep

en
d
en

ts
 

V
ar

ia
b
le

s 

so
ci

o
d
em

o
g
rà

fi
q
u
es

 
Estatus auditiu 1=sord, 0=oient Categòric nominal 

Pèrdua auditiva 0=oient, 1=DAS, 2=DAP1, 3=DAP2, 

4=DAP3 

Categòric ordinal 

Etapa 0=IA, 1=AM, 2=AF Categòric nominal 

Gènere 0=home; 1=dona Categòric nominal 

Classe social 0=baixa, 1=mitja-baixa, 2=mitja, 3=mitja-

alta, 4=alta 

Categòric ordinal 

Germans 0=no té germans, 1=germans allunyats 

d’edat, 2=germans propers d’edat 

Categòric ordinal 

V
ar

ia
b
le

s 

p
si

co
li

n
g
ü
ís

ti
q
u
es

 Nivell lingüístic 

 

0=baix, 1=mig, 2=alt Categòric ordinal 

Nivell comunicatiu 

 

0=baix, 1=mig, 2=alt Categòric ordinal 

Autoconcepte total positiu 

 

Nombre Quantitatiu 

Assertivitat 0=baix, 1=mig, 2=alt 

 

Categòric ordinal 

V
ar

ia
b
le

s 
ed

u
ca

ti
v

es
 

Educació família 0=baix, 1=mig, 2=alt Categòric ordinal 

Notes acadèmiques 0=insuficient, 1=suficient, 2=bé, 3=notable Categòric ordinal 

Percepció acadèmica actual 

professor 

0=infravaloració, 1=ajustada, 

2=sobrevaloració 

Categòric ordinal 

Expectativa acadèmica futura 

professor 

3=molt bona, 2=acceptable, 1=insuficient Categòric ordinal 

Expectativa social futura professor 3=molt bona, 2=acceptable, 1=insuficient Categòric ordinal 

Centre educatiu 0=baix, 1=mig, 2=alt  

Interacció social entre sords, en el 

centre educatiu actual 

0=no, 1=sí Categòric ordinal 

Interacció social entre sords, en el 

centre educatiu anterior 

0=no, 1=sí Categòric binari 

Extraescolars 0=no, 1=sí Categòric binari 

V
ar

ia
b
le

s 
d
ep

en
d
en

ts
 

E
x
p
er

iè
n
ci

es
 Millors amics, total Nombre 

 

Quantitatiu 

Gènere dels millors amics 0=no té, 1=mateix gènere, 2=contrari, 

3=ambdós gèneres 

Categòric ordinal 

Nombre de colles Nombre 

 

Quantitatiu 

C
o
n
ce

p
te

s 
i 

v
al

o
rs

 

Valors lúdics i d’activitat 0=no, 1=sí Categòric binari 

Valors d’interrelació i suport 0=no, 1=sí Categòric binari 

Valors comunicatius 0=no, 1=sí Categòric binari 

Valors de companyia 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto suport 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto comunicació 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto ajut acadèmic 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto actuació lúdica 0=no, 1=sí Categòric binari 

Aporto actuació incondicional 0=no, 1=sí Categòric binari 

Què pensen sobre mi 0=tot negatiu, 1=positiu i negatiu, 2=tot 

positiu 

Categòric ordinal 

Conflicte comunicatiu 0=no, 1=sí Categòric binari 

Autoritat 1=pares, 2=depèn, 3=jo decideixo Categòric ordinal 

Amistat amb sords i amb oients 0=no contesta, 1=igual, 2=diferent Categòric binari 

S
o
ci

o
g
ra

m
a 

Eleccions positives rebudes Nombre Quantitatiu 

Índex reciprocitat positiu % Quantitatiu 

Posició social 0=no integrat, 1=poc integrat, 2=integrat, 

3=líder 

Categòric ordinal 

T
em

es
 

C
o
n
v
er

sa
 

Conversa amb millors amics Nombre Quantitatiu 

Conversa amb companys de classe Nombre Quantitatiu 

Temes acadèmics amb millors amics Nombre Quantitatiu 

Temes socioafectius amb millors 

amics 

Nombre Quantitatiu 

Temes físics i personals amb millors 

amics 

Nombre Quantitatiu 

Temes sobre sexualitat amb millors 
amics 

Nombre Quantitatiu 

Temes sobre afeccions i activitats 

amb millors amics 

Nombre Quantitatiu 



2 Annex 3. Anàlisi estadística 

 

Proves aplicades en funció del tipus de variables 
 

 

VD VI Prova a aplicar Hipòtesis 

Recompte 

k>2 

k=2 

Regressió de Poisson 1.1; 3.2; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.6; 

3.7; 3.10.1; 3.10.2; 3.11; 3.12; 

3.13; 3.14; 3.15 

k=2 

k=2 

Regressió de Poisson 3.1; 3.16.1; 3.16.2; 3.16.3; 3.17; 

4/5.12; 4/5.14; 4/5.15; 4/5.16; 

4/5.17; 4/5.18; 4/5.19 

quanti 

k=2 

Regressió de Poisson 3.8.1; 3.8.2; 3.9.1; 3.9.2 

k=2 Regressió de Poisson   4/5.2 

k>2 Regressió de Poisson 2.3.1; 2.3.2; 2.4.1; 2.4.2; 3.5 

Binària 

k>2 

k=2 

Doble taula de contingències 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4 

k=2 

k=2 

Doble taula de contingències 4/5.11 

k=2 Doble taula de contingències 4/5.3; 4/5.4; 4/5.5; 4/5.6; 4/5.7; 

4/5.9 

k>2 

k=2 

k=2 

Doble taula de contingències 4/5.8; 4/5.10; Q2.1; Q2.16; 

Q2.17.1; Q2.17.2; Q2.18.1; 

Q2.18.2 

k>2 

k=2 

Doble taula de contingències Q2.2; Q2.3; Q2.4.1; Q2.4.2; 

Q2.5; Q2.6; Q2.7.1; Q2.8.1; 

Q2.8.2; Q2.9.1; Q2.9.2; Q2.10; 

Q2.11.1; Q2.11.2; Q2.12.1; 

Q2.12.2; Q2.13.1; Q2.13.2; 

Q2.14; Q2.15  

k>2 

k>2 

Doble taula de contingències Q2.7.2 

k=2 X
2 
de Pearson  2.1; 2.5; 4/5.1  

k>2 X
2
 de Pearson 2.2 

Quantitativa 
k=2 

k>2 

Regressió lineal múltiple 4/5.13 
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H1.1. Influència de la qualitat d’interacció social i l’estatus sobre el 

nombre de millors amics 

Càlculs: 

 
 

> ###Hipótesis 1.1 

> attach(BDMR) 

 

> MA.1.1 <- glm( millors_amics ~ Status +QIS_C1 +QIS_C2 +QIS1XST +QIS2XST, family=poisson 

) 

 

Warning messages: 

1: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) : 

  variable 'Status' converted to a factor 

2: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) : 

  variable 'QIS_C1' converted to a factor 

3: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) : 

  variable 'QIS_C2' converted to a factor 

 

> summary(MA.1.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + QIS_C1 + QIS_C2 + QIS1XST +  

    QIS2XST, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

       Min          1Q      Median          3Q         Max   

-2.598e+00  -6.149e-01   2.107e-08   5.491e-01   1.721e+00   

 

Coefficients: (1 not defined because of singularities) 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -0.05129    1.14133  -0.045    0.964 

Status1     -0.64185    0.55012  -1.167    0.243 

QIS_C11      1.14991    1.15102   0.999    0.318 

QIS_C21      1.38629    1.11803   1.240    0.215 

QIS1XST      0.75964    0.58598   1.296    0.195 

QIS2XST           NA         NA      NA       NA 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 29.277  on 35  degrees of freedom 

AIC: 151.79 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

### Hi ha singularitats. Per tant, per poder analitzar la interacció entre Status i QIS hem de agrupar 

categories. 

### Si QIS = 0-4 -> QISc=0 

### Si QIS = 5-9 -> QISc=1 

 

> MA.1.1 <- glm( millors_amics ~ Status +QISc +QIScxST, family=poisson ) 

> summary(MA.1.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + QISc + QIScxST, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  
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       Min          1Q      Median          3Q         Max   

-2.449e+00  -6.149e-01   3.086e-09   5.491e-01   2.104e+00   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.09861    0.25820   4.255 2.09e-05 *** 

Status      -0.06899    0.37161  -0.186    0.853     

QISc         0.08516    0.29508   0.289    0.773     

QIScxST     -0.01616    0.42512  -0.038    0.970     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.740  on 36  degrees of freedom 

AIC: 158.25 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### La interacció no resulta significativa 

 

> M1R.1.1 <- glm( millors_amics ~ Status +QISc, family=poisson ) 

> summary(M1R.1.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + QISc, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

      Min         1Q     Median         3Q        Max   

-2.451923  -0.619772  -0.006873   0.540019   2.117077   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.10456    0.20488   5.391    7e-08 *** 

Status      -0.08135    0.18048  -0.451    0.652     

QISc         0.07739    0.21242   0.364    0.716     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.741  on 37  degrees of freedom 

AIC: 156.25 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### Eliminem el factor menys significatiu (QISc) 

 

> M2R.1.1 <- glm( millors_amics ~ Status, family=poisson ) 

> summary(M2R.1.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.42899  -0.62104  -0.04198   0.46761   1.99937   
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Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.16315    0.12500   9.305   <2e-16 *** 

Status      -0.08135    0.18048  -0.451    0.652     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.875  on 38  degrees of freedom 

AIC: 154.39 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### L'Status sol no és significatiu tampoc 

 

###Anem a comprovar ara si la QIS (original) sola té significació 

 

 

> M2aR.1.1 <- glm( millors_amics ~ QIS_C1 +QIS_C2, family=poisson ) 

 

Warning messages: 

1: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) : 

  variable 'QIS_C1' converted to a factor 

2: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) : 

  variable 'QIS_C2' converted to a factor 

 

> MN.1.1 <- glm( millors_amics ~ 1, family=poisson ) 

 

> anova(MN.1.1, M2aR.1.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ 1 

Model 2: millors_amics ~ QIS_C1 + QIS_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        39     38.079                       

2        37     31.173  2    6.906     0.032 

 

> ###La qualitat d'interacció social influeix de manera estadísticament significativa sobre el nombre 

de millors amics 

 

> summary(M2aR.1.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ QIS_C1 + QIS_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.5273  -0.7177  -0.1094   0.4340   1.8368   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   

(Intercept)  -0.6931     1.0000  -0.693   0.4882   

QIS_C11       1.8543     1.0050   1.845   0.0650 . 

QIS_C21       1.8827     1.0215   1.843   0.0653 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
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    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 31.173  on 37  degrees of freedom 

AIC: 149.69 

 

> exp(confint.default(M2aR.1.1, level=0.95)) 

                 2.5 %    97.5 % 

(Intercept) 0.07043205  3.549521 

QIS_C1      0.89087258 45.792189 

QIS_C2      0.88746768 48.659432 

>  

> correcio<-sqrt(31.173/37) 

> correccio 

Error: objeto "correccio" no encontrado 

> correcio 

[1] 0.9178853 

 

> ### Anem a aplicar la correcció i calcular l'interval de confiança per a QIS_C1 

>  

> exp(1.8543-1.96*(1.005*correcio)) 

[1] 1.047336 

> exp(1.8543+1.96*(1.005*correcio)) 

[1] 38.9528 

>  

> ### L'interval de confiança corregit del factor de QIS_C1 és doncs 

> ### IC(95%) de QIS_C1: de 1.047336 a 38.9528 

>  

> ### Anem a aplicar la correcció i calcular l'interval de confiança per a QIS_C2 

> exp(1.8827-1.96*(1.0215*correcio)) 

[1] 1.045991 

> exp(1.8827+1.96*(1.0215*correcio)) 

[1] 41.28235 

>  

> ### L'interval de confiança corregit del factor de QIS_C2 és doncs 

> ### IC(95%) de QIS_C2: de 1.045991 a 41.28235 

> 

 

Conclusió: 

Tal i com està codificada la variable QIS no era possible analitzar les interaccions 

entre les variables (apareixien anomalies), o sigui que s’ha recodificat la variable de 

tal manera que només hi hagin dos grups, el que tenen una puntuació en qualitat 

d’interacció social de 0 a 4 i els que tenen de 5 a 9. Un cop codificada d’aquesta 

manera sí que es pot estudiar la interacció, però resulta no significativa. Amb aquestes 

codificacions ni l’Status ni la QIS recodificada resulten estadísticament significatives. 

 

No obstant, s’ha analitzat individualment la QIS amb la codificació original i sí que 

resulta significativa (p=0,032). S’interpretaria com que en el grup de QIS=0 tenen 

entre 0 i 2 millors amics. Els del grup QIS=1 tenen al menys 1,4 vegades més amics 

que el grup amb QIS=0; i els del grup QIS=2 tenen al menys 1,39 més amics que el 

grup amb QIS=0. 

 

Els intervals de confiança són els següents: 

 

QIS_C1 (categoria que fa referència a quan la qualitat d’interacció social pren el valor 

1): entre 1.047336 a 38.9528. 
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QIS_C2 (categoria que fa referència a quan la qualitat d’interacció social pren el valor 

2): entre 1.045991 a 41.28235. 

 

Gràfic: 

 
 

H1.2.1. Influència de la qualitat de la interacció social i l’estatus 

sobre la presència o no de valors lúdics, en la definició d’amistat 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=valorslúdics BY qualitatinteracciósocial BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 4,444a 1 ,035   

Continuity Correctionb 2,500 1 ,114   

Likelihood Ratio 4,519 1 ,034   

Fisher's Exact Test    ,109 ,058 

Linear-by-Linear Association 4,222 1 ,040   
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N of Valid Cases 20     

1 Pearson Chi-Square 1,510c 2 ,470   

Likelihood Ratio 2,218 2 ,330   

Linear-by-Linear Association ,990 1 ,320   

N of Valid Cases 20     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00.  

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,80.  

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=valorslúdics BY Status BY qualitatinteracciósocial 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

valors lúdics * Status * qualitat interacció social Crosstabulation 

Count     

qualitat interacció social 

Status 

0 1 Total 

0 valors lúdics 1  2 2 

Total  2 2 

1 valors lúdics 0 11 7 18 

1 4 9 13 

Total 15 16 31 

2 valors lúdics 0 1 1 2 

1 4 1 5 

Total 5 2 7 

 

 

Chi-Square Tests 

qualitat interacció social Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square .a     

N of Valid Cases 2     

1 Pearson Chi-Square 2,783b 1 ,095   
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Continuity Correctionc 1,700 1 ,192   

Likelihood Ratio 2,838 1 ,092   

Fisher's Exact Test    ,149 ,096 

Linear-by-Linear Association 2,693 1 ,101   

N of Valid Cases 31     

2 Pearson Chi-Square ,630d 1 ,427   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,599 1 ,439   

Fisher's Exact Test    1,000 ,524 

Linear-by-Linear Association ,540 1 ,462   

N of Valid Cases 7     

a. No statistics are computed because valors lúdics and Status are constants.  

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,29.  

c. Computed only for a 2x2 table     

d. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,57.  

  

 
 

 

Conclusions: 

La QIS juntament amb l’estatus no es relacionen de manera estadísticament 

significativa amb la presència o no de valors lúdics en la definició d’amistat. 

 

H1.2.2 Influència de la qualitat de la interacció social i l’estatus sobre 

la presència o no de valors de suport en la definició d’amistat 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=qualitatinteracciósocial BY vinterrelacióisuport BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 4,444a 1 ,035   
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Continuity Correctionb 2,500 1 ,114   

Likelihood Ratio 4,519 1 ,034   

Fisher's Exact Test    ,109 ,058 

Linear-by-Linear Association 4,222 1 ,040   

N of Valid Cases 20     

1 Pearson Chi-Square 4,000c 2 ,135   

Likelihood Ratio 5,545 2 ,062   

Linear-by-Linear Association 3,800 1 ,051   

N of Valid Cases 20     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00.  

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.  

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=Status BY vinterrelacióisuport BY qualitatinteracciósocial 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Status * v interrelació i suport * qualitat interacció social 

Crosstabulation 

Count     

qualitat interacció social 

v interrelació i suport 

0 1 Total 

0 Status 1 2  2 

Total 2  2 

1 Status 0 4 11 15 

1 8 8 16 

Total 12 19 31 

2 Status 0 4 1 5 

1 0 2 2 

Total 4 3 7 
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Chi-Square Tests 

qualitat interacció social Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square .a     

N of Valid Cases 2     

1 Pearson Chi-Square 1,777b 1 ,183   

Continuity Correctionc ,929 1 ,335   

Likelihood Ratio 1,803 1 ,179   

Fisher's Exact Test    ,273 ,168 

Linear-by-Linear Association 1,719 1 ,190   

N of Valid Cases 31     

2 Pearson Chi-Square 3,733d 1 ,053   

Continuity Correctionc 1,181 1 ,277   

Likelihood Ratio 4,557 1 ,033   

Fisher's Exact Test    ,143 ,143 

Linear-by-Linear Association 3,200 1 ,074   

N of Valid Cases 7     

a. No statistics are computed because Status and v interrelació i suport are constants.  

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,81.  

c. Computed only for a 2x2 table     

d. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86.  

 
 

 

Conclusions: 

La QIS juntament amb l’estatus no es relacionen de manera estadísticament 

significativa amb la presència o no de valors de suport en la definició d’amistat. 

 

H1.2.3 Influència de la qualitat de la interacció social i l’estatus sobre 

la presència o no de valors comunicatius en la definició d’amistat 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=qualitatinteracciósocial BY vcomunicatius BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square ,267a 1 ,606   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,268 1 ,605   

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association ,253 1 ,615   

N of Valid Cases 20     

1 Pearson Chi-Square ,051c 2 ,975   

Likelihood Ratio ,050 2 ,975   

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000   

N of Valid Cases 20     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50.  

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90.  

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=Status BY vcomunicatius BY qualitatinteracciósocial 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Status * v comunicatius * qualitat interacció social Crosstabulation 

Count     

qualitat interacció social 

v comunicatius 

0 1 Total 

0 Status 1 1 1 2 

Total 1 1 2 

1 Status 0 8 7 15 

1 7 9 16 

Total 15 16 31 

2 Status 0 2 3 5 

1 1 1 2 
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Total 3 4 7 

 

 

Chi-Square Tests 

qualitat interacció social Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square .a     

N of Valid Cases 2     

1 Pearson Chi-Square ,285b 1 ,594   

Continuity Correctionc ,030 1 ,862   

Likelihood Ratio ,285 1 ,593   

Fisher's Exact Test    ,724 ,431 

Linear-by-Linear Association ,276 1 ,600   

N of Valid Cases 31     

2 Pearson Chi-Square ,058d 1 ,809   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,058 1 ,810   

Fisher's Exact Test    1,000 ,714 

Linear-by-Linear Association ,050 1 ,823   

N of Valid Cases 7     

a. No statistics are computed because Status is a constant.   

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,26.  

c. Computed only for a 2x2 table     

d. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86.  

 
 

Conclusions: 

La QIS conjuntament amb l’estatus no es relacionen de manera estadísticament 

significativa amb la presència o no de valors comunicatius en la definició d’amistat. 
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H1.2.4 Influència de la qualitat de la interacció social i l’estatus sobre 

la presència o no de valors de companyia en la definició d’amistat 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=qualitatinteracciósocial BY vcompanyia BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 5,455a 1 ,020   

Continuity Correctionb 3,300 1 ,069   

Likelihood Ratio 7,335 1 ,007   

Fisher's Exact Test    ,038 ,030 

Linear-by-Linear Association 5,182 1 ,023   

N of Valid Cases 20     

1 Pearson Chi-Square 2,250c 2 ,325   

Likelihood Ratio 3,023 2 ,221   

Linear-by-Linear Association ,950 1 ,330   

N of Valid Cases 20     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,25.  

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.  

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES= Status BY vcompanyia BY qualitatinteracciósocial 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Status * v companyia * qualitat interacció social Crosstabulation 

Count     

qualitat interacció social v companyia 
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0 1 Total 

0 Status 1 1 1 2 

Total 1 1 2 

1 Status 0 9 6 15 

1 9 7 16 

Total 18 13 31 

2 Status 0  5 5 

1  2 2 

Total  7 7 

 

 

Chi-Square Tests 

qualitat interacció social Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square .a     

N of Valid Cases 2     

1 Pearson Chi-Square ,045b 1 ,833   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,045 1 ,832   

Fisher's Exact Test    1,000 ,561 

Linear-by-Linear Association ,043 1 ,835   

N of Valid Cases 31     

2 Pearson Chi-Square .d     

N of Valid Cases 7     

a. No statistics are computed because Status is a constant.   

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,29.  

c. Computed only for a 2x2 table 

d. No statistics are computed because v companyia is a constant. 

 
 

 

Conclusions: 

Els resultats indiquen que, dins del grup d’oients (Status=0), sí que hi ha una relació 

estadísticament significativa (p=0,038 < 0,05) entre la QIS i l’aparició (en verd) o no 
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(e blau) de valors de companyia en la definició d’amistat. La resta de relacions no són 

significatives. 

Gràfic: 
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Hipòtesi 2 
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H2.1. Influència de l’estatus sobre la posició social 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,800a 3 ,187 

Likelihood Ratio 6,358 3 ,095 

Linear-by-Linear Association 4,333 1 ,037 

N of Valid Cases 40   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,00. 

 
 

 

Conclusions: 

No hi ha relació estadísticament significativa entre l’estatus i la posició social. 

 

H2.2. Influència de la pèrdua auditiva sobre la posició social 

Càlculs: 

> > MA.2.1.2 <- glm( posicio_social ~ PAUD_C1 +PAUD_C2 +PAUD_C3, family=poisson ) 

> summary(MA.2.1.2) 

 
Call: 

glm(formula = posicio_social ~ PAUD_C1 + PAUD_C2 + PAUD_C3, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  
     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.41421   0.00000   0.03097   0.03097   0.87897   

 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  0.67117    0.14907   4.502 6.72e-06 *** 

PAUD_C1      0.02198    0.27889   0.079    0.937     

PAUD_C2     -0.67117    0.43461  -1.544    0.123     
PAUD_C3     -0.26570    0.59628  -0.446    0.656     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
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    Null deviance: 11.7197  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance:  8.5698  on 36  degrees of freedom 

AIC: 112.96 
 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> MN.2.1.2 <- glm( posicio_social ~ 1, family=poisson ) 
> anova(MN.2.1.2, MA.2.1.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: posicio_social ~ 1 
Model 2: posicio_social ~ PAUD_C1 + PAUD_C2 + PAUD_C3 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        39    11.7197                       

2        36     8.5698  3   3.1500    0.3691 
>  

### La pèrdua auditiva no es significativa 

 

Conclusions: 

La pèrdua auditiva no influeix de manera estadísticament significativa sobre la posició 

social. 

 

H2.3.1 Influència de la posició social sobre el nombre de temes de 

conversa amb els millors amics, en el grup de sords. 

Càlculs: 

> attach(MRsords) 

  

> MA.2.2.1 <- glm( temes_amics ~ PoSocial_C1 +PoSocial_C2 +PoSocial_C3, family=poisson ) 

 

> summary(MA.2.2.1) 

 

Call: 

glm(formula = temes_amics ~ PoSocial_C1 + PoSocial_C2 + PoSocial_C3,  

    family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.5645  -0.7902  -0.1778   0.8567   2.8312   

 

Coefficients: (1 not defined because of singularities) 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)   1.0986     0.4082   2.691  0.00712 ** 

PoSocial_C1   1.2287     0.4371   2.811  0.00494 ** 

PoSocial_C2   1.1896     0.4170   2.853  0.00434 ** 

PoSocial_C3       NA         NA      NA       NA    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 47.795  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 35.344  on 17  degrees of freedom 

AIC: 119.76 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 
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### Per a PoSocial_C3 surt NA perquè no hi ha, entre els sords, ningú en PoSocial_C3 

 

> MA.2.2.1 <- glm( temes_amics ~ PoSocial_C1 +PoSocial_C2, family=poisson ) 

> summary(MA.2.2.1) 

 

Call: 

glm(formula = temes_amics ~ PoSocial_C1 + PoSocial_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.5645  -0.7902  -0.1778   0.8567   2.8312   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)   1.0986     0.4082   2.691  0.00712 ** 

PoSocial_C1   1.2287     0.4371   2.811  0.00494 ** 

PoSocial_C2   1.1896     0.4170   2.853  0.00434 ** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 47.795  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 35.344  on 17  degrees of freedom 

AIC: 119.76 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> MN.2.2.1 <- glm( temes_amics ~ 1, family=poisson ) 

 

> anova(MN.2.2.1, MA.2.2.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: temes_amics ~ 1 

Model 2: temes_amics ~ PoSocial_C1 + PoSocial_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        19     47.795                       

2        17     35.344  2   12.452     0.002 

 

### La posició social és estadísticament significativa 

 

> summary(MA.2.2.1) 

 

Call: 

glm(formula = temes_amics ~ PoSocial_C1 + PoSocial_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.5645  -0.7902  -0.1778   0.8567   2.8312   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)   1.0986     0.4082   2.691  0.00712 ** 

PoSocial_C1   1.2287     0.4371   2.811  0.00494 ** 

PoSocial_C2   1.1896     0.4170   2.853  0.00434 ** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
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    Null deviance: 47.795  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 35.344  on 17  degrees of freedom 

AIC: 119.76 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

### b0 = 1.0986 

### b1 = 1.2287 

### b2 = 1.1896 

 

> exp(confint(MA.2.2.1)) 

Waiting for profiling to be done... 

               2.5 %   97.5 % 

(Intercept) 1.192363 6.078721 

PoSocial_C1 1.566998 8.969331 

PoSocial_C2 1.586018 8.374948 

 

### IC95% exp(β0) = 1.192 a 6.079 

### IC95% exp(β1) = 1.567 a 8.969 

### IC95% exp(β2) = 1.586 a 8.375 

 

 

Conclusions: 

La influència de la posició social sobre el nombre de temes de conversa amb els 

millors amics és estadísticament significativa (p=0,002), en el grup de sords. 

Concretament, els sords amb una posició social =0 (no integrada), tenen (amb una 

confiança del 95%) entre 1 (1.192) i 6 (6.079) temes de conversa. Els sords amb una 

posició social = 1 (poc integrada) i integrada (posició social=2) tenen un nombre de 

converses amb els seus millors amics significativament superior. Com a mínim 1.567 

(p=<0.005) en el grup amb posició social = 1 i en el grup amb posició social = 2 com 

a mínim 1.586 (p<0.005) vegades més converses que el grup de referència. 

Gràfic: 
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H2.3.2. Influència de la posició social sobre el nombre de temes de 

conversa amb els millors amics, en el grup d’oients. 

Càlculs: 

> 

### Atención, las categorias PoSo en el grupo de oyentes son diferentes de las categorias PoSo en el grupo de 

sordos, ya que en PoSo1 sólo hay sordos y en PoSo4 sólo oyentes. 

 
> MA.2.2.2 <- glm( temes_amics ~ oiPoSo_C1+oiPoSo_C2, family=poisson ) 

> summary(MA.2.2.2) 

 

Call: 
glm(formula = temes_amics ~ oiPoSo_C1 + oiPoSo_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-2.8849  -0.8449  -0.1847   0.7011   3.7431   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept)   1.9636     0.1325  14.825  < 2e-16 *** 

oiPoSo_C1     0.4004     0.1438   2.784  0.00536 **  

oiPoSo_C2     0.1765     0.2763   0.639  0.52312     

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 88.562  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 79.675  on 37  degrees of freedom 

AIC: 246.24 

 
Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

> MN.2.2.2 <- glm( temes_amics ~ 1, family=poisson ) 

 
> anova(MN.2.2.2, MA.2.2.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: temes_amics ~ 1 
Model 2: temes_amics ~ oiPoSo_C1 + oiPoSo_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        39     88.562                       

2        37     79.675  2    8.887     0.012 

 

### La posició social influeix de manera estadísticament significativa sobre el nombre de temes de conversa. 

 

### b0 = 1.9636 

### b1 = 0.4004 
 
 

> exp(confint(MA.2.2.2)) 

Waiting for profiling to be done... 

                2.5 %   97.5 % 
(Intercept) 5.4316918 9.137753 

oiPoSo_C1   1.1357167 1.997752 

oiPoSo_C2   0.6733389 2.003808 
> 

 

### IC95% exp(β0) = 5.432 a 9.138 

### IC95% exp(β1) = 1.136 a 1.998 
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Conclusions: 

La influència de la posicio social sobre el nombre de temes de conversa en el grup 

d’oients és estadísticament significativa (p=0.012). Concretament, els oients poc 

integrats (posició social=1) mantenen entre 5 (5.431) i 9 (9.138) (p=<0.0001) 

converses amb els seus millors amics. Els oients integrats (posició social=2) tenen 

entre 1.135 i 2.000 vegades més converses que els anteriors, una diferència 

estadísticament significativa (p=0.005). En canvi, els oients amb posició social=3 

(líders) no tenen un nombre de converses amb els millors amics estadísticament 

diferent que el grup de referència (els poc integrats). 

 

Gràfics: 

 

 

En el següent gràfic es posa de manifest que les categories amb que s’ha analitzat la 

posició social és diferent per a cada grup: 
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H2.4.1. Influència de la posició social sobre el nombre de temes de 

conversa amb els companys, en el grup de sords 

Càlculs: 

>  

> MA.2.3.1 <- glm( temes_companys ~ PoSocial_C1 +PoSocial_C2, family=poisson ) 

> summary(MA.2.3.1) 

 

Call: 

glm(formula = temes_companys ~ PoSocial_C1 + PoSocial_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.9155  -1.5852  -0.4792   1.0984   3.2278   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   

(Intercept)  -0.6931     1.0000  -0.693   0.4882   

PoSocial_C1   2.1401     1.0290   2.080   0.0375 * 

PoSocial_C2   1.7677     1.0121   1.746   0.0807 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 74.155  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 65.889  on 17  degrees of freedom 

AIC: 114.15 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> MN.2.3.1 <- glm( temes_companys ~ 1, family=poisson ) 

 

> anova(MN.2.3.1, MA.2.3.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: temes_companys ~ 1 

Model 2: temes_companys ~ PoSocial_C1 + PoSocial_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        19     74.155                       

2        17     65.889  2    8.266     0.016 

>  

###En el grup de sords, la posició social influeix de manera estadísticament significativa 
 

> exp(confint(MA.2.3.1)) 

Waiting for profiling to be done... 

                 2.5 %     97.5 % 

(Intercept) 0.02849711   2.200970 

PoSocial_C1 1.74893974 153.202405 

PoSocial_C2 1.27755375 103.939480 

 

 

Conclusions: 

En el grup de sords, la posició social influeix de manera estadísticament significativa 

(p=0.016) sobre el nombre de temes de conversa amb els millors amics. 

Concretament, el nombre de temes de conversa es multiplica (en un interval de 
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confiança del 95%) per com a mínim 1.749 i 1.278 respecte el grup de referència (No 

integrats, posició social=0), en els casos de posició social = 1 (poc integrats) i posició 

social = 2, respectivament. 

 

Els intervals de confiança són: 

 

Per posicio_social=1: entre 1.7489 i 153.2024 

Per posicio_social=2 : entre 1.2776 i 103.9395 

 

Gràfic: 

 
 

H2.4.2. Influència de la posició social sobre el nombre de temes de 

conversa amb els companys, en el grup de d’oients 

Càlculs: 

> 

> MA.2.3.2 <- glm( temes_companys ~ oiPoSo_C1+oiPoSo_C2, family=poisson ) 

> summary(MA.2.2.2) 

 
Call: 

glm(formula = temes_companys ~ oiPoSo_C1 + oiPoSo_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.9098  -1.8923  -0.3736   0.4397   4.9571   

 

Coefficients: 
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.0116     0.2132   4.745 2.08e-06 *** 

oiPoSo_C1     0.4314     0.2309   1.868   0.0617 .   

oiPoSo_C2     0.4925     0.3957   1.245   0.2133     
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
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    Null deviance: 159.70  on 39  degrees of freedom 
Residual deviance: 155.70  on 37  degrees of freedom 

AIC: 264.91 

 
Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> MN.2.3.2 <- glm( temes_companys ~ 1, family=poisson ) 

> anova(MN.2.3.2, MA.2.3.2, test="Chisq") 
Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: temes_companys ~ 1 

Model 2: temes_companys ~ oiPoSo_C1 + oiPoSo_C2 
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        39    159.704                       

2        37    155.695  2    4.009     0.135 

> 

### No és estadísticament significatiu 

 

Conclusions: 

En el grup d’oients, la influència de la posició social sobre el nombre de temes de 

converses amb els companys no és estadísticament significativa. 

 

H2.5 Influència del Sexe sobre la posició social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,800a 3 ,187 

Likelihood Ratio 6,358 3 ,095 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 40   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,00. 

 
 

 

Conclusions: 

El sexe no es relaciona de manera estadísticament significativa amb la posició social.
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Hipòtesi 3 
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H3.1 Influència del sexe i l’estatus sobre el nombre de millors amics 

Càlculs: 

>  

>  

> MA.3.1 <- glm( millors_amics ~ Status +Sex +STxSX, family=poisson ) 

 

> M1R.3.1 <- glm( millors_amics ~ Status +Sex, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.1, MA.3.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + Sex 

Model 2: millors_amics ~ Status + Sex + STxSX 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     37.802                       

2        36     34.234  1    3.568     0.059 

>  

 

> ### No hay diferencias estadísticamente significativas entre el MA y el M1R, por lo que se 

descarta la interacción 

>  

> summary(M1R.3.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.45843  -0.64015  -0.04106   0.49095   2.04921   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.18725    0.15287   7.767 8.06e-15 *** 

Status      -0.08135    0.18048  -0.451    0.652     

Sex         -0.04879    0.18039  -0.270    0.787     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.802  on 37  degrees of freedom 

AIC: 156.32 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### Eliminamos el factor menos significativo: Sex 

 

> M2R.3.1 <- glm( millors_amics ~ Status , family=poisson ) 

> summary(M2R.3.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.42899  -0.62104  -0.04198   0.46761   1.99937   
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Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.16315    0.12500   9.305   <2e-16 *** 

Status      -0.08135    0.18048  -0.451    0.652     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.875  on 38  degrees of freedom 

AIC: 154.39 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

### Tampoco resulta significativo, por lo que ni Sex ni Status influyen significativamente sobre 

millors_amics 

 

Conclusions: 

Ni el sexe i l’estatus influeixen de manera estadísticament significativa sobre el 

nombre de millors amics. Tampoc la seva interacció resulta estadísticament 

significativa. 

 

H3.2 Influència de l’estatus i l’etapa d’adolescència sobre el nombre 

de millors amics 

Càlculs: 

> 

 

> MA.3.2.2 <- glm( millors_amics ~ Status +ETAPA_C1 +ETAPA_C2 +ETAPA1xST +ETAPA2xST, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.2.2 <- glm( millors_amics ~ Status +ETAPA_C1 +ETAPA_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.2.2, MA.3.2.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + ETAPA_C1 + ETAPA_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + ETAPA_C1 + ETAPA_C2 + ETAPA1xST + ETAPA2xST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        36     33.856                       

2        34     22.521  2   11.335     0.003 

> 

Hi ha interacció entre les dues variables. En el grup de sords (Status=1, en verd) la tendència és decreixent al 

passar d’una etapa a l’altra, mentre que en el grup d’oients (Status=0, en blau), la tendència és més estable. 

 

> exp(confint(MA.3.2.2)) 

Waiting for profiling to be done... 

                 2.5 %    97.5 % 

(Intercept) 1.72618543 4.7840533 

Status      0.88901758 3.2346645 

ETAPA_C1    0.51660853 1.8619347 

ETAPA_C2    0.67287680 2.5006933 

ETAPA1xST   0.26633027 1.4294244 

ETAPA2xST   0.05969436 0.5077037 
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Si a l’inici de l’adolescència tant els sords com els oients tenen entre 1,7 i 4,8 millors amics, els sords del final de 

l’adolescència tenen entre 0,1 i 2,4 millors amics. Només es diferencia dels altres la població de sords del final de 

l’adolescència 
 

Apliquem correccions degut a la infradispersió: 

 

> MA.3.2.2 <- glm( millors_amics ~ Status +ETAPA_C1 +ETAPA_C2 +ETAPA1xST +ETAPA2xST, 

family=poisson ) 

> summary(MA.3.2.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + ETAPA_C1 + ETAPA_C2 +  

    ETAPA1xST + ETAPA2xST, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

       Min          1Q      Median          3Q         Max   

-1.528e+00  -4.861e-01  -1.490e-08   5.491e-01   1.414e+00   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.09861    0.25820   4.255 2.09e-05 *** 

Status       0.51083    0.32660   1.564  0.11780     

ETAPA_C1    -0.03774    0.32423  -0.116  0.90734     

ETAPA_C2     0.24512    0.33188   0.739  0.46016     

ETAPA1xST   -0.47309    0.42681  -1.108  0.26768     

ETAPA2xST   -1.70041    0.54130  -3.141  0.00168 **  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 22.521  on 34  degrees of freedom 

AIC: 147.03 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> correccio<-sqrt(22.521/34) 

> correccio 

[1] 0.8138688 

> exp(confint.default(MA.3.2.2, level=0.95)) 

                 2.5 %    97.5 % 

(Intercept) 1.80859765 4.9762312 

Status      0.87871389 3.1611857 

ETAPA_C1    0.51005901 1.8180204 

ETAPA_C2    0.66674198 2.4487974 

ETAPA1xST   0.26992423 1.4382735 

ETAPA2xST   0.06320759 0.5275622 

>  

> ### Correcció del factor de Status 

> exp(0.51083-1.96*(0.32660*correccio)) 

[1] 0.9898947 

> exp(0.51083+1.96*(0.32660*correccio)) 

[1] 2.806159 

 

> ### Correcció del factor ETAPA_C1 

> exp(-0.03774-1.96*(0.32423*correccio)) 

[1] 0.5741032 

> exp(-0.03774+1.96*(0.32423*correccio)) 
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[1] 1.615212 

>  

> ### Correcció del factor ETAPA_C2 

> exp(0.24512-1.96*(0.33188*correccio)) 

[1] 0.752549 

> exp(0.24512+1.96*(0.33188*correccio)) 

[1] 2.169571 

>  

> ### Correcció del factor de interacció ETAPA1xST 

> exp(-0.47309-1.96*(0.42681*correccio)) 

[1] 0.3153948 

> exp(-0.47309+1.96*(0.42681*correccio)) 

[1] 1.230905 

>  

> ### Correcció del factor de interacció ETAPA2xST 

> exp(-1.70041-1.96*(0.54130*correccio)) 

[1] 0.07700519 

> exp(-1.70041+1.96*(0.54130*correccio)) 

[1] 0.4330346 

> 

 

 

Conclusions: 

Hi ha interacció (p=0,003) entre l’etapa d’adolescència i l’estatus. En el grup de sords 

(Status=1, en verd) la tendencia, quant a nombre de millors amics, és decreixent al 

passar d’una etapa a l’altra; mentre que, en el grup d’oients (Status=0, en blau), la 

tendència és més estable. Estadísticament, només la interacció entre l’adolescència 

final conjuntament amb l’estatus i el nombre de millors amics és significativa; de tal 

manera que només el grup d’etapa final de l’adolescència (etapa=2) i sords (Status=1) 

és diferent de manera estadísticament significativa de la resta de grups. 

 

Els intervals de confiança són els següents: 

 
Interacció Etapa=2 

amb Status=1 

Entre 0.7700519 i 0.4330346 No inclou el valor ‘1’ i per tant és 

estadísticament significatiu 

 

Gràfic: 
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H3.3. Influència de la classe social i l’estatus sobre el nombre de 

millors amics 

Càlculs: 

>  

> MA.3.3.2 <- glm( millors_amics ~ Status +CSOCIAL_C1 +CSOCIAL_C2 +CSOCIAL_C3 

+CSOCIAL_C4 +CSOCIAL1xST +CSOCIAL2xST +CSOCIAL3xST +CSOCIAL4xST, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.3.2 <- glm( millors_amics ~ Status +CSOCIAL_C1 +CSOCIAL_C2 +CSOCIAL_C3 

+CSOCIAL_C4, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.3.2, MA.3.3.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + CSOCIAL_C1 + CSOCIAL_C2 + CSOCIAL_C3 +  

    CSOCIAL_C4 

Model 2: millors_amics ~ Status + CSOCIAL_C1 + CSOCIAL_C2 + CSOCIAL_C3 +  

    CSOCIAL_C4 + CSOCIAL1xST + CSOCIAL2xST + CSOCIAL3xST + CSOCIAL4xST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        34     36.001                       

2        30     33.464  4    2.537     0.638 

>  

> ### La interacció no resulta estadísticament significativa 

>  

> M2R.3.3.2 <- glm( millors_amics ~ Status, family=poisson ) 

 

> anova(M2R.3.3.2, M1R.3.3.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status 

Model 2: millors_amics ~ Status + CSOCIAL_C1 + CSOCIAL_C2 + CSOCIAL_C3 +  

    CSOCIAL_C4 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        38     37.875                       

2        34     36.001  4    1.875     0.759 

>  

### No hi ha diferencies estadísticament significatives si afegim la classe social en el model o no 

 

> M2bR.3.3.2 <- glm( millors_amics ~ CSOCIAL_C1 +CSOCIAL_C2 +CSOCIAL_C3 

+CSOCIAL_C4, family=poisson ) 

 

> anova(M2bR.3.3.2, M1R.3.3.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ CSOCIAL_C1 + CSOCIAL_C2 + CSOCIAL_C3 + CSOCIAL_C4 

Model 2: millors_amics ~ Status + CSOCIAL_C1 + CSOCIAL_C2 + CSOCIAL_C3 +  

    CSOCIAL_C4 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        35     36.128                       

2        34     36.001  1    0.127     0.722 

>  

Tampoc hi ha diferencies estadísticament significatives si afegim l’estatus en el model o no 

 

Comprovem la influencia de la classe social: 

 

> summary(M2bR.3.3.2) 
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Call: 

glm(formula = millors_amics ~ CSOCIAL_C1 + CSOCIAL_C2 + CSOCIAL_C3 +  

    CSOCIAL_C4, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.59370  -0.66241   0.05303   0.56299   1.72850   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)   0.8473     0.2673   3.170  0.00152 ** 

CSOCIAL_C1    0.3657     0.3138   1.166  0.24379    

CSOCIAL_C2    0.2205     0.3204   0.688  0.49129    

CSOCIAL_C3    0.3895     0.3220   1.210  0.22647    

CSOCIAL_C4    0.2513     0.4272   0.588  0.55639    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 36.128  on 35  degrees of freedom 

AIC: 158.64 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

La classe social no influeix estadísticament sobre el nombre de millors amics 

 

Conclusions: 

La classe social, juntament amb l’estatus, no influeix de manera estadísticament 

significativa sobre el nombre de millors amics. 

 

H3.4.1. Influència de l’estatus i la presencia de germans sobre el 

nombre de millors amics 

Càlculs: 

> ###Hipótesis 3.4.1 

>  

> MA.3.4.1 <- glm( millors_amics ~ Status +BRO_C1 +BRO_C2 +BRO1xST +BRO2xST, 

family=poisson ) 

> M <- glm( millors_amics ~ Status +BRO_C1 +BRO_C2, family=poisson ) 

 

> M1R.3.4.1 <- glm( millors_amics ~ Status +BRO_C1 +BRO_C2, family=poisson ) 

> anova(M1R.3.4.1, MA.3.4.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + BRO_C1 + BRO_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + BRO_C1 + BRO_C2 + BRO1xST + BRO2xST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        36     37.843                       

2        34     37.751  2    0.092     0.955 

>  

 ### No hi ha diferencies estadísticament significatives entre el model que inclou la 

interacció i el que no 

> 



Annex 3. Anàlisi estadística 39 

 

 

> M2aR.3.4.1 <- glm( millors_amics ~ Status, family=poisson ) 

> anova(M2aR.3.4.1, M1R.3.4.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status 

Model 2: millors_amics ~ Status + BRO_C1 + BRO_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        38     37.875                       

2        36     37.843  2    0.032     0.984 

> 

 

### No hi ha  diferències entre el model sense el grup de variables BRO i el M1R  

 

> M2bR.3.4.1 <- glm( millors_amics ~ BRO_C1 +BRO_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M2bR.3.4.1, M1R.3.4.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ BRO_C1 + BRO_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + BRO_C1 + BRO_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     38.043                       

2        36     37.843  1    0.200     0.654 

> 

### No hi ha diferències entre el model sesen el factor Status i el M1R 

 

Comprovem la influencia del grup BRO. 

 

> summary(M2bR.3.4.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ BRO_C1 + BRO_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.48807  -0.66604  -0.05441   0.50615   1.90134   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.14513    0.21320   5.371 7.82e-08 *** 

BRO_C1      -0.01527    0.24666  -0.062    0.951     

BRO_C2      -0.04652    0.27061  -0.172    0.864     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 38.043  on 37  degrees of freedom 

AIC: 156.56 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

Per tant no hi ha influència 

 

Conclusions: 

La relació entre presència o no de germans i l’estatus sobre el nombre de millors 

amics no resulta estadísticament significativa. 
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H3.4.2. Influència del sexe i la presencia o no de germans sobre el 

nombre de millors amics 

Càlculs: 

> ###Hipótesis 3.4.2 

>  

> MA.3.4.2 <- glm( millors_amics ~ Sex +BRO_C1 +BRO_C2 +BRO1xSX +BRO2xSX, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.4.2 <- glm( millors_amics ~ Sex +BRO_C1 +BRO_C2, family=poisson ) 

> anova(M1R.3.4.2, MA.3.4.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex + BRO_C1 + BRO_C2 

Model 2: millors_amics ~ Sex + BRO_C1 + BRO_C2 + BRO1xSX + BRO2xSX 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        36     37.981                       

2        34     36.073  2    1.908     0.385 

>  

> ### No hi ha influència estadísticament significativa de la interacció 

>  

> M2aR.3.4.2 <- glm( millors_amics ~ BRO_C1 +BRO_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M2aR.3.4.2, M1R.3.4.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ BRO_C1 + BRO_C2 

Model 2: millors_amics ~ Sex + BRO_C1 + BRO_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     38.043                       

2        36     37.981  1    0.063     0.802 

> M2bR.3.4.2 <- glm( millors_amics ~ Sex, family=poisson ) 

> anova(M2bR.3.4.2, M1R.3.4.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex 

Model 2: millors_amics ~ Sex + BRO_C1 + BRO_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        38     38.006                       

2        36     37.981  2    0.025     0.988 

> 

Ni el M2aR sense el grup BRO ni el M2bR sense el factor Sex són estadísticament significatius 

 

Comprovem els dos independentment 

 

> summary(M2bR.3.4.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.5100  -0.6349   0.0000   0.4819   1.9652   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.14740    0.12598   9.108   <2e-16 *** 

Sex         -0.04879    0.18038  -0.270    0.787     

--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 38.006  on 38  degrees of freedom 

AIC: 154.52 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

Sex no influeix de manera significativa sobre el nombre de millors amics 

 

> summary(M2aR.3.4.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ BRO_C1 + BRO_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.48807  -0.66604  -0.05441   0.50615   1.90134   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.14513    0.21320   5.371 7.82e-08 *** 

BRO_C1      -0.01527    0.24666  -0.062    0.951     

BRO_C2      -0.04652    0.27061  -0.172    0.864     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 38.043  on 37  degrees of freedom 

AIC: 156.56 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

Tenir germans propers en edat tampoc influeix sobre el nombre de millors amics. 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i la presencia o no de germans sobre el nombre de millors 

amics no és estadísticament significativa. 

 

H3.5. Influència de la pèrdua auditiva sobre el nombre de millors 

amics, en el grup de sords 

Càlculs: 

> ### Hiótesis 3.5 

>  
> MA.3.5.1 <- glm( millors_amics ~ PAUD_C1 +PAUD_C2 +PAUD_C3, family=poisson ) 

> summary(MA.3.5.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ PAUD_C1 + PAUD_C2 + PAUD_C3, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  
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     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.40370  -0.84130  -0.02488   0.56613   2.04164   
 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.5404     0.2673   5.764 8.22e-09 *** 
PAUD_C1      -0.4796     0.3315  -1.447   0.1480     

PAUD_C2      -0.7673     0.3852  -1.992   0.0464 *   

PAUD_C3      -0.4418     0.4880  -0.905   0.3652     

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 
    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 24.633  on 16  degrees of freedom 

AIC: 85.592 

 
Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> MN.3.5.1 <- glm( millors_amics ~ 1, family=poisson ) 

 
> anova(MN.3.5.1, MA.3.5.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ 1 
Model 2: millors_amics ~ PAUD_C1 + PAUD_C2 + PAUD_C3 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        19    28.5644                       

2        16    24.6333  3   3.9311    0.2690 
> 

 

 

Conclusions: 

En el grup de sords, el grau de pèrdua auditiva no influeix de manera estadísticament 

significativa sobre el nombre de millors amics. 
 

H3.6. Influència del sexe i el nivell lingüístic sobre el nombre de 

millors amics, en el grup de sords 

Càlculs: 

### Hipótesis 3.6. 

> MA.3.6.2 <- glm( millors_amics ~ Sex +LORAL_C1 +LORAL_C2 +LORAL1xSX +LORAL2xSX, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.6.2 <- glm( millors_amics ~ Sex +LORAL_C1 +LORAL_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.6.2, MA.3.6.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex + LORAL_C1 + LORAL_C2 

Model 2: millors_amics ~ Sex + LORAL_C1 + LORAL_C2 + LORAL1xSX + LORAL2xSX 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        16    25.6259                       

2        14    19.8729  2   5.7530    0.0563 

 

> ### La interacció no és estadísticament significativa (tot i que s'hi acosta) 

>  

> M2aR.3.6.2 <- glm( millors_amics ~ LORAL_C1 +LORAL_C2, family=poisson ) 
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> M2bR.3.6.2 <- glm( millors_amics ~ Sex, family=poisson ) 

 

> anova(M2aR.3.6.2, M1R.3.6.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ LORAL_C1 + LORAL_C2 

Model 2: millors_amics ~ Sex + LORAL_C1 + LORAL_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        17    26.5267                       

2        16    25.6259  1   0.9009    0.3425 

 

> anova(M2bR.3.6.2, M1R.3.6.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex 

Model 2: millors_amics ~ Sex + LORAL_C1 + LORAL_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        18    27.1862                       

2        16    25.6259  2   1.5603    0.4583 

>  

> ### Cap dels dos M2R es diferencia del M1R, o sigui que els analitzem els dos per separat 

 

> MN.3.6.2 <- glm( millors_amics ~ 1, family=poisson ) 

 

> anova(MN.3.6.2, M2aR.3.6.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ 1 

Model 2: millors_amics ~ LORAL_C1 + LORAL_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        19    28.5644                       

2        17    26.5267  2   2.0377    0.3610 

>  

> ###El llenguatge oral no influeix significativament sobre el nombre de millors amics 

>  

> summary(M2bR.3.6.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.6077  -0.5159  -0.2214   0.3165   2.3269   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   0.9163     0.2000   4.581 4.62e-06 *** 

Sex           0.3075     0.2635   1.167    0.243     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 27.186  on 18  degrees of freedom 

AIC: 84.145 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### El sexe tampoc influeix significativament sobre el nombre de millors amics 
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Conclusions: 

La influència del sexe i el nivell lingüístic dels adolescents sords no influeix de 

manera estadísticament significativa sobre el nombre de millors amics. No obstant, 

s’apropa a la significació estadística amb p=0,0563. 

 

Els nois sords amb nivell lingüístic 0= baix tenen un nombre inferior de millors 

amics, amb quasi significació estadística, respecte els altres nivells lingüístic i 

respecte les noies sordes. 

 

Gràfic: 

 
 

H3.7. Influència del sexe i el nivell comunicatiu sobre el nombre de 

millors amics, en el grup de sords 

Càlculs: 

### Hipótesis 3.7. 

> MA.3.7.2 <- glm( millors_amics ~ Sex +NCOM_C1 +NCOM_C2 +NCOM1xSX +NCOM2xSX, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.7.2 <- glm( millors_amics ~ Sex +NCOM_C1 +NCOM_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.7.2, MA.3.7.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex + NCOM_C1 + NCOM_C2 
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Model 2: millors_amics ~ Sex + NCOM_C1 + NCOM_C2 + NCOM1xSX + NCOM2xSX 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        16    26.2386                       

2        14    20.2079  2   6.0307    0.0490 

 

> ###La interacció resulta estadísticament significativa 

 

> summary(MA.3.7.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Sex + NCOM_C1 + NCOM_C2 + NCOM1xSX +  

    NCOM2xSX, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.3664  -0.5041  -0.1858   0.1865   2.1043   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   

(Intercept)  -0.6931     1.0000  -0.693   0.4882   

Sex           2.1972     1.0541   2.084   0.0371 * 

NCOM_C1       1.7228     1.0351   1.664   0.0960 . 

NCOM_C2       1.8971     1.0488   1.809   0.0705 . 

NCOM1xSX     -2.1972     1.1198  -1.962   0.0497 * 

NCOM2xSX     -2.1019     1.1411  -1.842   0.0655 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 20.208  on 14  degrees of freedom 

AIC: 85.167 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

### Els intervals de confiança exponenciats: 

 

> > exp(confint(MA.3.7.2)) 

Waiting for profiling to be done... 

                  2.5 %      97.5 % 

(Intercept) 0.028501538   2.2017517 

Sex         1.693023989 166.0255346 

NCOM_C1     1.127185734 101.4379840 

NCOM_C2     1.278191908 122.3545874 

NCOM1xSX    0.005625177   0.7080106 

NCOM2xSX    0.006051460   0.8254713 

 

 

Conclusions: 

Sí que ha sortit estadísiticament significativa la interacció entre el sexe i el nivell 

comunicatiu, en la seva relació amb el nombre de millors amics dels adolescents 

sords, tal i com mostra el gràfic (els nois sords en blau, Sex=0; les noies sordes en 

verd, Sex=1). 

Concretament, el nombre de millors amics dependrà del sexe, ja que en el cas de les 

noies sordes tindran al menys 1,693 vegades més millors amics que els nois sords. 
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En la categoria nivell comunicatiu 1, però, el número de millors amics es redueix en el 

cas de les noies. 

 

Com es pot veure, entre les noies no hi ha diferencies importants quant a nombre de 

millors amics, segons el nivell comunicatiu. Entre els nois, els nivells comunicatius 1 

i 2 (mitjos i alts) implica un major nombre de millors amics respecte el nivell 

comunicatiu 0 o baix. 

 

Els intervals de confiança son els següents : 

 
Interacció del sexe i el nivell 

comunicatiu=1 

Entre 0.005625177 i 0.7080106 

Interacció del sexe i el nivell 

comunicatiu=2 

Entre 0.006051460 i 0.8254713 

 

Gràfic: 

 

 

H3.8.1. Influència de l’estatus i l’autoconcepte sobre el nombre de 

millors amics 

Càlculs: 

 

> MA.3.8.1 <- glm( millors_amics ~ Status +autoconcepte_total +AUTOxST, family=poisson ) 
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> M1R.3.8.1 <- glm( millors_amics ~ Status +autoconcepte_total, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.8.1, MA.3.8.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + autoconcepte_total 

Model 2: millors_amics ~ Status + autoconcepte_total + AUTOxST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     36.878                       

2        36     36.826  1    0.052     0.819 

>  

> ### La interacció no es estadísticament significativa 

>  

> summary(M1R.3.8.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + autoconcepte_total, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.47853  -0.47948  -0.03203   0.47991   2.30965   

 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)         0.68968    0.49598   1.391    0.164 

Status             -0.07397    0.18060  -0.410    0.682 

autoconcepte_total  0.02814    0.02831   0.994    0.320 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 36.878  on 37  degrees of freedom 

AIC: 155.39 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

>  

> ###Eliminem el factor menys significatiu (Status) 

>  

> M2R.3.8.1 <- glm( millors_amics ~ autoconcepte_total, family=poisson ) 

 

> summary(M2R.3.8.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ autoconcepte_total, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

      Min         1Q     Median         3Q        Max   

-2.526417  -0.462939  -0.008242   0.408540   2.240646   

 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)         0.64665    0.48407   1.336    0.182 

autoconcepte_total  0.02854    0.02823   1.011    0.312 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.046  on 38  degrees of freedom 

AIC: 153.56 
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Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### L'autoconcepte no influeix significativament sobre el nombre de millors amics 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i l’autoconcepte sobre el nombre de millors amics no es 

estadísticament significativa. 

 

H3.8.2. Influència del sexe i l’autoconcepte sobre el nombre de 

millors amics 

Càlculs: 

> ###Hipótesis 3.8.2 

>  

> MA.3.8.2 <- glm( millors_amics ~ Sex +autoconcepte_total +AUTOxSX, family=poisson ) 

 

> M1R.3.8.2 <- glm( millors_amics ~ Sex +autoconcepte_total, family=poisson ) 

 

> summary(MA.3.8.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Sex + autoconcepte_total + AUTOxSX,  

    family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.41865  -0.60157  -0.00507   0.51263   1.85492   

 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)         0.21614    0.69373   0.312    0.755 

Sex                 1.06059    1.02734   1.032    0.302 

autoconcepte_total  0.05286    0.03807   1.389    0.165 

AUTOxSX            -0.06416    0.06088  -1.054    0.292 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 35.928  on 36  degrees of freedom 

AIC: 156.44 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### La interacció no resulta estadísticament significativa 

>  

> summary(M1R.3.8.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Sex + autoconcepte_total, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

      Min         1Q     Median         3Q        Max   

-2.523420  -0.467371  -0.004717   0.413129   2.242956   
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Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)         0.651599   0.530305   1.229    0.219 

Sex                -0.004254   0.186602  -0.023    0.982 

autoconcepte_total  0.028374   0.029196   0.972    0.331 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.046  on 37  degrees of freedom 

AIC: 155.56 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

>  

>  

> ###Eliminem el factor menys significatiu (Sex) 

>  

> ###Ja s’ha comprovat abans que l'autoconcepte no influeix sobre el nombre de millors amics 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i l’autoconcepte sobre el nombre de millors amics no es 

estadísticament significativa. 

 

H3.9.1. Influència de l’estatus i l’assertivitat sobre el nombre de 

millors amics 

Càlculs: 

> ###Hipótesis 3.9.1 

 

> MA.3.9.1 <- glm( millors_amics ~ Status +assertivitat +ASSxST, family=poisson ) 

 

> M1R.3.9.1 <- glm( millors_amics ~ Status +assertivitat, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.9.1, MA.3.9.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + assertivitat 

Model 2: millors_amics ~ Status + assertivitat + ASSxST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     37.363                       

2        36     37.359  1    0.004     0.950 

>  

> ### No hi ha interacció 

>  

> summary(M1R.3.9.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + assertivitat, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.41809  -0.70285   0.01262   0.56224   1.97461   

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
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(Intercept)   1.58663    0.59770   2.655  0.00794 ** 

Status       -0.11108    0.18549  -0.599  0.54926    

assertivitat -0.02120    0.02936  -0.722  0.47034    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.363  on 37  degrees of freedom 

AIC: 155.88 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

>  

> ### Eliminem el factor menys significatiu (Status) 

>  

> M2R.3.9.1 <- glm( millors_amics ~ assertivitat, family=poisson ) 

 

> summary(M2R.3.9.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ assertivitat, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.48614  -0.69535   0.01544   0.60415   1.86919   

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)   1.45458    0.55505   2.621  0.00878 ** 

assertivitat -0.01717    0.02851  -0.602  0.54703    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.722  on 38  degrees of freedom 

AIC: 154.24 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### L'assertivitat no influeix de manera estadísticament significativa en el nombre de millors 

amics 

 

Conclusions: 

La influència de l’Status i de l’assertivitat sobre el nombre de millors amics no es 

estadísticament significativa. 
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H3.9.2. Influència del sexe i l’assertivitat sobre el nombre de millors 

amics 

Càlculs: 

> ### Hipótesis 3.9.2 

>  

> MA.3.9.2 <- glm( millors_amics ~ Sex + assertivitat +ASSxSX, family=poisson ) 

 

> M1R.3.9.2 <- glm( millors_amics ~ Sex + assertivitat, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.9.2, MA.3.9.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex + assertivitat 

Model 2: millors_amics ~ Sex + assertivitat + ASSxSX 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     37.662                       

2        36     34.344  1    3.318     0.069 

>  

> ### El MA i el M1R (sense interacció) no són significativament diferents 

>  

> summary(M1R.3.9.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Sex + assertivitat, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.51329  -0.67592   0.02184   0.56618   1.82504   

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)   1.46896    0.55564   2.644   0.0082 ** 

Sex          -0.04419    0.18066  -0.245   0.8067    

assertivitat -0.01679    0.02843  -0.590   0.5549    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.662  on 37  degrees of freedom 

AIC: 156.18 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### Eliminem el factor menys significatiu (Sex) i ens quedem amb assertivitat, que ja hem 

comprovat abans que no té cap influència estadísticament significativa sobre el nombre de millors 

amics 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i l’assertivitat sobre el nombre de millors amics no es 

estadísticament significativa. 
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H3.10.1. Influència de l’estatus i l’educació familiar sobre el nombre 

de millors amics 

Càlculs: 

> ### Hipótesis 3.10.1 

>  

> MA.3.10.2 <- glm( millors_amics ~ Status +EDUFAM_C1 +EDUFAM_C2 +EDUFAM1xST 

+EDUFAM2xST, family=poisson ) 

 

> M1R.3.10.2 <- glm( millors_amics ~ Status +EDUFAM_C1 +EDUFAM_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.10.2, MA.3.10.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 + EDUFAM1xST +  

    EDUFAM2xST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        36     35.310                       

2        34     34.528  2    0.782     0.676 

>  

> ### No hi ha interacció 

>  

> M2aR.3.10.2 <- glm( millors_amics ~ EDUFAM_C1 +EDUFAM_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M2aR.3.10.2, M1R.3.10.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     35.658                       

2        36     35.310  1    0.348     0.555 

> M2bR.3.10.2 <- glm( millors_amics ~ Status, family=poisson ) 

> anova(M2bR.3.10.2, M1R.3.10.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status 

Model 2: millors_amics ~ Status + EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        38     37.875                       

2        36     35.310  2    2.566     0.277 

>  

> ### Cap dels dos M2R son estadísticament diferents del MR1, per tant, mirem cada factor 

individualment. 

> ### L'Status ja sabem que no influeix 

>  

> summary(M2aR.3.10.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.4495  -0.6149   0.0000   0.5491   1.9652   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.5404     0.2673   5.764 8.22e-09 *** 
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EDUFAM_C1    -0.5044     0.3220  -1.566    0.117     

EDUFAM_C2    -0.4418     0.2903  -1.522    0.128     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 35.658  on 37  degrees of freedom 

AIC: 154.17 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

> ### L'educació familiar no influeix estadísticament sobre el nombre de millors amics 

> 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i l’educació familiar sobre el nombre de millors amics no és 

estadísticament significativa. 

 

H3.10.2. Influència del sexe i l’educació familiar sobre el nombre de 

millors amics 

Càlculs: 

### Hipótesis 3.10.2 

> MA.3.10.3 <- glm( millors_amics ~ Sex +EDUFAM_C1 +EDUFAM_C2 +EDUFAM1xSX 

+EDUFAM2xSX, family=poisson ) 

 

> M1R.3.10.3 <- glm( millors_amics ~ Sex +EDUFAM_C1 +EDUFAM_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.10.3, MA.3.10.3, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex + EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 

Model 2: millors_amics ~ Sex + EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 + EDUFAM1xSX + EDUFAM2xSX 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        16    24.4254                       

2        14    20.7353  2   3.6901    0.1580 

>  

> ### No hi ha interacció 

 

> M2aR.3.10.3 <- glm( millors_amics ~ EDUFAM_C1 +EDUFAM_C2, family=poisson ) 

 

> M2bR.3.10.3 <- glm( millors_amics ~ Sex, family=poisson ) 

 

> anova(M2aR.3.10.3, M1R.3.10.3, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 

Model 2: millors_amics ~ Sex + EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        17    26.3196                       

2        16    24.4254  1   1.8942    0.1687 

 

> anova(M2bR.3.10.3, M1R.3.10.3, test="Chisq") 
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Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex 

Model 2: millors_amics ~ Sex + EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        18    27.1862                       

2        16    24.4254  2   2.7607    0.2515 

>  

> ### Cap dels M2R es significativament diferent del M1R, o sigui que passem a analitzar-los 

individualment 

 

> MN.3.10.3 <- glm( millors_amics ~ 1, family=poisson ) 

 

> anova(MN.3.10.3, M2aR.3.10.3, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ 1 

Model 2: millors_amics ~ EDUFAM_C1 + EDUFAM_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        19    28.5644                       

2        17    26.3196  2   2.2448    0.3255 

 

> anova(MN.3.10.3, M2bR.3.10.3, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ 1 

Model 2: millors_amics ~ Sex 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        19    28.5644                       

2        18    27.1862  1   1.3783    0.2404 

>  

> ### Cap dels factors és estadísticament significatiu 

> 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i l’educació familiar sobre el nombre de millors amics no és 

estadísticament significativa. 

 

H3.11. Influència de l’estatus i el rendiment acadèmic sobre el 

nombre de millors amics 

Càlculs: 

> ### Hipótesis 3.11 

 

> MA.3.11 <- glm( millors_amics ~ Status +NOTES_C1 +NOTES_C2 +NOTES_C3 +NOTES1xST 

+NOTES2xST +NOTES3xST, family=poisson ) 

 

> summary(MA.3.11) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + NOTES_C1 + NOTES_C2 +  

    NOTES_C3 + NOTES1xST + NOTES2xST + NOTES3xST, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   
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-2.5166  -0.6316   0.0000   0.4742   2.0639   

 

Coefficients: (1 not defined because of singularities) 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   

(Intercept)  0.85175    0.48990   1.739   0.0821 . 

Status       0.06454    0.37417   0.172   0.8631   

NOTES_C1     0.47000    0.55377   0.849   0.3960   

NOTES_C2     0.24686    0.53072   0.465   0.6418   

NOTES_C3     0.28768    0.44721   0.643   0.5200   

NOTES1xST   -0.23361    0.50921  -0.459   0.6464   

NOTES2xST   -0.11333    0.48132  -0.235   0.8139   

NOTES3xST         NA         NA      NA       NA   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 36.854  on 33  degrees of freedom 

AIC: 163.37 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

No es pot posar a prova la interacció amb aquesta codificació degut a anomalies en NOTES3xST. 

S’Ha recodificat la variable notes_academiques de manera que per 0 (insuficient) i 1 (suficient) 

cNOTES=0, i per la resta (bé i notable) cNOTES=1 

 

> MA.3.11 <- glm( millors_amics ~ Status +cNOTES +cNOTES*Status, family=poisson ) 

> summary(MA.3.11) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + cNOTES + cNOTES * Status,  

    family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.44949  -0.62334  -0.01792   0.52079   2.03391   

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)     1.3218     0.2582   5.119 3.07e-07 *** 

Status         -0.2570     0.3180  -0.808    0.419     

cNOTES         -0.2025     0.2951  -0.686    0.493     

Status:cNOTES   0.2364     0.3936   0.601    0.548     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.404  on 36  degrees of freedom 

AIC: 157.92 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

>  

> ### No hi ha interacció 

>  

> ###Eliminem el factor menys significatiu i ens quedem amb Status, que ja hem vist que no ho és 
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> ### Per si de cas mirem l'efecte sol de les notes acadèmiques en la seva codificació original 

>  

> MA.3.11 <- glm( millors_amics ~ NOTES_C1 +NOTES_C2 +NOTES_C3, family=poisson ) 

> summary(MA.3.11) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ NOTES_C1 + NOTES_C2 + NOTES_C3,  

    family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.60768  -0.61180   0.03878   0.44087   2.01083   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)   0.9163     0.3162   2.898  0.00376 ** 

NOTES_C1      0.3075     0.3597   0.855  0.39269    

NOTES_C2      0.1598     0.3503   0.456  0.64818    

NOTES_C3      0.2412     0.3586   0.673  0.50122    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.147  on 36  degrees of freedom 

AIC: 157.66 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

### Les notes no tenen cap influència estadísticament significativa 

 

 

Conclusions: 

La influència de l’esatus i el rendiment acadèmic sobre el nombre de millors amics no 

és estadísticament significativa. 

 

H3.12. Influència de l’estatus i la percepció acadèmica actual del 

professorat sobre el nombre de millors amics 

Càlculs: 

> ### Hipótesis 3.12 

>  

> MA.3.12 <- glm( millors_amics ~ Status +PERP_C1 +PERP_C2 +PERP1xST +PERP2xST, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.12 <- glm( millors_amics ~ Status +PERP_C1 +PERP_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.12, MA.3.12, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + PERP_C1 + PERP_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + PERP_C1 + PERP_C2 + PERP1xST + PERP2xST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        36     37.326                       
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2        34     35.319  2    2.007     0.367 

>  

> ### No hi ha interacció 

>  

> M2aR.3.12 <- glm( millors_amics ~ PERP_C1 +PERP_C2, family=poisson ) 

 

> M2bR.3.12 <- glm( millors_amics ~ Status, family=poisson ) 

 

> anova(M2aR.3.12, M1R.3.12, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ PERP_C1 + PERP_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + PERP_C1 + PERP_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     37.530                       

2        36     37.326  1    0.203     0.652 

> anova(M2bR.3.12, M1R.3.12, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status 

Model 2: millors_amics ~ Status + PERP_C1 + PERP_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        38     37.875                       

2        36     37.326  2    0.549     0.760 

>  

> ### Cap dels M2R és estadísticament diferent del M1R. Vaig a comprovar la influència sola de la 

percepció actual del professor 

>  

> summary(M2aR.3.12) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ PERP_C1 + PERP_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

       Min          1Q      Median          3Q         Max   

-2.475e+00  -6.149e-01  -1.490e-08   5.114e-01   1.965e+00   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.3863     0.3536   3.921 8.82e-05 *** 

PERP_C1      -0.2671     0.3813  -0.700    0.484     

PERP_C2      -0.2877     0.3744  -0.768    0.442     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.530  on 37  degrees of freedom 

AIC: 156.04 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### No hi ha influència estadísticament significativa sobre el nombre de millors amics per part de 

la percepció actual del professor 

> 
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Conclusions: 

La influència de l’estatus i la percepció acadèmica actual del professor sobre el 

nombre de millors amics no és estadísticament significativa. 

 

H3.13. Influència de l’estatus i l’expectativa acadèmica futura del 

professorat sobre el nombre de millors amics 

Càlculs: 

### Hipótesis 3.13 

> MA.3.13 <- glm( millors_amics ~ Status +EXPP_C1 +EXPP_C2 +EXPP1xST +EXPP2xST, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.13 <- glm( millors_amics ~ Status +EXPP_C1 +EXPP_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.13, MA.3.13, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + EXPP_C1 + EXPP_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + EXPP_C1 + EXPP_C2 + EXPP1xST + EXPP2xST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        36     36.309                       

2        34     35.498  2    0.810     0.667 

>  

> ### No hi ha interaccions 

>  

> M2aR.3.13 <- glm( millors_amics ~ EXPP_C1 +EXPP_C2, family=poisson ) 

 

> M2bR.3.13 <- glm( millors_amics ~ Status, family=poisson ) 

 

> anova(M2aR.3.13, M1R.3.13, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ EXPP_C1 + EXPP_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + EXPP_C1 + EXPP_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     36.863                       

2        36     36.309  1    0.554     0.457 

> anova(M2bR.3.13, M1R.3.13, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status 

Model 2: millors_amics ~ Status + EXPP_C1 + EXPP_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        38     37.875                       

2        36     36.309  2    1.567     0.457 

>  

> ### Cap dels M2R és estadísticament diferent del M1R. Seguidament es comprova la influència 

sola de les expectatives del professor 

>  

> summary(M2aR.3.13) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ EXPP_C1 + EXPP_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  
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    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.4785  -0.5872   0.0000   0.6048   2.0276   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.3863     0.2500   5.545 2.94e-08 *** 

EXPP_C1      -0.3185     0.2795  -1.139    0.255     

EXPP_C2      -0.2642     0.2928  -0.902    0.367     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 36.863  on 37  degrees of freedom 

AIC: 155.38 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### No hi ha influència estadísticament significativa sobre el nombre de millors amics per part de 

les expectatives futures del professor 

> 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i l’expectativa acadèmica futura del professor sobre el 

nombre de millors amics no és estadísticament significativa. 

 

H3.14. Influència de l’estatus i l’expectativa social futura del 

professor sobre el nombre de millors amics 

Càlculs: 

> ### Hipótesis 3.14 

>  

> MA.3.14 <- glm( millors_amics ~ Status +EXSP_C1 +EXSP_C2 +EXSP1xST +EXSP2xST, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.14 <- glm( millors_amics ~ Status +EXSP_C1 +EXSP_C2, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.14, MA.3.14, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + EXSP_C1 + EXSP_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + EXSP_C1 + EXSP_C2 + EXSP1xST + EXSP2xST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        36     35.189                       

2        34     33.476  2    1.712     0.425 

>  

> ### No hi ha interacció 

>  

> M2aR.3.14 <- glm( millors_amics ~ EXSP_C1 +EXSP_C2, family=poisson ) 

 

> M2bR.3.14 <- glm( millors_amics ~ Status, family=poisson ) 

 

> anova(M2aR.3.14, M1R.3.14, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 
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Model 1: millors_amics ~ EXSP_C1 + EXSP_C2 

Model 2: millors_amics ~ Status + EXSP_C1 + EXSP_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     35.432                       

2        36     35.189  1    0.243     0.622 

 

> anova(M2bR.3.14, M1R.3.14, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status 

Model 2: millors_amics ~ Status + EXSP_C1 + EXSP_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        38     37.875                       

2        36     35.189  2    2.687     0.261 

>  

> ### Cap dels M2R és estadísticament diferent del M1R. Seguidament es comprova la influència 

sola de les expectatives socials del professor 

>  

> summary (M2aR.3.14) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ EXSP_C1 + EXSP_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.49706  -0.50409  -0.06706   0.67335   1.88651   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.5404     0.2673   5.764 8.22e-09 *** 

EXSP_C1      -0.5108     0.2988  -1.710   0.0873 .   

EXSP_C2      -0.4034     0.3005  -1.342   0.1795     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 35.432  on 37  degrees of freedom 

AIC: 153.95 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

> ### No hi ha influència estadísticament significativa sobre el nombre de millors amics per part de 

les expectatives socials del professor 

> 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i l’expectativa social futura del professor sobre el nombre de 

millors amics no és estadísticament significativa. 
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H3.15. Influència del centre educatiu sobre el nombre de millors 

amics 

 

Aquesta anàlisi s’ha fet només amb el grup de sords d’adolescents amb sordesa 

Càlculs: 

> ### Hipótesis 3.15 

 

> MA.3.15.2 <- glm( millors_amics ~ CENTRE_C1 + CENTRE_C2, family=poisson ) 

> summary(MA.3.15.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ CENTRE_C1 + CENTRE_C2, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.64575  -0.70198  -0.09187   0.64914   1.64440   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.25276    0.26726   4.687 2.77e-06 *** 

CENTRE_C1   -0.62415    0.37161  -1.680    0.093 .   

CENTRE_C2    0.06899    0.32367   0.213    0.831     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 22.976  on 17  degrees of freedom 

AIC: 81.936 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> MN.3.15.2 <- glm( millors_amics ~ 1, family=poisson ) 

 

> anova(MN.3.15.2, MA.3.15.2, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ 1 

Model 2: millors_amics ~ CENTRE_C1 + CENTRE_C2 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        19    28.5644                       

2        17    22.9764  2   5.5880    0.0612 

> 

 

Conclusions: 

En el grup d’adolescents amb sordesa, la influència del sexe i el centre educatiu sobre 

el nombre de millors amics no és estadísticament significativa. 
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H3.16.1. Influència del sexe i la interacció actual amb altres sords, en 

el centre educatiu, sobre el nombre de millors amics 

 

Aquesta anàlisi s’ha realitzat només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 

1). 

Càlculs: 

> ### Hipótesis 3.16.1 

 

> MA.3.16 <- glm( millors_amics ~ Sex +interaccio_social_sords_actual +INTERACTxSX, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.16 <- glm( millors_amics ~ Sex +interaccio_social_sords_actual, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.16, MA.3.16, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex + interaccio_social_sords_actual 

Model 2: millors_amics ~ Sex + interaccio_social_sords_actual + INTERACTxSX 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        17    25.0177                       

2        16    24.5367  1   0.4811    0.4879 

 

> ###No hi ha interacció 

>  

> summary(M1R.3.16) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Sex + interaccio_social_sords_actual,  

    family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.3414  -0.7791  -0.0781   0.5216   2.1466   

 

Coefficients: 

                               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)                      0.7816     0.2251   3.472 0.000517 *** 

Sex                              0.2268     0.2693   0.842 0.399593     

interaccio_social_sords_actual   0.3925     0.2661   1.475 0.140236     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 25.018  on 17  degrees of freedom 

AIC: 83.977 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ###Eliminem el factor menys significatiu (Sex) 

 

> M2R.3.16 <- glm( millors_amics ~ interaccio_social_sords_actual, family=poisson ) 

 

> summary(M2R.3.16) 

 

Call: 
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glm(formula = millors_amics ~ interaccio_social_sords_actual,  

    family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.19848  -1.00299  -0.07432   0.42458   2.39220   

 

Coefficients: 

                               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)                      0.8824     0.1857   4.752 2.02e-06 *** 

interaccio_social_sords_actual   0.4394     0.2604   1.687   0.0916 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 25.733  on 18  degrees of freedom 

AIC: 82.693 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ###La interacció actual amb altres sords en el centre educatiu no influeix de manera 

estadísticament significativa sobre el nombre de millors amics 

> 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i la interacció actual amb altres sords, en el centre educatiu, 

sobre el nombre de millors amics no és estadísticament significativa. 

 

H3.16.2. Influència del sexe i la interacció anterior amb altres sords, 

en el centre educatiu, sobre el nombre de millors amics 

 

Aquesta anàlisi s’ha realitzat només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 

1). 

Càlculs: 

> ### Hipótesis 3.16.2 

> MA.3.17.1 <- glm( millors_amics ~ Sex +Interaccio_social_sords_anterior +INTERANTxSX, 

family=poisson ) 

 

> M1R.3.17.1 <- glm( millors_amics ~ Sex +Interaccio_social_sords_anterior, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.17.1, MA.3.17.1, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Sex + Interaccio_social_sords_anterior 

Model 2: millors_amics ~ Sex + Interaccio_social_sords_anterior + INTERANTxSX 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        17    27.1679                       

2        16    27.0214  1   0.1465    0.7019 

 

> ###No hi ha interacció 

>  
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> summary(M1R.3.17.1) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Sex + Interaccio_social_sords_anterior,  

    family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.6313  -0.5321  -0.1883   0.3489   2.3060   

 

Coefficients: 

                                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)                       0.92709    0.21507   4.311 1.63e-05 *** 

Sex                               0.31475    0.26888   1.171    0.242     

Interaccio_social_sords_anterior -0.03647    0.27047  -0.135    0.893     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 27.168  on 17  degrees of freedom 

AIC: 86.127 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ###Eliminem el factor menys significatiu (Interacció social sords centre educatiu anterior) i ens 

quedem amb sex, però que ja hem vist abans que no influeix sobre el nombre de millors amics. 

> 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i la interacciósocial amb altres sords, en el centre educatiu 

anterior, sobre el nombre de millors amics no és estadísticament significativa. 

 

H3.16.3. Influència de la interacció actual amb altres sords i la 

interacció anterior amb altres sords, en el centre educatiu, sobre el 

nombre de millors amics 

 

Aquesta anàlisi s’ha realitzat només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 

1). 

Càlculs: 

> ### Hipótesis 3.16.3 

> MA.3.17.2 <- glm( millors_amics ~ interaccio_social_sords_actual +Interaccio_social_sords_anterior 

+INTERACTxINTERANT, family=poisson ) 

 

> M1R.3.17.2 <- glm( millors_amics ~ interaccio_social_sords_actual 

+Interaccio_social_sords_anterior, family=poisson ) 

 

> summary(MA.3.17.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ interaccio_social_sords_actual +  

    Interaccio_social_sords_anterior + INTERACTxINTERANT, family = poisson) 
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Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.1794  -1.0100  -0.1251   0.4181   2.4254   

 

Coefficients: 

                                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)                       0.86500    0.22941   3.770 0.000163 *** 

interaccio_social_sords_actual    0.52130    0.33931   1.536 0.124454     

Interaccio_social_sords_anterior  0.05129    0.39068   0.131 0.895544     

INTERACTxINTERANT                -0.18482    0.53531  -0.345 0.729895     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 25.583  on 16  degrees of freedom 

AIC: 86.542 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### No hi ha interacció 

 

> summary(M1R.3.17.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ interaccio_social_sords_actual +  

    Interaccio_social_sords_anterior, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.2159  -1.0010  -0.1095   0.4757   2.3620   

 

Coefficients: 

                                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)                       0.89813    0.20497   4.382 1.18e-05 *** 

interaccio_social_sords_actual    0.44733    0.26418   1.693   0.0904 .   

Interaccio_social_sords_anterior -0.04799    0.26885  -0.179   0.8583     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 25.702  on 17  degrees of freedom 

AIC: 84.66 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

 

> ### Eliminem el factor menys significatiu (Interaccio anterior)  

 

> M2R.3.17.2 <- glm( millors_amics ~ interaccio_social_sords_actual, family=poisson ) 

 

> summary(M2R.3.17.2) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ interaccio_social_sords_actual,  

    family = poisson) 
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Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.19848  -1.00299  -0.07432   0.42458   2.39220   

 

Coefficients: 

                               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)                      0.8824     0.1857   4.752 2.02e-06 *** 

interaccio_social_sords_actual   0.4394     0.2604   1.687   0.0916 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 28.564  on 19  degrees of freedom 

Residual deviance: 25.733  on 18  degrees of freedom 

AIC: 82.693 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### No resulta estadísticament significatiu 

> 

 

Conclusions: 

La influència de la interacció actual amb altres sords i la interacció anterior amb altres 

sords, en el centre educatiu, sobre el nombre de millors amics no és estadísticament 

significativa. 

 

H3.17. Influència de l’estatus i la realització o no d’activitats 

extraescolars sobre el nombre de millors amics 

Càlculs: 

### Hipótesis 3.17 

>  

> MA.3.18 <- glm( millors_amics ~ Status +extraescolars +EXTRAxST, family=poisson ) 

 

> M1R.3.18 <- glm( millors_amics ~ Status +extraescolars, family=poisson ) 

 

> anova(M1R.3.18, MA.3.18, test="Chisq") 

Analysis of Deviance Table 

 

Model 1: millors_amics ~ Status + extraescolars 

Model 2: millors_amics ~ Status + extraescolars + EXTRAxST 

  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>|Chi|) 

1        37     37.528                       

2        36     37.439  1    0.090     0.765 

>  

> ### No hi ha interacció 

>  

> summary(M1R.3.18) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ Status + extraescolars, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  
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     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.53739  -0.68770  -0.07747   0.46762   2.07972   

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)     1.2702     0.2175   5.839 5.25e-09 *** 

Status         -0.1011     0.1837  -0.550    0.582     

extraescolars  -0.1272     0.2137  -0.595    0.552     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.528  on 37  degrees of freedom 

AIC: 156.04 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### Eliminem el factor menys significatiu (Status) 

 

> M2R.3.18 <- glm( millors_amics ~ extraescolars, family=poisson ) 

> summary(M2R.3.18) 

 

Call: 

glm(formula = millors_amics ~ extraescolars, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

       Min          1Q      Median          3Q         Max   

-2.582e+00  -6.149e-01  -1.486e-08   5.491e-01   1.965e+00   

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)     1.2040     0.1826   6.595 4.26e-11 *** 

extraescolars  -0.1054     0.2100  -0.502    0.616     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 38.079  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.832  on 38  degrees of freedom 

AIC: 154.35 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

> ### Les activitats extraescolars no influeixen significativament sobre el nombre de millors amics 

> 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i la realització o no d’activitats extraescolars sobre el 

nombre de millors amics no és estadísticament significatiu. 
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Hipòtesi 4 i 5 
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H4/5.1. Influència de l’estatus sobre el gènere dels millors amics 

Càlculs: 

CROSSTABS 

  /TABLES=Status  BY genere_millors_amics 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT EXPECTED 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART . 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,373(a) 3 ,224 

Razón de verosimilitudes 5,558 3 ,135 

Asociación lineal por lineal 1,351 1 ,245 

N de casos válidos 
40     

a  4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,50. 

 

 

 

Conclusions: 

No hi ha cap influència estadísticament significativa de l’estatus sobre el gènere dels 

millors amics. 

 

H4/5.2. Influència de l’estatus sobre el nombre de colles 

Càlculs: 

> ###Hipótesis 4.2 

>  

> MA.4.2.1 <- glm( colles ~ Status, family=poisson ) 

 

> summary(MA.4.2.1) 

 

Call: 

glm(formula = colles ~ Status, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.0000  -0.7512   0.0000   0.1912   1.2836   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  0.66783    0.16013   4.171 3.04e-05 *** 

Status       0.02532    0.22503   0.113     0.91     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 19.017  on 39  degrees of freedom 



72 Annex 3. Anàlisi estadística 

 

Residual deviance: 19.004  on 38  degrees of freedom 

AIC: 122.18 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

> ### L'Status no influeix significativament sobre el nombre de colles 

> 

 

Conclusions: 

No hi ha cap influència estadísticament significativa entre l’estatus i el nombre de 

colles. 

 

H4/5.3. Influència de l’estatus sobre valors de suport 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=aporto_suport  BY Status 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL . 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,290(b) 1 ,256     

Corrección por 

continuidad(a) ,573 1 ,449     

Razón de verosimilitudes 1,310 1 ,252     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,451 ,225 

Asociación lineal por lineal 
1,258 1 ,262     

N de casos válidos 40         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,50.. 

 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus sobre els valors de suport no és estadísticament 

significativa. 
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H4/5.4. Influència de l’estatus sobre valors de comunicació 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=aporto_comunicacio  BY Status 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL . 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,506(b) 1 ,113     

Corrección por 

continuidad(a) 1,604 1 ,205     

Razón de verosimilitudes 2,533 1 ,111     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,205 ,102 

Asociación lineal por lineal 
2,444 1 ,118     

N de casos válidos 40         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,50. 

 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus sobre els valors de comunicació no és estadísticament 

significativa. 

 

H4/5.5. Influència de l’estatus sobre els valors d’ajut acadèmic 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=aporto_actuacio_academica  BY Status 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL . 

 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,111(b) 1 ,292     

Corrección por 

continuidad(a) ,278 1 ,598     
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Razón de verosimilitudes 1,158 1 ,282     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,605 ,302 

Asociación lineal por lineal 
1,083 1 ,298     

N de casos válidos 40         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,00. 

 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus sobre els valors d’ajut acadèmic no és estadísticament 

significativa. 

 

H4/5.6. Influència de l’estatus sobre els valors d’actuació lúdica 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=aporto_actuacio_ludica  BY Status 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL . 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000(b) 1 1,000     

Corrección por 

continuidad(a) ,000 1 1,000     

Razón de verosimilitudes ,000 1 1,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      1,000 ,642 

Asociación lineal por lineal 
,000 1 1,000     

N de casos válidos 40         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,00. 

 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus sobre els valors d’actuació lúdica no és estadísticament 

significativa. 
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H4/5.7. Influència de l’estatus sobre els valors d’actuació 

incondicional 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=aporto_actuacio_incondicional  BY Status 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL . 

 
 Tabla de contingencia aporto_actuacio_incondicional * Status 

 
Recuento  

  

Status 

Total 0 1 

aporto_actuacio_incondicional 0 12 20 32 

1 8 0 8 

Total 20 20 40 

 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000(b) 1 ,002     

Corrección por 

continuidad(a) 7,656 1 ,006     

Razón de verosimilitudes 13,112 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher 
      ,003 ,002 

Asociación lineal por lineal 
9,750 1 ,002     

N de casos válidos 40         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,00. 

 

 

Conclusions: 

L’estatus té una influència estadísticament significativa (p=0,003) sobre l’actuació 

incondicional, ja que en el grup d’oients (Status=0) les contestacions de sí (en verd) i 

no (en blau) estan força equilibrades; mentre que en el grup de sords (Status=1) tots 

han rsepost que no aporten actuació incondicional. 
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Gràfic: 

 

 

H4/5.8. Influència de l’estatus i el sexe sobre el què pensen sobre mi 

Càlculs: 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=pensen_sobre_mi BY Sex BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 3,111a 2 ,211   

Likelihood Ratio 3,903 2 ,142   

Linear-by-Linear Association 2,778 1 ,096   

N of Valid Cases 20     

1 Pearson Chi-Square ,267b 1 ,606   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,268 1 ,605   



Annex 3. Anàlisi estadística 77 

 

 

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association ,253 1 ,615   

N of Valid Cases 20     

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50.  

c. Computed only for a 2x2 table     

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=pensen_sobre_mi BY Status BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square ,220a 1 ,639   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,220 1 ,639   

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association ,209 1 ,648   

N of Valid Cases 20     

1 Pearson Chi-Square 5,558c 2 ,062   

Likelihood Ratio 6,459 2 ,040   

Linear-by-Linear Association 5,201 1 ,023   

N of Valid Cases 20     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50.  

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.  

 
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i el sexe sobre el què pensen sobre mi no és estadísticament 

significativa. 
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H4/5.9. Influència de l’estatus sobre l’existència de conflictes 

comunicatius 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=conflicte  BY Status 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART . 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,636(a) 2 ,098 

Razón de verosimilitudes 5,441 2 ,066 

Asociación lineal por lineal ,298 1 ,585 

N de casos válidos 
40     

A  2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,00. 

 

 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus sobre l’existència de conflictes comunicatius no és 

estadísticament significativa. 

 

H4/5.10. Influència de l’estatus i el sexe sobre l’autoritat 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=autoritat BY Sex BY Status 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,986a 2 ,371 

Likelihood Ratio 2,035 2 ,362 

Linear-by-Linear Association ,076 1 ,783 

N of Valid Cases 20   
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1 Pearson Chi-Square 3,377b 2 ,185 

Likelihood Ratio 4,192 2 ,123 

Linear-by-Linear Association ,106 1 ,745 

N of Valid Cases 20   

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=autoritat BY Status BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square ,291a 2 ,865 

Likelihood Ratio ,292 2 ,864 

Linear-by-Linear Association ,268 1 ,605 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 2,500b 2 ,287 

Likelihood Ratio 3,278 2 ,194 

Linear-by-Linear Association 1,854 1 ,173 

N of Valid Cases 20   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

 
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i el sexe sobre l’autoritat no és estadísticament significativa. 
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H4/5.11. Influència de l’estatus i el sexe sobre la percepció com a 

igual o diferent de l’amistat amb sords respecte l’amistat amb oients 

 

Aquesta anàlisi s’ha realitzat excloent aquells subjectes oients que no haguéssin tingut 

cap relació amb adolescents sords 

Càlculs: 

 
 

COMPUTE filter_$=(amistat_S_O > 0). 

VARIABLE LABEL filter_$ 'amistat_S_O > 0 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$  0 'No seleccionado' 1 'Seleccionado'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE . 

CROSSTABS 
  /TABLES=amistat_S_O BY Sex BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

amistat_S_O * Sex * Status Crosstabulation 

Count     

Status 

Sex 

0 1 Total 

0 amistat_S_O 1 6 7 13 

Total 6 7 13 

1 amistat_S_O 1 4 1 5 

2 5 9 14 

Total 9 10 19 

 
 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square .a     

N of Valid Cases 13     

1 Pearson Chi-Square 2,898b 1 ,089   

Continuity Correctionc 1,394 1 ,238   

Likelihood Ratio 3,034 1 ,082   
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Fisher's Exact Test    ,141 ,119 

Linear-by-Linear Association 2,746 1 ,098   

N of Valid Cases 19     

a. No statistics are computed because amistat_S_O is a constant.   

b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,37.  

c. Computed only for a 2x2 table     

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=amistat_S_O BY Status BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

amistat_S_O * Status * Sex Crosstabulation 

Count     

Sex 

Status 

0 1 Total 

0 amistat_S_O 1 6 4 10 

2 0 5 5 

Total 6 9 15 

1 amistat_S_O 1 7 1 8 

2 0 9 9 

Total 7 10 17 

 

 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 5,000a 1 ,025   

Continuity Correctionb 2,812 1 ,094   

Likelihood Ratio 6,730 1 ,009   

Fisher's Exact Test    ,044 ,042 

Linear-by-Linear Association 4,667 1 ,031   

N of Valid Cases 15     

1 Pearson Chi-Square 13,388c 1 ,000   
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Continuity Correctionb 10,019 1 ,002   

Likelihood Ratio 17,006 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,600 1 ,000   

N of Valid Cases 17     

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00.  

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,29.  

 

 

 
 
 

 

Conclusions: 

Hi ha una influència estadísticament significativa de l’estatus i el sexe  sobre la 

percepció com a diferent de l’amistat sord-oient. D’aquesta manera, mentre que el 

sexe no influeix de manera significativa sobre la percepció diferent de l’amistat sord-

oient en els diferents nivells de l’estatus. L’estatus sí que influeix de manera 

estadísticament significativa sobre la percepció diferent de l’amistat sord-oient, dins 

de cada nivell de sexe (p=0,044 en Sex=0; p<0005 en Sex=1). 
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Gràfics: 

En el grup de noies (Sex=1): 

 
En el grup de nois (Sex=0) 
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H4/5.12. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre d’eleccions 

rebudes 

Càlculs: 

### 

> MA.4.12.2 <- glm( eleccions_rebudes ~ Status +Sex +STxSX, family=poisson ) 

 

> summary(MA.4.12.2) 

 

Call: 

glm(formula = eleccions_rebudes ~ Status + Sex + STxSX, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.56905  -0.66857  -0.08505   0.48902   1.76857   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.8718     0.1240  15.091  < 2e-16 *** 

Status       -0.6779     0.2137  -3.171  0.00152 **  

Sex          -0.7087     0.2160  -3.282  0.00103 **  

STxSX         0.6461     0.3304   1.955  0.05055 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 55.159  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 36.830  on 36  degrees of freedom 

AIC: 166.51 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

### Tot i ser gairebé significativa, la interacció té un valor sueprior a 0,05 

 

> M1R.4.12.2 <- glm( eleccions_rebudes ~ Status +Sex, family=poisson ) 

 

> summary(M1R.4.12.2) 

 

Call: 

glm(formula = eleccions_rebudes ~ Status + Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.79129  -0.47309   0.04595   0.54914   1.53187   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.7757     0.1196  14.848  < 2e-16 *** 

Status       -0.4158     0.1610  -2.582  0.00982 **  

Sex          -0.4418     0.1615  -2.736  0.00622 **  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 55.159  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 40.677  on 37  degrees of freedom 
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AIC: 168.35 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### Tant l'Status com el sexe son estadísticament significatius 

>  

> exp(confint(M1R.4.12.2)) 

Waiting for profiling to be done... 

                2.5 %    97.5 % 

(Intercept) 4.6338777 7.4080467 

Status      0.4792439 0.9021793 

Sex         0.4664280 0.8795900 

>  

> ### A més a més, la seva interacció es pràcticament significativa (p=0,05055) 

 

### A continuació calculo l’interval de confiança corregit dels factors en el MA (amb la interacció) 

 

> correccio<-sqrt(36.830/36) 

> correccio 

[1] 1.011462 

>  

> ### IC corregit per Status 

> exp(-0.6779-1.96*(0.2137*correccio)) 

[1] 0.3323546 

> exp(-0.6779+1.96*(0.2137*correccio)) 

[1] 0.7755002 

>  

> ### IC corregit per Sex 

> exp(-0.7087-1.96*(0.2160*correccio)) 

[1] 0.3208080 

> exp(-0.7087+1.96*(0.2160*correccio)) 

[1] 0.7554155 

>  

> ### IC corregit per STxSX 

> exp(0.6461-1.96*(0.3304*correccio)) 

[1] 0.9911329 

> exp(0.6461+1.96*(0.3304*correccio)) 

[1] 3.673360 

 

 

 

Conclusions: 

Tant l'estatus (p=0,009) com el sexe (p=0,006) influeixen de manera estadísticament 

significativa sobre el nombre d'eleccions rebudes. D’aquesta manera, els nois oients 

tenen entre 4 (4,639) i 7 (7,408) eleccions. Respecte a aquest grup, el fet de ser sord 

multiplica per 0,479 a 0,902 el nombre d’eleccions rebudes i el fet de ser noia a més a 

més multiplica el nombre d’eleccions rebudes per entre 0,466 i 0,880. Per tant, en la 

població s’espera la següent distribució: 

 

 
 Nois (Sex=0) Noies (Sex=1) 

Oients (Status=0) 
Entre 4 (4,634) i 7 (7,408) 

eleccions 

Entre 2 (2,159) i 6 (6,519) 

eleccions 

Sords (Status=1) 
Entre 2 (2,220) i 6 (6,682) 

eleccions 

Entre 1 (1,034) i 5 (5,880) 

eleccions 
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A més a més, la seva interacció es també pràcticament significativa (p=0,05055), pel 

que es comprèn que hi hagi diferències en el nombre d’eleccions d’amistat rebudes, 

depenent de l’estatus i el sexe. 

 

Els intèrvals de confiança per al model sense interacció són: 

 
Status Entre 0.4792439 0.9021793 

Sexe Entre 0.4664280 0.8795900 

 

Per al model que contempla la interacció els intèrvals de confiança són: 

 
Status Entre 0.3323546 i 0.7755002 

Sex Entre 0.3208080 i 0.7554155 

Interacció de Status amb Sexe Entre 0.9911329 i 3.673360 

 

Gràfic: 

 
 

H4/5.13. Influència de l’estatus i l’etapa de l’adolescència sobre la 

reciprocitat positiva 

Càlculs: 

 

UNIANOVA 

  reciprocitat_eleccions  BY Status etapa2 
  /METHOD = SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT = INCLUDE 

  /PLOT = PROFILE( etapa2*Status ) 
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  /CRITERIA = ALPHA(.05) 

  /DESIGN = Status etapa2 Status*etapa2 . 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:reciprocitat_eleccions    

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 13246,653a 5 2649,331 2,360 ,061 

Intercept 142811,758 1 142811,758 127,204 ,000 

Status 4727,442 1 4727,442 4,211 ,048 

etapa2 2485,947 2 1242,974 1,107 ,342 

Status * etapa2 8311,481 2 4155,740 3,702 ,035 

Error 38171,722 34 1122,698   

Total 205799,000 40    

Corrected Total 51418,375 39    

a. R Squared = ,258 (Adjusted R Squared = ,148)   

 
###La interacció és estadísticamente significativa, per tant mirem els contrastos simples (és a dir, cada variable 

dintre dels nivells de l’altra) 

 

Contrast Results (K Matrix) 

Status Simple Contrasta 

Dependent Variable 

reciprocitat_eleccions 

Level 2 vs. Level 1 Contrast Estimate -22,404 

Hypothesized Value 0 

Difference (Estimate - Hypothesized) -22,404 

Std. Error 10,918 

Sig. ,048 

95% Confidence Interval for 

Difference 

Lower Bound -44,591 

Upper Bound -,216 

a. Reference category = 1   

 

Les mitjanes de la reciprocitat positiva son diferents en els diferents nivells de Status. Per tant, les mitjanes dels 

oients (Status=0) i sords (Status=1) son estadísticament diferentes (p=0,048). 
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Contrast Results (K Matrix) 

etapa2 Simple Contrasta 

Dependent Variable 

reciprocitat_eleccions 

Level 2 vs. Level 1 Contrast Estimate -,178 

Hypothesized Value 0 

Difference (Estimate - Hypothesized) -,178 

Std. Error 13,215 

Sig. ,989 

95% Confidence Interval for 

Difference 

Lower Bound -27,034 

Upper Bound 26,679 

Level 3 vs. Level 1 Contrast Estimate -17,317 

Hypothesized Value 0 

Difference (Estimate - Hypothesized) -17,317 

Std. Error 14,347 

Sig. ,236 

95% Confidence Interval for 

Difference 

Lower Bound -46,473 

Upper Bound 11,839 

a. Reference category = 1   

 
En canvi, les mitjanes de etapa=1 (adolenscència mitja) i etapa=3 (final adolescència) no són significativament 

diferents de la mitjana de reciprocitat d’eleccions a l’inici de l’adolescència. 
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Conclusions: 

L’estatus conjuntament amb l’etapa de l’adolescència influeixen de manera 

estadísticament significativa sobre la reciprocitat positiva en les eleccions d’amistat, 

en el sociograma. 

Entre els adolescents sords, la major reciprocitat positiva es dóna a l’adolescència 

mitja i és baixa en les altres etapes. Entre els adolescents oients hi ha reciprocitat 

positiva a les tres etapes de l’adolescència. 

 

H4/5.14. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

amb els millors amics 

Càlculs: 

### 

> MA.4.14 <- glm( temes_amics ~ Status +Sex +STxSX, family=poisson ) 

 

> summary(MA.4.14) 

 

Call: 

glm(formula = temes_amics ~ Status + Sex + STxSX, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-3.2471  -0.9418  -0.0597   0.5648   3.3912   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  2.45959    0.09245  26.605   <2e-16 *** 

Status      -0.33136    0.14301  -2.317   0.0205 *   

Sex         -0.25131    0.13977  -1.798   0.0722 .   

STxSX        0.43562    0.20333   2.142   0.0322 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 88.562  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 82.392  on 36  degrees of freedom 

AIC: 250.95 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ###La influència de la interacció entre Status i Sexe és estadísticament significativa 

> 

> exp(confint(MA.4.14)) 

Waiting for profiling to be done... 

               2.5 %    97.5 % 

(Intercept) 9.705861 13.949876 

Status      0.541032  0.948611 

Sex         0.590217  1.021729 

STxSX       1.038928  2.306860 

 

Quan es passa de Status=0 a Status=1, el nombre de converses és entre 0,543 i 0,948 vegades més 

gran. Si a més a més es tracta d’una noia, també s’haurà de multiplicar l’intèrval per entre 1,038 i 

2,307. 
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Conclusions: 

La influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses amb els millors 

amics és estadísticament significativa, axí com també l’estatus. Quan es tracta de nois 

sords, el nombre de converses amb els seus millors amics es multiplica per entre un 

0,541 i 0,949 respecte als nois i noies oients. Si es tracta d’una noia sorda, el factor 

pel que s’ha de multiplicar és entre 0,562 i 2,189. Per tant, en la població el nombre 

de converses està en els intèrvals següents: 

 

 
 Oients (Status=0) Sords (Status=1) 

Nois (Sex=0) 

 

Entre 9 (9,706) i 13 (13,950)  

Converses 

 

Entre 5 (5,251) i 13 (13,239) 

converses 

Noies (Sex=1) 
 

Entre 9 (9,706) i 13 (13,950) converses 

Entre 5 (5,456) i 30 (30,541) 

converses 

 

Els intèrvals de confiança són els següents: 
 

Status Entre 0.541032 i 0.948611 

Interacció de Status i Sexe Entre 1.038928 i 2.306860 

 

Gràfic:  

 
 

Els nois oients són els que parlen un major nombre de temes de conversa amb els 

millors amics; mentre que els nois sords són els que parlen un menor nombre de temes 

de conversa amb els millors amics. Les noies sordes i oients parlen un nombre similar 

de temes de conversa amb els millors amics i intermig entre els nois. 
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H4/5.15. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d’àmbit acadèmic, amb els millors amics 

Càlculs: 

### 

>  

> MA.4.15 <- glm( nombre_academic_amic ~ Status +Sex +STxSX, family=poisson ) 

 

> summary(MA.4.15) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_academic_amic ~ Status + Sex + STxSX, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.6733  -1.5492   0.2151   0.6658   1.3776   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)   0.1823     0.2887   0.632    0.528 

Status       -0.4055     0.4564  -0.888    0.374 

Sex           0.1542     0.3934   0.392    0.695 

STxSX         0.2513     0.6026   0.417    0.677 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 47.826  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 46.082  on 36  degrees of freedom 

AIC: 117.18 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ### No hi ha interacció 

> M1R.4.15 <- glm( nombre_academic_amic ~ Status +Sex, family=poisson ) 

 

> summary(M1R.4.15) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_academic_amic ~ Status + Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.7144  -1.5036   0.1366   0.7369   1.4550   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)   0.1226     0.2583   0.475    0.635 

Status       -0.2624     0.2974  -0.882    0.378 

Sex           0.2624     0.2974   0.882    0.378 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 47.826  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 46.256  on 37  degrees of freedom 

AIC: 115.35 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ###Degut a que els dos factors tenen la mateixa significació, mirarem dos MR 



92 Annex 3. Anàlisi estadística 

 

 

> M2aR.4.15 <- glm( nombre_academic_amic ~ Status, family=poisson ) 

 

> M2bR.4.15 <- glm( nombre_academic_amic ~ Sex, family=poisson ) 

 

> summary(M2aR.4.15) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_academic_amic ~ Status, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.6125  -1.4142   0.0000   0.5684   1.6099   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)   0.2624     0.1961   1.338    0.181 

Status       -0.2624     0.2974  -0.882    0.378 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 47.826  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 47.041  on 38  degrees of freedom 

AIC: 114.14 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> summary(M2bR.4.15) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_academic_amic ~ Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.6125  -1.4142   0.0000   0.5684   1.6099   

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error  z value Pr(>|z|) 

(Intercept) 2.938e-11  2.236e-01 1.31e-10    1.000 

Sex         2.624e-01  2.974e-01    0.882    0.378 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 47.826  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 47.041  on 38  degrees of freedom 

AIC: 114.14 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ###Ni l'Status ni el Sexe influeixen de manera estadísticament significativa sobre el nombre de 

converses d'àmbit acadèmic amb millors amics 

> 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses d’àmbit acadèmic 

amb els millors amics no és estadísticament significativa. 
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H4/5.16. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d’àmbit socioafectiu amb els millors amics 

Càlculs: 

### 

> MA.4.16 <- glm( nombre_socioafectiu_amic ~ Status +Sex +STxSX, family=poisson ) 

 

> summary(MA.4.16) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_socioafectiu_amic ~ Status + Sex + STxSX,  

    family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.3664  -0.3428   0.1801   0.4989   1.3898   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.0296     0.1890   5.448 5.09e-08 *** 

Status       -0.1133     0.2752  -0.412    0.680     

Sex          -0.1967     0.2814  -0.699    0.485     

STxSX         0.2359     0.3971   0.594    0.552     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 46.644  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 46.134  on 36  degrees of freedom 

AIC: 153.62 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ###No hi ha interacció 

>  

> M1R.4.16 <- glm( nombre_socioafectiu_amic ~ Status +Sex, family=poisson ) 

> summary(M1R.4.16) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_socioafectiu_amic ~ Status + Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.3022  -0.4176   0.2105   0.4472   1.2840   

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error  z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  9.746e-01  1.693e-01    5.755 8.64e-09 *** 

Status       6.254e-16  1.980e-01 3.16e-15    1.000     

Sex         -7.847e-02  1.982e-01   -0.396    0.692     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 46.644  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 46.487  on 37  degrees of freedom 

AIC: 151.97 
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Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ###Eliminem el factor menys significatiu (Status) 

 

> M2R.4.16 <- glm( nombre_socioafectiu_amic ~ Sex, family=poisson ) 

 

> summary(M2R.4.16) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_socioafectiu_amic ~ Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-2.3022  -0.4176   0.2105   0.4472   1.2840   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  0.97456    0.13736   7.095 1.29e-12 *** 

Sex         -0.07847    0.19818  -0.396    0.692     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 46.644  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 46.487  on 38  degrees of freedom 

AIC: 149.97 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> ###No influeix sobre el nombre de converses d'àmbit socioafectiu, amb els millors amics 

> 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses d’àmbit socioafectiu 

amb els millors amics no és estadísticament significativa. 

 

H4/5.17 Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d’àmbit físic i personal amb els millors amics 

Càlculs: 

### 

> MA.4.17 <- glm( nombre_físic_personal_amic ~ Status +Sex +STxSX, family=poisson ) 

 

> summary(MA.4.17) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_físic_personal_amic ~ Status + Sex + STxSX,  

    family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.4142  -1.0662   0.0000   0.3167   2.3980   
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Coefficients: 

              Estimate Std. Error   z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -1.097e-17  3.162e-01 -3.47e-17    1.000 

Status      -6.931e-01  5.477e-01    -1.266    0.206 

Sex         -2.231e-01  4.743e-01    -0.470    0.638 

STxSX        9.163e-01  7.246e-01     1.265    0.206 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 42.515  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 40.321  on 36  degrees of freedom 

AIC: 99.987 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> ###No hi ha interacció 

>  

> M1R.4.17 <- glm( nombre_físic_personal_amic ~ Status +Sex, family=poisson ) 

 

> summary(M1R.4.17) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_físic_personal_amic ~ Status + Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.40130  -1.19561   0.01829   0.23564   2.06234   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)  -0.2007     0.3032  -0.662    0.508 

Status       -0.1823     0.3496  -0.522    0.602 

Sex           0.1823     0.3496   0.522    0.602 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 42.515  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 41.969  on 37  degrees of freedom 

AIC: 99.635 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> ###Degut a que els dos factors tenen la mateixa significació, es prova cada un per separat 

>  

> M2aR.4.17 <- glm( nombre_físic_personal_amic ~ Status, family=poisson ) 

 

> M2bR.4.17 <- glm( nombre_físic_personal_amic ~ Sex, family=poisson ) 

 

> summary(M2aR.4.17) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_físic_personal_amic ~ Status, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.3416  -1.2247   0.1035   0.2745   1.9539   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
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(Intercept)  -0.1054     0.2357  -0.447    0.655 

Status       -0.1823     0.3496  -0.522    0.602 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 42.515  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 42.242  on 38  degrees of freedom 

AIC: 97.908 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

> summary(M2bR.4.17) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_físic_personal_amic ~ Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.3416  -1.2247   0.1035   0.2745   1.9539   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)  -0.2877     0.2582  -1.114    0.265 

Sex           0.1823     0.3496   0.522    0.602 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 42.515  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 42.242  on 38  degrees of freedom 

AIC: 97.908 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> ### Cap dels factors influeix significativament sobre el nombre de converses d'àmbit físic i 

personal 

> 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses d’àmbit físic i 

personal amb els millors amics no és estadísticament significativa. 

 

H4/5.18 Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d’àmbit sexual, amb els millors amics 

Càlculs: 

### 

> MA.4.18 <- glm( nombre_sexualitat_amic ~ Status +Sex +STxSX, family=poisson ) 

 

> summary(MA.4.18) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_sexualitat_amic ~ Status + Sex + STxSX,  

    family = poisson) 
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Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.1832  -1.0000  -0.6325   0.4079   2.3686   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)  -0.3567     0.3780  -0.944    0.345 

Status       -0.5596     0.6268  -0.893    0.372 

Sex          -1.2528     0.8018  -1.562    0.118 

STxSX         1.4759     1.0454   1.412    0.158 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 42.609  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 39.556  on 36  degrees of freedom 

AIC: 76.624 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> ###No hi ha interacció 

>  

> M1R.4.18 <- glm( nombre_sexualitat_amic ~ Status +Sex, family=poisson ) 

 

> summary(M1R.4.18) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_sexualitat_amic ~ Status + Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.0488  -1.0488  -0.8367   0.5438   1.9162   

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error  z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -5.978e-01  3.827e-01   -1.562    0.118 

Status      -8.020e-16  4.714e-01 -1.7e-15    1.000 

Sex         -4.520e-01  4.835e-01   -0.935    0.350 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 42.609  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 41.713  on 37  degrees of freedom 

AIC: 76.781 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> ###Eliminem el factor menys significatiu (Status) 

>  

> M2R.4.18 <- glm( nombre_sexualitat_amic ~ Sex, family=poisson ) 

> summary(M2R.4.18) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_sexualitat_amic ~ Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.0488  -1.0488  -0.8367   0.5438   1.9162   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   
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(Intercept)  -0.5978     0.3015  -1.983   0.0474 * 

Sex          -0.4520     0.4835  -0.935   0.3499   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 42.609  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 41.713  on 38  degrees of freedom 

AIC: 74.781 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

> ### No es estadísticament significatiu 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses d’àmbit sexual amb 

els millors amics no és estadísticament significativa. 
 

H4/5.19. Influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses 

d’àmbit d’afeccions i activitats, amb els millors amics 

Càlculs: 

>  

> MA.4.19 <- glm( nombre_afeccions_amic ~ Status +Sex +STxSX, family=poisson ) 

 

> summary(MA.4.19) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_afeccions_amic ~ Status + Sex + STxSX, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

       Min          1Q      Median          3Q         Max   

-1.879e+00  -7.488e-01  -2.107e-08   3.836e-01   2.153e+00   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.7918     0.1291  13.879   <2e-16 *** 

Status       -0.3567     0.2012  -1.773   0.0762 .   

Sex          -0.3102     0.1985  -1.563   0.1181     

STxSX         0.4437     0.2899   1.531   0.1259     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 39.287  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 35.404  on 36  degrees of freedom 

AIC: 177.35 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

> ###No hi ha interacció 

>  
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> M1R.4.19 <- glm( nombre_afeccions_amic ~ Status +Sex, family=poisson ) 

> summary(M1R.4.19) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_afeccions_amic ~ Status + Sex, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-2.08692  -0.70824   0.03057   0.37487   2.40827   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)   1.6989     0.1194  14.225   <2e-16 *** 

Status       -0.1446     0.1440  -1.004    0.315     

Sex          -0.1032     0.1438  -0.718    0.473     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 39.287  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 37.760  on 37  degrees of freedom 

AIC: 177.71 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

> ###Descartem el factor menys significatiu (Sex) 

>  

> M2R.4.19 <- glm( nombre_afeccions_amic ~ Status, family=poisson ) 

>  

> summary(M2R.4.19) 

 

Call: 

glm(formula = nombre_afeccions_amic ~ Status, family = poisson) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.99796  -0.75313  -0.08828   0.34236   2.54361   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  1.64866    0.09806  16.813   <2e-16 *** 

Status      -0.14458    0.14397  -1.004    0.315     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 39.287  on 39  degrees of freedom 

Residual deviance: 38.276  on 38  degrees of freedom 

AIC: 176.23 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

> ###No és estadísticament significatiu 

> 
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Conclusions: 

La influència de l’estatus i el sexe sobre el nombre de converses d’àmbit d’afeccions i 

activitats, amb els millors amics, no és estadísticament significativa. 
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Q2.1. Influència de l’estatus i el sexe sobre la posició social 

Càlcul: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=Sex  BY posicio_social  BY Status 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL . 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

Status   Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

0 Chi-cuadrado de Pearson 4,000(a) 2 ,135 

Razón de verosimilitudes 5,545 2 ,063 

Asociación lineal por lineal 3,800 1 ,051 

N de casos válidos 
20     

1 Chi-cuadrado de Pearson 2,286(a) 2 ,319 

Razón de verosimilitudes 3,059 2 ,217 

Asociación lineal por lineal 1,727 1 ,189 
N de casos válidos 20     

a  4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,00. 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=Status  BY posicio_social  BY Sex 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 
  /COUNT ROUND CELL . 

 
 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 6,286a 3 ,099   

Likelihood Ratio 8,604 3 ,035   

Linear-by-Linear Association 5,429 1 ,020   

N of Valid Cases 20     

1 Pearson Chi-Square ,000b 1 1,000   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 1,000   

Fisher's Exact Test    1,000 ,709 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000   

N of Valid Cases 20     
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a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.  

b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00.  

c. Computed only for a 2x2 table     

 
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i el sexe sobre la posició social no és estadísticament 

significativa. 

 

Q2.2. Influència de l’etapa d’adolescència i l’estatus sobre la posició 

social 

Càlcul: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=Status  BY posicio_social  BY etapa2 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL . 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

etapa2   Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

0 Chi-cuadrado de Pearson 1,111(b) 1 ,292     

Corrección por 

continuidad(a) ,000 1 1,000     

Razón de verosimilitudes 1,498 1 ,221     

Estadístico exacto de 

Fisher       1,000 ,500 

Asociación lineal por 

lineal 1,000 1 ,317     

N de casos válidos 10         

1 Chi-cuadrado de Pearson 1,333(c) 2 ,513     

Razón de verosimilitudes 1,726 2 ,422     

Asociación lineal por 

lineal 
1,000 1 ,317     

N de casos válidos 18         

2 Chi-cuadrado de Pearson 
3,143(d) 3 ,370     

Razón de verosimilitudes 4,302 3 ,231     

Asociación lineal por 

lineal 
2,570 1 ,109     

N de casos válidos 12         
a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  4 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,50. 

c  4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,50. 

d  8 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,50. 
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CROSSTABS 

  /TABLES=etapa2  BY posicio_social  BY Status 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTIC=CHISQ 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL . 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 

 

Status   Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

0 Chi-cuadrado de Pearson 1,944(a) 4 ,746 

Razón de verosimilitudes 2,843 4 ,584 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 
20     

 

 
 

 

1 

Chi-cuadrado de Pearson 5,214(a) 4 ,266 

Razón de verosimilitudes 5,397 4 ,249 

    

    

Asociación lineal por lineal 2,555 1 ,110 

N de casos válidos 20     

     

     

a  8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,50. 

 

 

 

Conclusions: 

La influència de l’etapa d’adolescència i l’estatus sobre la posició social no és 

estadísticament significativa. 

 

Q2.3. Influència de la classe social i l’estatus sobre la posició social 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY classe_social_nivell BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 
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Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 6,000a 8 ,647 

Likelihood Ratio 7,177 8 ,518 

Linear-by-Linear Association ,218 1 ,641 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 5,357b 8 ,719 

Likelihood Ratio 7,119 8 ,524 

Linear-by-Linear Association 3,873 1 ,049 

N of Valid Cases 20   

a. 14 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

b. 15 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Status BY classe_social_nivell 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

classe_social_nivell Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,500a 2 ,472   

Likelihood Ratio 2,093 2 ,351   

Linear-by-Linear Association 1,071 1 ,301   

N of Valid Cases 6     

1 Pearson Chi-Square 3,438b 2 ,179   

Likelihood Ratio 4,573 2 ,102   

Linear-by-Linear Association 2,667 1 ,102   

N of Valid Cases 11     

2 Pearson Chi-Square ,711c 2 ,701   

Likelihood Ratio 1,041 2 ,594   

Linear-by-Linear Association ,080 1 ,777   

N of Valid Cases 11     
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3 Pearson Chi-Square ,900d 1 ,343   

Continuity Correctione ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio 1,275 1 ,259   

Fisher's Exact Test    1,000 ,556 

Linear-by-Linear Association ,800 1 ,371   

N of Valid Cases 9     

4 Pearson Chi-Square .f     

N of Valid Cases 3     

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.  

b. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45.  

c. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,36.  

d. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,44.  

e. Computed only for a 2x2 table     

f. No statistics are computed because posicio_social is a constant.   

   
 

 

Conclusions: 

La influència de la classe social i l’estatus sobre la posició social no és 

estadísticament significativa. 

 

Q2.4.1. Influència de l’estatus i la presència o no de germans sobre la 

posició social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY germans_propers_edat BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 3,750a 4 ,441 

Likelihood Ratio 4,463 4 ,347 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 20   
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1 Pearson Chi-Square 3,474b 4 ,482 

Likelihood Ratio 4,778 4 ,311 

Linear-by-Linear Association ,010 1 ,920 

N of Valid Cases 20   

a. 8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 

b. 8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Status BY germans_propers_edat 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

 

Chi-Square Tests 

germans_propers_edat Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 2,100a 2 ,350   

Likelihood Ratio 2,831 2 ,243   

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000   

N of Valid Cases 7     

1 Pearson Chi-Square 4,248b 3 ,236   

Likelihood Ratio 5,444 3 ,142   

Linear-by-Linear Association 3,977 1 ,046   

N of Valid Cases 21     

2 Pearson Chi-Square 1,091c 1 ,296   

Continuity Correctiond ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio 1,477 1 ,224   

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association 1,000 1 ,317   

N of Valid Cases 12     

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43.  

b. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48.  

c. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.  

d. Computed only for a 2x2 table     
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Conclusions: 

La influència de l’estatus i la presència o no de germans sobre la posició social no és 

estadísticament significativa. 

 

Q2.4.2. Influència del sexe i la presència o no de germans sobre la 

posició social 

Càlculs: 

 

FILTER OFF. 
USE ALL. 

EXECUTE. 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY germans_propers_edat BY Sex 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 4,104a 6 ,663 

Likelihood Ratio 5,377 6 ,496 

Linear-by-Linear Association ,614 1 ,433 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 2,708b 2 ,258 

Likelihood Ratio 3,980 2 ,137 

Linear-by-Linear Association 2,091 1 ,148 

N of Valid Cases 20   

a. 11 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60. 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY Sex BY germans_propers_edat 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Chi-Square Tests 

germans_propers_edat Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 2,100a 2 ,350   

Likelihood Ratio 2,831 2 ,243   

Linear-by-Linear Association 1,750 1 ,186   

N of Valid Cases 7     

1 Pearson Chi-Square 3,961b 3 ,266   

Likelihood Ratio 5,158 3 ,161   

Linear-by-Linear Association ,040 1 ,842   

N of Valid Cases 21     

2 Pearson Chi-Square 1,527c 1 ,217   

Continuity Correctiond ,031 1 ,860   

Likelihood Ratio 1,880 1 ,170   

Fisher's Exact Test    ,417 ,417 

Linear-by-Linear Association 1,400 1 ,237   

N of Valid Cases 12     

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43.  

b. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48.  

c. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42.  

d. Computed only for a 2x2 table     
 

 

Conclusions:  

La influència del sexe i la presència o no de germans sobre la posició social no és 

estadísticament significativa. 

 

Q2.5. Influència del sexe i la pèrdua auditiva sobre la posició social 

 

Aquesta anàlisi es fa només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 1). 

Càlculs: 

 
 

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Status=1). 

VARIABLE LABEL filter_$ 'Status=1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMAT filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 
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CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY perdua_auditiva BY Sex 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 10,000a 4 ,040 

Likelihood Ratio 10,688 4 ,030 

Linear-by-Linear Association 3,695 1 ,055 

N of Valid Cases 10   

1 Pearson Chi-Square 2,708b 3 ,439 

Likelihood Ratio 3,416 3 ,332 

Linear-by-Linear Association ,025 1 ,874 

N of Valid Cases 10   

a. 9 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

b. 8 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex BY perdua_auditiva 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 

 
 

posicio_social * Sex * perdua_auditiva Crosstabulation 

Count     

perdua_auditiva 

Sex 

0 1 Total 

1,00 posicio_social 1,00  1 1 

2,00  2 2 

Total  3 3 

2,00 posicio_social 2,00 5 4 9 

Total 5 4 9 

3,00 posicio_social ,00 2 0 2 
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1,00 1 1 2 

2,00 1 1 2 

Total 4 2 6 

4,00 posicio_social 1,00 1 0 1 

2,00 0 1 1 

Total 1 1 2 

 

 

Chi-Square Tests 

perdua_auditiva Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

1,00 Pearson Chi-Square .a     

N of Valid Cases 3     

2,00 Pearson Chi-Square .b     

N of Valid Cases 9     

3,00 Pearson Chi-Square 1,500c 2 ,472   

Likelihood Ratio 2,093 2 ,351   

Linear-by-Linear Association ,938 1 ,333   

N of Valid Cases 6     

4,00 Pearson Chi-Square 2,000d 1 ,157   

Continuity Correctione ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio 2,773 1 ,096   

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association 1,000 1 ,317   

N of Valid Cases 2     

a. No statistics are computed because Sex is a constant.   

b. No statistics are computed because posicio_social is a constant.   

c. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67.  

  

d. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.  

e. Computed only for a 2x2 table     
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Conclusions: 

Hi ha una interacció estadísticament significativa entre el sexe i la pèrdua auditiva, 

concretament la influència de la pèrdua auditiva sobre la posició social es 

estadísticament significativa en el grup de nois sords (Sex=0), en els quals, la menor 

pèrdua auditiva implica una posició social integrada 

Gràfic: 

 
 

Q2.6. Influència del sexe i el llenguatge oral sobre la posició social 

 

Aquesta anàlisi es fa només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 1). 

Càlculs: 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY nivell_linguistic_valor BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 
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Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 5,556a 4 ,235 

Likelihood Ratio 6,869 4 ,143 

Linear-by-Linear Association 3,946 1 ,047 

N of Valid Cases 10   

1 Pearson Chi-Square 2,500b 2 ,287 

Likelihood Ratio 3,278 2 ,194 

Linear-by-Linear Association ,046 1 ,830 

N of Valid Cases 10   

a. 9 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60. 

b. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex BY nivell_linguistic_valor 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 
 

Chi-Square Tests 

nivell_linguistic_valor Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 3,000a 2 ,223   

Likelihood Ratio 3,819 2 ,148   

Linear-by-Linear Association 2,155 1 ,142   

N of Valid Cases 6     

1 Pearson Chi-Square ,036b 1 ,850   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,036 1 ,850   

Fisher's Exact Test    1,000 ,714 

Linear-by-Linear Association ,031 1 ,860   

N of Valid Cases 8     

2 Pearson Chi-Square .d     

N of Valid Cases 6     
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a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.  

b. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 

c. Computed only for a 2x2 table     

d. No statistics are computed because posicio_social is a constant.   

 
 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i el llenguatge oral sobre la posició social no és estadísticament 

significativa. 

 

Q2.7.1. Influència del sexe i el nivell comunicatiu sobre la posició 

social 

 

Aquesta anàlisi es fa només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 1). 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY nivell_comunicatiu_nivell BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 12,000a 4 ,017 

Likelihood Ratio 12,275 4 ,015 

Linear-by-Linear Association 6,073 1 ,014 

N of Valid Cases 10   

1 Pearson Chi-Square 10,000b 2 ,007 

Likelihood Ratio 10,008 2 ,007 

Linear-by-Linear Association 5,556 1 ,018 

N of Valid Cases 10   

a. 9 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 

b. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 
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CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY Sex BY nivell_comunicatiu_nivell 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 
 

posicio_social * Sex * nivell_comunicatiu_nivell Crosstabulation 

Count     

nivell_comunicatiu_nivell 

Sex 

0 1 Total 

0 posicio_social ,00 2 0 2 

1,00 0 2 2 

Total 2 2 4 

1 posicio_social 1,00 2 0 2 

2,00 3 5 8 

Total 5 5 10 

2 posicio_social 2,00 3 3 6 

Total 3 3 6 

 

Chi-Square Tests 

nivell_comunicatiu_nivell Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 4,000a 1 ,046   

Continuity Correctionb 1,000 1 ,317   

Likelihood Ratio 5,545 1 ,019   

Fisher's Exact Test    ,333 ,167 

Linear-by-Linear Association 3,000 1 ,083   

N of Valid Cases 4     

1 Pearson Chi-Square 2,500a 1 ,114   

Continuity Correctionb ,625 1 ,429   

Likelihood Ratio 3,278 1 ,070   

Fisher's Exact Test    ,444 ,222 

Linear-by-Linear Association 2,250 1 ,134   

N of Valid Cases 10     
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2 Pearson Chi-Square .c     

N of Valid Cases 6     

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

c. No statistics are computed because posicio_social is a constant.   

 
 

Conclusions: 

Hi ha una influència estadísticament significativa del sexe i el nivell comunicatiu 

sobre la posició social. Concretament hi ha relacions significatives en la relació entre 

el nivell comunicatiu i la posició social en els dos nivells de la variable sexe (p=0,017 

en el grup de nois, Sex=0; P=0,007, i en el grup de noies, Sex=1). 

 

Gràfics: 

Per a el grup de nois (Sex=0): 
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Per a el grup de noies (Sex=1) 

 
 

Q2.7.2. Influència del nivell comunicatiu i el nivell lingüístic sobre la 

posició social 

 

Aquesta anàlisi es fa només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 1). 

Càlculs: 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY nivell_linguistic_valor BY nivell_comunicatiu_nivell 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

nivell_comunicatiu_nivell Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 4,000a 1 ,046   

Continuity Correctionb 1,000 1 ,317   

Likelihood Ratio 5,545 1 ,019   
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Fisher's Exact Test    ,333 ,167 

Linear-by-Linear Association 3,000 1 ,083   

N of Valid Cases 4     

1 Pearson Chi-Square 1,875c 2 ,392   

Likelihood Ratio 2,231 2 ,328   

Linear-by-Linear Association 1,653 1 ,199   

N of Valid Cases 10     

2 Pearson Chi-Square .d     

N of Valid Cases 6     

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40.  

d. No statistics are computed because posicio_social is a constant.   

 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY nivell_comunicatiu_nivell BY nivell_linguistic_valor 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

nivell_linguistic_valor Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 8,000a 4 ,092 

Likelihood Ratio 9,364 4 ,053 

Linear-by-Linear Association 4,138 1 ,042 

N of Valid Cases 6   

1 Pearson Chi-Square 4,587b 2 ,101 

Likelihood Ratio 5,581 2 ,061 

Linear-by-Linear Association 3,429 1 ,064 

N of Valid Cases 8   

2 Pearson Chi-Square .c   

N of Valid Cases 6   

a. 9 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33. 

b. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 

c. No statistics are computed because posicio_social is a constant. 
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Conclusions: 

La influència del nivell comunicatiu i el nivell lingüístic sobre la posició social no és 

estadísticament significativa. 

 

Q2.8.1. Influència del sexe i l’autoconcepte sobre la posició social 

Càlculs: 

 
 

FILTER OFF. 
USE ALL. 

EXECUTE. 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY autoconcepte_total_nivell BY Sex 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 7,075a 3 ,070   

Likelihood Ratio 7,406 3 ,060   

Linear-by-Linear Association 3,167 1 ,075   

N of Valid Cases 20     

1 Pearson Chi-Square ,469b 1 ,494   

Continuity Correctionc ,013 1 ,909   

Likelihood Ratio ,492 1 ,483   

Fisher's Exact Test    ,619 ,465 

Linear-by-Linear Association ,445 1 ,505   

N of Valid Cases 20     

a. 7 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60.  

b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,60.  

c. Computed only for a 2x2 table     

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY Sex BY autoconcepte_total_nivell 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Chi-Square Tests 

autoconcepte_total_nivell Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

1 Pearson Chi-Square 5,606a 3 ,132 

Likelihood Ratio 6,814 3 ,078 

Linear-by-Linear Association 1,419 1 ,234 

N of Valid Cases 14   

2 Pearson Chi-Square 2,288b 2 ,319 

Likelihood Ratio 2,709 2 ,258 

Linear-by-Linear Association 2,169 1 ,141 

N of Valid Cases 26   

a. 7 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 
 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i l’autoconcepte sobre la posició social no és estadísticament 

significativa. 

 

Q2.8.2. Influència de l’estatus i l’autoconcepte sobre la posició social 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY autoconcepte_total_nivell BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square ,952a 2 ,621 

Likelihood Ratio ,895 2 ,639 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 20   
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1 Pearson Chi-Square 3,482b 2 ,175 

Likelihood Ratio 4,173 2 ,124 

Linear-by-Linear Association 1,457 1 ,227 

N of Valid Cases 20   

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,80. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Status BY autoconcepte_total_nivell 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

autoconcepte_total_nivell Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

1 Pearson Chi-Square 2,884a 3 ,410 

Likelihood Ratio 3,984 3 ,263 

Linear-by-Linear Association 1,890 1 ,169 

N of Valid Cases 14   

2 Pearson Chi-Square 2,288b 2 ,319 

Likelihood Ratio 2,709 2 ,258 

Linear-by-Linear Association 2,169 1 ,141 

N of Valid Cases 26   

a. 7 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i l’autoconcepte sobre la posició social no és estadísticament 

significativa. 
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Q2.9.1. Influència del sexe i l’assertivitat sobre la posició social 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY assertivitat_nivell BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 10,786a 6 ,095 

Likelihood Ratio 11,167 6 ,083 

Linear-by-Linear Association 6,045 1 ,014 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 1,319b 2 ,517 

Likelihood Ratio 1,520 2 ,468 

Linear-by-Linear Association 1,230 1 ,267 

N of Valid Cases 20   

a. 10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex BY assertivitat_nivell 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

assertivitat_nivell Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 3,000a 2 ,223 

Likelihood Ratio 3,819 2 ,148 

Linear-by-Linear Association 1,500 1 ,221 

N of Valid Cases 3   
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1 Pearson Chi-Square 2,643b 3 ,450 

Likelihood Ratio 3,412 3 ,332 

Linear-by-Linear Association ,202 1 ,653 

N of Valid Cases 17   

2 Pearson Chi-Square 4,250c 2 ,119 

Likelihood Ratio 5,796 2 ,055 

Linear-by-Linear Association 4,000 1 ,046 

N of Valid Cases 20   

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33. 

b. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 

c. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 
 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i l’assertivitat sobre la posició social no és estadísticament 

significativa. 

 

Q2.9.2. Influència de l’estatus i l’assertivitat sobre la posició social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY assertivitat_nivell BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,319a 2 ,517 

Likelihood Ratio 1,955 2 ,376 

Linear-by-Linear Association 1,044 1 ,307 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 3,537b 4 ,472 

Likelihood Ratio 3,703 4 ,448 

Linear-by-Linear Association 3,042 1 ,081 

N of Valid Cases 20   
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a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 

b. 8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 

 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Status BY assertivitat_nivell 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

posicio_social * Status * assertivitat_nivell Crosstabulation 

Count     

assertivitat_nivell 

Status 

0 1 Total 

0 posicio_social ,00  1 1 

1,00  1 1 

2,00  1 1 

Total  3 3 

1 posicio_social ,00 0 1 1 

1,00 0 2 2 

2,00 6 7 13 

3,00 1 0 1 

Total 7 10 17 

2 posicio_social 1,00 2 1 3 

2,00 10 6 16 

3,00 1 0 1 

Total 13 7 20 

 

Chi-Square Tests 

assertivitat_nivell Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square .a   

N of Valid Cases 3   

1 Pearson Chi-Square 3,662b 3 ,300 

Likelihood Ratio 5,090 3 ,165 

Linear-by-Linear Association 3,001 1 ,083 

N of Valid Cases 17   
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2 Pearson Chi-Square ,586c 2 ,746 

Likelihood Ratio ,909 2 ,635 

Linear-by-Linear Association ,099 1 ,753 

N of Valid Cases 20   

a. No statistics are computed because Status is a constant. 

b. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

 

c. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,35. 

 
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i l’assertivitat sobre la posició social no és estadísticament 

significativa. 

 

Q2.10. Influència de l’estatus i l’educació familiar sobre la posició 

social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY educacio_familia_nivell BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,625a 4 ,804 

Likelihood Ratio 2,190 4 ,701 

Linear-by-Linear Association ,725 1 ,394 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 1,369b 4 ,850 

Likelihood Ratio 1,887 4 ,757 

Linear-by-Linear Association ,240 1 ,624 

N of Valid Cases 20   

a. 8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

b. 8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
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CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY Status BY educacio_familia_nivell 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

posicio_social * Status * educacio_familia_nivell Crosstabulation 

Count     

educacio_familia_nivell 

Status 

0 1 Total 

0 posicio_social 2,00 1 2 3 

Total 1 2 3 

1 posicio_social ,00 0 1 1 

1,00 0 1 1 

2,00 4 4 8 

3,00 1 0 1 

Total 5 6 11 

2 posicio_social ,00 0 1 1 

1,00 2 3 5 

2,00 11 8 19 

3,00 1 0 1 

Total 14 12 26 

 

 

Chi-Square Tests 

educacio_familia_nivell Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square .a   

N of Valid Cases 3   

1 Pearson Chi-Square 2,933b 3 ,402 

Likelihood Ratio 4,068 3 ,254 

Linear-by-Linear Association 2,371 1 ,124 

N of Valid Cases 11   

2 Pearson Chi-Square 2,535c 3 ,469 

Likelihood Ratio 3,296 3 ,348 
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Linear-by-Linear Association 2,235 1 ,135 

N of Valid Cases 26   

a. No statistics are computed because posicio_social is a constant. 

b. 8 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 

c. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 

 
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i l’educació familiar sobre la posició social no és 

estadísticament significativa. 

 

Q2.11.1. Influència de l’estatus i el rendiment acadèmic sobre la 

posició social 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY notes_academiques BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 4,375a 4 ,358 

Likelihood Ratio 5,474 4 ,242 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 6,352b 6 ,385 

Likelihood Ratio 7,061 6 ,315 

Linear-by-Linear Association ,770 1 ,380 

N of Valid Cases 20   

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 

b. 12 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 
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CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Status BY notes_academiques 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

posicio_social * Status * notes_academiques Crosstabulation 

Count     

notes_academiques 

Status 

0 1 Total 

,00 posicio_social 1,00  1 1 

2,00  3 3 

Total  4 4 

  
    

1,00 posicio_social ,00 0 2 2 

1,00 1 1 2 

2,00 2 3 5 

3,00 1 0 1 

Total 4 6 10 

2,00 posicio_social 1,00 0 2 2 

2,00 8 5 13 

Total 8 7 15 

3,00 posicio_social 1,00 1 0 1 

2,00 6 3 9 

3,00 1 0 1 

Total 8 3 11 

 

Chi-Square Tests 

notes_academiques Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

,00 Pearson Chi-Square .a     

N of Valid Cases 4     

1,00 Pearson Chi-Square 2,917b 3 ,405   

Likelihood Ratio 3,958 3 ,266   

Linear-by-Linear Association 1,765 1 ,184   

N of Valid Cases 10     
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2,00 Pearson Chi-Square 2,637c 1 ,104   

Continuity Correctiond ,744 1 ,388   

Likelihood Ratio 3,404 1 ,065   

Fisher's Exact Test    ,200 ,200 

Linear-by-Linear Association 2,462 1 ,117   

N of Valid Cases 15     

3,00 Pearson Chi-Square ,917e 2 ,632   

Likelihood Ratio 1,434 2 ,488   

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000   

N of Valid Cases 11     

a. No statistics are computed because Status is a constant.   

b. 8 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40.  

c. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93.  

d. Computed only for a 2x2 table     

e. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,27.  
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i el rendiment acadèmic sobre la posició social no és 

estadísticament significativa. 

 

Q2.11.2. Influència del sexe i el rendiment acadèmic sobre la posició 

social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY notes_academiques BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 18,984a 9 ,025 

Likelihood Ratio 15,786 9 ,071 

Linear-by-Linear Association 3,855 1 ,050 

N of Valid Cases 20   
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1 Pearson Chi-Square 2,083b 3 ,555 

Likelihood Ratio 2,473 3 ,480 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 20   

a. 15 cells (93,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

b. 8 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex BY notes_academiques 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

notes_academiques Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

,00 Pearson Chi-Square 4,000a 1 ,046   

Continuity Correctionb ,444 1 ,505   

Likelihood Ratio 4,499 1 ,034   

Fisher's Exact Test    ,250 ,250 

Linear-by-Linear Association 3,000 1 ,083   

N of Valid Cases 4     

1,00 Pearson Chi-Square 5,200c 3 ,158   

Likelihood Ratio 7,133 3 ,068   

Linear-by-Linear Association ,106 1 ,745   

N of Valid Cases 10     

2,00 Pearson Chi-Square ,096d 1 ,756   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,095 1 ,759   

Fisher's Exact Test    1,000 ,657 

Linear-by-Linear Association ,090 1 ,765   

N of Valid Cases 15     

3,00 Pearson Chi-Square 2,037e 2 ,361   

Likelihood Ratio 2,793 2 ,247   

Linear-by-Linear Association 1,833 1 ,176   

N of Valid Cases 11     
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a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25.  

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 8 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.  

d. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,80.  

e. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45.  

 
 

 

Conclusions: 

En el grup de nois (Sex=0), la relació entre rendiment acadèmic i posició social és 

estadísticament significativa (p=0,025), mentre que la resta de relacions no ho són. 

 

Gràfic: 

 
 

Q2.12.1. Influència de l’estatus i la percepció actual del professor 

sobre la posició social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY percepcio_profe BY Status 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
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  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 4,091a 4 ,394 

Likelihood Ratio 5,595 4 ,231 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 4,343a 4 ,362 

Likelihood Ratio 3,593 4 ,464 

Linear-by-Linear Association ,308 1 ,579 

N of Valid Cases 20   

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY Status BY percepcio_profe 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 

 

Chi-Square Tests 

percepcio_profe Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

,00 Pearson Chi-Square 2,000a 1 ,157   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio 2,773 1 ,096   

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association 1,000 1 ,317   

N of Valid Cases 2     

1,00 Pearson Chi-Square 2,286c 2 ,319   

Likelihood Ratio 3,059 2 ,217   

Linear-by-Linear Association 1,901 1 ,168   

N of Valid Cases 16     
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2,00 Pearson Chi-Square 3,067d 3 ,381   

Likelihood Ratio 4,226 3 ,238   

Linear-by-Linear Association 1,647 1 ,199   

N of Valid Cases 22     

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.  

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.  

d. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.  

 

 
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i la percepció actual del professor sobre la posició social no 

és estadísticament significativa. 

 

Q2.12.2. Influència del sexe i la percepció actual del professor sobre 

la posició social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY percepcio_profe BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 2,732a 3 ,435 

Likelihood Ratio 4,004 3 ,261 

Linear-by-Linear Association ,134 1 ,714 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 1,597b 2 ,450 

Likelihood Ratio 1,430 2 ,489 

Linear-by-Linear Association ,111 1 ,739 

N of Valid Cases 20   
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a. 7 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY Sex BY percepcio_profe 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

posicio_social * Sex * percepcio_profe Crosstabulation 

Count     

percepcio_profe 

Sex 

0 1 Total 

,00 posicio_social 1,00  1 1 

2,00  1 1 

Total  2 2 

1,00 posicio_social ,00 1 0 1 

1,00 0 1 1 

2,00 6 8 14 

Total 7 9 16 

2,00 posicio_social ,00 1 0 1 

1,00 2 2 4 

2,00 8 7 15 

3,00 2 0 2 

Total 13 9 22 

 

Chi-Square Tests 

percepcio_profe Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

,00 Pearson Chi-Square .a   

N of Valid Cases 2   

1,00 Pearson Chi-Square 2,068b 2 ,356 

Likelihood Ratio 2,809 2 ,246 

Linear-by-Linear Association ,406 1 ,524 

N of Valid Cases 16   
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2,00 Pearson Chi-Square 2,419c 3 ,490 

Likelihood Ratio 3,494 3 ,322 

Linear-by-Linear Association ,056 1 ,812 

N of Valid Cases 22   

a. No statistics are computed because Sex is a constant. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,44. 

c. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

 
 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i la percepció actual del professor sobre la posició social no és 

estadísticament significativa. 

 

Q2.13.1. Influència de l’estatus i les expectatives acadèmiques futures 

del professorat sobre la posició social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY expectativa_futura_academica BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,625a 4 ,804 

Likelihood Ratio 2,190 4 ,701 

Linear-by-Linear Association ,913 1 ,339 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 2,080b 4 ,721 

Likelihood Ratio 1,781 4 ,776 

Linear-by-Linear Association ,085 1 ,771 

N of Valid Cases 19   

a. 8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

b. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,21. 
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CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY Status BY expectativa_futura_academica 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

expectativa_futura_academica Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

,00 Pearson Chi-Square ,750a 1 ,386   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio 1,046 1 ,306   

Fisher's Exact Test    1,000 ,667 

Linear-by-Linear Association ,500 1 ,480   

N of Valid Cases 3     

1,00 Pearson Chi-Square 3,062c 3 ,382   

Likelihood Ratio 3,994 3 ,262   

Linear-by-Linear Association 2,725 1 ,099   

N of Valid Cases 22     

2,00 Pearson Chi-Square ,735d 2 ,692   

Likelihood Ratio 1,056 2 ,590   

Linear-by-Linear Association ,153 1 ,696   

N of Valid Cases 14     

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.  

b. Computed only for a 2x2 table     

c. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,36.  

d. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,36.  

 
 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i les expectatives acadèmiques futures del professorat sobre 

la posició social no és estadísticament significativa. 
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Q2.13.2. Influència del sexe i les expectatives acadèmiques futures del 

professorat sobre la posició social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY expectativa_futura_academica BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,476a 3 ,688 

Likelihood Ratio 2,104 3 ,551 

Linear-by-Linear Association ,954 1 ,329 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square ,854b 2 ,652 

Likelihood Ratio ,734 2 ,693 

Linear-by-Linear Association ,310 1 ,577 

N of Valid Cases 19   

a. 7 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 

b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex BY expectativa_futura_academica 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

posicio_social * Sex * expectativa_futura_academica Crosstabulation 

Count     

expectativa_futura_academica 

Sex 

0 1 Total 

,00 posicio_social 1,00  1 1 

2,00  2 2 

Total  3 3 
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1,00 posicio_social ,00 1 0 1 

1,00 1 1 2 

2,00 9 8 17 

3,00 2 0 2 

Total 13 9 22 

2,00 posicio_social ,00 1 0 1 

1,00 1 1 2 

2,00 5 6 11 

Total 7 7 14 

 

 

Chi-Square Tests 

expectativa_futura_academica Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

,00 Pearson Chi-Square .a   

N of Valid Cases 3   

1,00 Pearson Chi-Square 2,411b 3 ,492 

Likelihood Ratio 3,486 3 ,323 

Linear-by-Linear Association ,017 1 ,897 

N of Valid Cases 22   

2,00 Pearson Chi-Square 1,091c 2 ,580 

Likelihood Ratio 1,477 2 ,478 

Linear-by-Linear Association ,765 1 ,382 

N of Valid Cases 14   

a. No statistics are computed because Sex is a constant. 

b. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

c. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 
 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i les expectatives acadèmiques futures del professorat sobre la 

posició social no és estadísticament significativa. 
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Q2.14. Influència de l’estatus i les expectatives socials futures del 

professorat sobre la posició social 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY expectativa_futura_social BY Status 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 4,716a 4 ,318 

Likelihood Ratio 6,133 4 ,189 

Linear-by-Linear Association 2,901 1 ,089 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square 3,958b 4 ,412 

Likelihood Ratio 5,600 4 ,231 

Linear-by-Linear Association 2,800 1 ,094 

N of Valid Cases 19   

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

b. 8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 

 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Status BY expectativa_futura_social 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

expectativa_futura_social Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

1 Pearson Chi-Square 1,538a 2 ,463   

Likelihood Ratio 2,246 2 ,325   

Linear-by-Linear Association 1,132 1 ,287   

N of Valid Cases 20     
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2 Pearson Chi-Square 1,236b 1 ,266   

Continuity Correctionc ,105 1 ,746   

Likelihood Ratio 1,884 1 ,170   

Fisher's Exact Test    ,515 ,404 

Linear-by-Linear Association 1,164 1 ,281   

N of Valid Cases 17     

3 Pearson Chi-Square .d     

N of Valid Cases 2     

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,80.  

b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,71.  

c. Computed only for a 2x2 table     

d. No statistics are computed because posicio_social is a constant.   

 
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i les expectatives socials futures del professorat sobre la 

posició social no és estadísticament significativa. 

 

Q2.15. Influència del sexe i el centre educatiu sobre la posició social 

 

Aquesta anàlisi s’ha fet només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 1). 

Càlculs: 

 
 

USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Status=1). 

VARIABLE LABEL filter_$ 'Status=1 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY centre_educatiu_nivell BY Sex 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 
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Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,270a 2 ,530 

Likelihood Ratio 1,807 2 ,405 

Linear-by-Linear Association ,429 1 ,513 

N of Valid Cases 10   

1 Pearson Chi-Square 2,500b 2 ,287 

Likelihood Ratio 3,278 2 ,194 

Linear-by-Linear Association 2,048 1 ,152 

N of Valid Cases 10   

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60. 

b. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex BY centre_educatiu_nivell 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

posicio_social * Sex * centre_educatiu_nivell Crosstabulation 

Count     

centre_educatiu_nivell 

Sex 

0 1 Total 

0 posicio_social 2,00  4 4 

Total  4 4 

1 posicio_social ,00 2 0 2 

1,00 1 0 1 

2,00 4 1 5 

Total 7 1 8 

2 posicio_social 1,00 1 2 3 

2,00 2 3 5 

Total 3 5 8 
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Chi-Square Tests 

centre_educatiu_nivell Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square .a     

N of Valid Cases 4     

1 Pearson Chi-Square ,686b 2 ,710   

Likelihood Ratio 1,024 2 ,599   

Linear-by-Linear Association ,532 1 ,466   

N of Valid Cases 8     

2 Pearson Chi-Square ,036c 1 ,850   

Continuity Correctiond ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,036 1 ,850   

Fisher's Exact Test    1,000 ,714 

Linear-by-Linear Association ,031 1 ,860   

N of Valid Cases 8     

a. No statistics are computed because posicio_social and Sex are constants.  

b. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13.  

c. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 

d. Computed only for a 2x2 table     

 
 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i el centre educatiu sobre la posició social no és estadísticament 

significativa. 

 

Q2.16. Influència del sexe i la interacció actual amb altres sords, en el 

centre educatiu, sobre la posició social 

 

Aquesta anàlisi s’ha fet només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 1). 

Càlculs: 

 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY interaccio_social_sords_actual BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,270a 2 ,530   

Likelihood Ratio 1,807 2 ,405   

Linear-by-Linear Association ,429 1 ,513   

N of Valid Cases 10     

1 Pearson Chi-Square 2,500b 1 ,114   

Continuity Correctionc ,625 1 ,429   

Likelihood Ratio 3,278 1 ,070   

Fisher's Exact Test    ,444 ,222 

Linear-by-Linear Association 2,250 1 ,134   

N of Valid Cases 10     

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60.  

b. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

c. Computed only for a 2x2 table     

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex BY interaccio_social_sords_actual 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

interaccio_social_sords_actual Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 2,857a 2 ,240   

Likelihood Ratio 3,935 2 ,140   

Linear-by-Linear Association 2,367 1 ,124   

N of Valid Cases 12     

1 Pearson Chi-Square ,036b 1 ,850   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,036 1 ,850   

Fisher's Exact Test    1,000 ,714 
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Linear-by-Linear Association ,031 1 ,860   

N of Valid Cases 8     

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42.  

b. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 

c. Computed only for a 2x2 table     

 
 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i la interacció actual amb altres sords, en el centre educatiu, 

sobre la posició social no és estadísticament significativa. 

 

Q2.17.1. Influència del sexe i la interacció anterior amb altres sords, 

en el centre educatiu, sobre la posició social 

 

Aquesta anàlisi s’ha fet només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 1). 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Interaccio_social_sords_anterior BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,270a 2 ,530   

Likelihood Ratio 1,807 2 ,405   

Linear-by-Linear Association ,429 1 ,513   

N of Valid Cases 10     

1 Pearson Chi-Square ,000b 1 1,000   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 1,000   

Fisher's Exact Test    1,000 ,778 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000   

N of Valid Cases 10     
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a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60.  

b. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

c. Computed only for a 2x2 table     

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex BY Interaccio_social_sords_anterior 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Interaccio_social_sords_anterior Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,714a 2 ,424   

Likelihood Ratio 2,438 2 ,296   

Linear-by-Linear Association 1,212 1 ,271   

N of Valid Cases 12     

1 Pearson Chi-Square ,178b 1 ,673   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,174 1 ,676   

Fisher's Exact Test    1,000 ,643 

Linear-by-Linear Association ,156 1 ,693   

N of Valid Cases 8     

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,83.  

b. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,75.  

c. Computed only for a 2x2 table     

 
 

 

Conclusions: 

La influència del sexe i la interacció anterior amb altres sords, en el centre educatiu, 

sobre la posició social no és estadísticament significativa. 
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Q2.17.2. Influència de la interacció actual amb altres sords i la 

interacció anterior amb altres sords, en el centre educatiu, sobre la 

posició social 

 

Aquesta anàlisi s’ha fet només amb el grup d’adolescents amb sordesa (Status = 1). 

Càlculs: 

 
 

CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY interaccio_social_sords_actual BY Interaccio_social_sords_anterior 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

Interaccio_social_sords_anterior Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 1,312a 2 ,519   

Likelihood Ratio 1,919 2 ,383   

Linear-by-Linear Association ,589 1 ,443   

N of Valid Cases 12     

1 Pearson Chi-Square 2,667b 1 ,102   

Continuity Correctionc ,667 1 ,414   

Likelihood Ratio 3,452 1 ,063   

Fisher's Exact Test    ,429 ,214 

Linear-by-Linear Association 2,333 1 ,127   

N of Valid Cases 8     

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67.  

b. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

c. Computed only for a 2x2 table     
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CROSSTABS 
  /TABLES=posicio_social BY Interaccio_social_sords_anterior BY interaccio_social_sords_actual 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 

 
 

Chi-Square Tests 

interaccio_social_sords_actual Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 2,000a 2 ,368   

Likelihood Ratio 2,911 2 ,233   

Linear-by-Linear Association 1,657 1 ,198   

N of Valid Cases 12     

1 Pearson Chi-Square ,533b 1 ,465   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,541 1 ,462   

Fisher's Exact Test    1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association ,467 1 ,495   

N of Valid Cases 8     

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.  

b. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50. 

c. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Conclusions: 

La influència de la interacció actual amb altres sords i la interacció anterior amb altres 

sords, en el centre educatiu, sobre la posició social no és estadísticament significativa. 
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Q2.18.1. Influència de l’estatus i les activitats extraescolars sobre la 

posició social 

Càlculs: 

 

FILTER OFF. 
USE ALL. 

EXECUTE. 

CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY extraescolars BY Status 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 

 

Chi-Square Tests 

Status Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

0 Pearson Chi-Square ,882a 2 ,643 

Likelihood Ratio 1,466 2 ,480 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 20   

1 Pearson Chi-Square ,442b 2 ,802 

Likelihood Ratio ,412 2 ,814 

Linear-by-Linear Association ,185 1 ,667 

N of Valid Cases 20   

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 

b. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60. 

 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Status BY extraescolars 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Chi-Square Tests 

Extraescolars Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

,00 Pearson Chi-Square 1,286a 2 ,526 

Likelihood Ratio 1,897 2 ,387 

Linear-by-Linear Association 1,000 1 ,317 

N of Valid Cases 9   
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1,00 Pearson Chi-Square 3,332b 3 ,343 

Likelihood Ratio 4,462 3 ,216 

Linear-by-Linear Association 2,882 1 ,090 

N of Valid Cases 31   

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33. 

b. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 

 
 

 

Conclusions: 

La influència de l’estatus i les activitats extraescolars sobre la posició social no és 

estadísticament significativa. 

 

Q2.18.2. Influència del sexe i les activitats extraescolars sobre la 

posició social 

Càlculs: 

 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY extraescolars BY Sex 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

 

Chi-Square Tests 

Sex Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

0 Pearson Chi-Square 8,889a 3 ,031   

Likelihood Ratio 7,458 3 ,059   

Linear-by-Linear Association 6,371 1 ,012   

N of Valid Cases 20     

1 Pearson Chi-Square 2,692b 1 ,101   

Continuity Correctionc 1,113 1 ,292   

Likelihood Ratio 3,968 1 ,046   

Fisher's Exact Test    ,249 ,148 

Linear-by-Linear Association 2,558 1 ,110   

N of Valid Cases 20     
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a. 7 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.  

b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,40.  

c. Computed only for a 2x2 table     

 
CROSSTABS 

  /TABLES=posicio_social BY Sex BY extraescolars 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 

 
 

Chi-Square Tests 

extraescolars Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

,00 Pearson Chi-Square 9,000a 2 ,011 

Likelihood Ratio 9,535 2 ,009 

Linear-by-Linear Association 7,000 1 ,008 

N of Valid Cases 9   

1,00 Pearson Chi-Square 5,216b 3 ,157 

Likelihood Ratio 6,372 3 ,095 

Linear-by-Linear Association 1,412 1 ,235 

N of Valid Cases 31   

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22. 

b. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42. 
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Conclusions: 

En el grup de nois (Sex=0), la relació entre les activitats extraescolars i la posició 

social és estadísticament significativa (p=0,031). Per altra banda, també hi ha una 

relació estadísticament significativa (p=0,011) entre el sexe i la posició social en el 

grup que no realitza activitats extraescolars (extraescolars=0). 

 

Gràfics: 

Relació entre les activitats extraescolars i la posició social per a el grup de nois 

(Sex=0): 
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Relació entre el sexe i la posició social en el grup que no realitza activitats 

extraescolars (extraescolars=0): 

 


