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Aquest darrer capítol conté una sèrie de reflexions de caràcter general que complementen

les conclusions que hem anat exposant al final de cadascun dels apartats en què hem

estructurat el treball, i que són especialment rellevants en el capítol 5 -apartat de

discussió- on s'exposen els resultats de l'anàlisi de les dades.

El procés d'adquisició i desenvolupament lingüística de l'individu és un procés

complex i llarg que des de fa temps ha copsat l'atenció sobretot de (psico)lingüistes, la

qual cosa ha generat múltiples teories a l'entorn d'una inquietud que, de forma

simplificada, podríem formular amb l'interrogant següent: com s'aprèn apariar! De fet, i

malgrat les divergències que puguin evidenciar aquestes diferents propostes teòriques, en

general intenten donar resposta a una sèrie de parells d'oposicions en què es concentren

bona part de les característiques del desenvolupament lingüístic: innatisme o aprenentatge,

continuïtat o discontinuïtat, competència universal o variació individual, estructura o

funció, autonomia o dependència, regles o associacions (Gleason & Bernstein, 1999:

403-404)._El resultat d'això són una teoria lingüística/innatista,.la teoria conductista/de

l'aprenentatge, la teoria cognitiva o la teoria de la interacció social, principalment.

Justament per la importància que tenen aquestes teories a l'hora d'explicar com es

produeix l'adquisició i el. desenvolupament del llenguatge, hem dedicat un capítol de

forma íntegra -capítol 2- a conèixer quins són els seus postulats. Ara bé, com ja hem

tingut ocasió de comprovar, cap d'aquestes teories és completa, però, en canvi, cadascuna

d'elles pot aportar elements d'anàlisi interessants; el nostre objectiu, doncs, ha consistit a

valorar quins d'aquests elements eren pertinents per a la nostra recerca de manera que,

posem per cas, davant una teoria innatista o una teoria de la interacció lingüística ens

decantem més per la segona. Això no significa que neguem l'existència d'unes capacitats

innates de l'individu per aprendre una llengua, perquè possiblement les té, ni que ens

adscrivim de manera categòrica a una teoria funcionalista; més aviat la nostra és una

concepció del desenvolupament lingüístic de tipus integral; aquestes són per a nosaltres

les bases teòriques d'una anàlisi formal del desenvolupament. En aquest cas, però, no

només respecte al com s'aprèn -problema psicològic- sinó també respecte al què s'aprèn

-problema lingüístic. Compartim, doncs, plenament els comentaris de Aksu-Koç (1988:

3):

"Today, it is well recognized that the problem of language acquisition can be approached

only from a multidimensional perspective, considering the interplay or syntactic,

semantic, pragmatic and cognitive factors that simultaneously bear upon the process.

Such a multidimensional approach aims to delineate the interactive contributions of the
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different factors to the construction of the emergent systems of the child at different

stages in development".

Tanmateix, si bé és cert que l'anàlisi lingüística es nodreix de la teoria del

desenvolupament, pensem que igualment la descripció lingüística pot aportar dades

interessants per a la teoria general del desenvolupament. Aquesta és de fet una de les

hipòtesis d'aquest treball -hipòtesi 2- que considerem que avala la nostra anàlisi. Ho hem

pogut comprovar, per posar un exemple, a partir de l'anàlisi de la variació que afecta les

formes d'imperfet d'indicatiu, que hem plantejat des dels conceptes de naturalitat

lingüística, i específicament des de la Teoria de ¡a Morfologia Natural. Segons la nostra

hipòtesi inicial -hipòtesi 1- existeix una relació directa entre el marcatge ±natural i les

fases evolutives del desenvolupament lingüístic, de manera que primer s'aprenen les

formes més senzilles -les no marcades- i després les més complexes -les marcades. Els

resultats de la nostra anàlisi, tanmateix, confirmarien aquesta progressió en els nivells 1

-subjectes de 3-4 anys- i 2 -subjectes de 6-7 anys-, però en canvi no respecte als del

nivell 3 -subjectes d'11-12 anys- en què s'estableixen més concomitàncies respecte als

subjectes de 3-4 anys que respecte als de 6-7 anys. En aquest sentit podríem dir que la

naturalitat lingüística no evoluciona sinó que simplement en algunes fases del

desenvolpument poden crear-se problemes de no-naturalitat provocades amb freqüència

per factors externs; en el context escolar sovint aquests s'han vinculat a l'accés a

l'escriptura i a la pressió de la normativa. Així, doncs, seguint Labov (1994) parlaríem de

dos sutuacions de canvi: la que correspon Vage grading i que es relaciona directament amb

la maduresa cognitiva i lingüística de l'individu (dir obrit en lloc de obert) i per tant amb

una fase inicial del desenvolupament lingüístic, i la fase del canvi generacional, que

provocaria el desplaçament de formes tradicionals. De totes maneres, pensem que els

resultats obtinguts en aquest nivell no negarien el fet que es pugui parlar de diferents fases

de desenvolupament, sinó que en certs aspectes aquesta evolució és més visible que en

altres. Per exemple, és especialment visible en l'evolució fonológica, en el valor funcional

de determinades formes verbals, o en el procés de reflexió metalingüística. Pel que fa a

l'evolució fonológica, s'observa avenços importants en el grups de 6-7 anys i 11-12

respecte als de 3-4 anys, que es manifesten en una disminució evident de problemes

articulatoris; pel que fa al valor funcional de certes formes verbals emprades amb valor

secundari, hem pogut constatar que aquests valors secundaris es difuminen en correlació

amb el factor edat. En darrer lloc, també s'observen avenços importants a l'hora de jutjar

la gramaticalitat d'una forma, que pensem que s'explica per l'assoliment en major o

menor grau d'un procés de reflexió metalingüística, però amb tot s'observen deficiències,

fins i tot en els nens d'11-12 anys, en el moment d'argumentar les respostes d'aquest

processament metalinguistic.
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D'aquests comentaris, es desprèn, doncs, un element que podem afegir a la nostra

concepció del desenvolupament integral i és la que fa que parlar de desenvolupament

lingüístic -si més no quan es produeix en condicions normals- requereixi sovint parlar de

desenvolupament psicosocial i cognitiu i, d'altra banda, que l'estudi del desenvolupament

lingüístic difícilment es pot parcel·lar de forma nítida segons els diferents components

gramaticals.

Pel que fa al plantejament metodològic que hem seguit en aquest treball, cal dir que

l'objectiu prioritari se centrava a analitzar un component de la lingüística, la morfologia

-concretament la morfologia verbal-, que des del punt de vista experimental s'ha estudiat

sobretot en relació amb les primeres fases d'adquisició lingüística, però que s'ha treballat

poc en les fases que corresponen al desenvolupament i consolidació gramatical. En realitat

la recerca bibliogràfica obliga a aplicar un procediment selectiu que fa que, al final, els

estudis de morfologia verbal més enllà de 6 anys i referits al català quedin reduïts al no

res. En aquest sentit, doncs, pensem que el nostre treball contribueix a omplir un buit

important en els estudis de desenvolupament lingüístic, ja que hem basat l'anàlisi en tres

grups que corresponen a franges d'edat diferents, com ja hem avançant més amunt: 3-4,

5-6 i 11-12 anys. L'obtenció de dades s'ha fet a partir d'una recerca empírica realitazda en

un centre escolar lleidatà i a través de tres tipus de proves: una prova d'interacció

lingüística (IL), una prova de lectura d'imatges (LI), i una prova de percepció auditiva i

comprensió (PAC). Aquestes proves obeeixen a un doble plantejament metodològic que té

a veure amb un paradigma de tipus sociolingüístic i amb un paradigma de tipus

referència!; la diferència fonamental entre ambdós recau en el fet que en el primer cas

l'experimentador no excerceix cap control sobre el subjecte i, per tant, les dades s'obtenen

de manera espontània, mentre que s'esdevé tot el contrai en l'altre tipus de paradigma. En

aquest cas, podem dir que s'han acomplert plenament les previsions que havíem formulat

en la hipòtesi 4 d'aquest treball: els resultats han estat asimètrics en relació amb la variable

edat. En la prova d'IL el volum de dades obtingut en els nens de 3-4 anys ha estat

superior al dels altres dos grups i en canvi la rendibilitat dels resultats de les proves de LI i

PAC ha estat menor en aquest col·lectiu. Tanmateix, si com veiem, l'edat ha estat una

variable important en l'avaluació de les dades, sobretot no a nivell intern -dins del mateix

grup- sinó de forma comparativa -entre els tres diferents grups- no podem dir el mateix

d'altres tipus de variables independents com el sexe, i la situació eunciativa, que han

generat els diferents tipus de proves. En el primer cas ha estat una variable poc

significativa en totes les fases de l'anàlisi, mentre que la situació enunciativa ha estat

rellevant de forma prioritaria en l'anàlisi de la freqüència d'aparició de certes marques

temporals.
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Precisament en relació amb el que és pròpiament l'anàlisi lingüística hem basat

l'estudi en un enfocament triple: segons la freqüència d'aparició de formes verbals,

segons el valor funcional de diferents temps verbals, i segons l'estructura morfèmica i les

variacions morfofonològiques de les formes obtingudes. El resultat final pensem que ha

contribuït a analitzar el component morfològic de forma dimensional, si com dèiem una

anàlisi del desenvolupament lingüístic difícilment pot parcel·lar la realitat lingüística. Així,

podríem dir que, a banda de saber quines formes s'utilitzen més que unes altres, ens ha

interessat saber com s'utilitzen i quina és la seva estructura lingüística.

Tot plegat, doncs, considerem que aporta una visió analítica interessant del

desenvolupament de la morfologia verbal en unes fases sobre les quals disposem de

poques dades, a la vegada que justificaria que, certament, com han postulat diferents

autors, el desenvolupament lingüístic de l'individu no s'acaba als 5 anys sinó que es

consolida en l'etapa de l'adolescència, i en algun cas -el del lèxic- més enllà.

S'acompliria, per tant una altra de les nostres hipòtesis -hipòtesi 3. En qualsevol cas,

pensem que aquesta recerca obre les portes a estudis posteriors que, per posar alguns

exemples, haurien d'ampliar la franja d'edat dels nens objecte d'estudi, diversificar el

tipus de proves, incorporar nous nivells d'anàlisi i poder procedir a anàlisis comparatives

amb altres llengües.
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ANNEX 1: material proves

II. Text de la prova de percepció i comprensió auditiva

UNA PRINCESA D'EMPENTA

1 Hi havirgl una vegada un rei i una reina que no tenien gaire aptituds per regnar. Sempre

perderjlen totes les guerres i ho feien malbé tot. Tan malament els va anar les coses que a
la fi van acabar visquent en un carro instal·lat a la vora d'un bosc fosc i espès. Un dia la

reina li va digué al rei que estavfel esperant una criatura. Immediatament el rei va ordenar:

5 -R(ei): Que sigo un nen. Creixerà i es convertirà en un heroi.

Es casarà amb una princesa rica i recobrarà la nostra fortuna.

-RE(ina): Bona Ideal

Va passar el tempsi quan va arribar la criatura serà una nena.

-R: És igual. Creixerà i es convertirà en una bella princesa.

10 Faré empipar una fada dolenta perquè l'encanti i aleshores un

príncep la salvarà i tots podrem anar a viure al seu castell.

- RE. Bona pensada. U direm Rosamunda.

La princesa va créixer i créixer i créixer fins que al final no hi va haver prou espai per

a ella al carro i el rei va agafar una tenda i la va plantar a fora, a la vora del carro perquè hi

15 anessi a viure la Rosamunda, a veure si així hi podia capiguer. El dia que la princesa va

fer 17 anys el rei li va dir seriosament.

-R: És hora que et cases Rosamunda.

- P(rincesa): SÍ papa, però...

-A:Tu no t'has de preocupar de res. Aniré a arreglar-ho jo

20 mateix.

El rei va anar al bosc fosc i espès per fer empipar alguna fada dolenta. La primera fada

que va trobar no servife] per a res perquè era bona. Ni tan sols es va enfadar quan el rei li

va dir de tot. La segona fada que va trobar era dolenta però era principiant i no en sabia gaire

de fer encanteris i va convertir el rei en una granota, però l'encanteri va marxar de seguida.

25 Finalment la tercera fada sí que n'era, molt i molt de dolenta. El rei va ser realment molt
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maleducat amb ella.

- F(ada): Ah sí... Doncs, ara veuràs. Digué'm que és el que més t'estimes en

aquest món.

-R: La meva filla Rosamunda.

30 - F: Doncs, hi aniré i l'embruixarem. Ja, ja, ja...

I la fada dolenta, que de dolenta n'era molt però de llesta no n'era gaire, va tornar com

una fletxa a fer la seva feina.

-R:Que bé. Això rutlla!!

El rei estava d'allò més content perquè el seu pla per trobar un príncep ric per a la

35 princesa semblava que tirava endavant i a veure si així arreglaven els problemes de la

família. La fada dolenta va sorprendre la princesa Rosamunda en una clariana mentre cull

flors.

- F: Ei! Ets la princesa Rosamunda, tu?

- P: Sí, què volies?

40 - F: Sóc la fada dolenta i vinc a embruixar-te. Dormiràs set anys al llit fins

que vi n go un príncep eixerit....

La plantofada de la princesa Rosamunda va estabornir la fada dolenta i li va fer saltar el

barret, les ulleres i la dentadura postissa. Aleshores va vindré la reina i va recollir la fada

dolenta.

45 - RE: Ets una filla infame i desagraïda, Rosamunda, mira com has deixat la pobra fada.
Ho beus que ho feia per al teu bé.

- P: Aconseguiré, eh mare, el meu príncep a la meva manera. Vosaltres

no usoreocuDéssiu.

I l'edema la princesa va demanar la bicicleta al rei i se'n va anar a buscar el seu príncep,

50 a la seva manera.
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ANNEX 2: protocol de recerca

I. Model d'instància adreçada al director del centre

Senyor,

La sotasignada, Imma Creus Bellet, natural de Bell-lloc d'Urgell, comarca del Pla

d'Urgell, que visc en aquesta mateixa localitat, al carrer Urgell, núm. 7, telèfon 973-

717143, amb DNI 43714799-X, llicenciada amb grau en Filologia Catalana per la

Universitat de Lleida, us

EXPOSO:

Que estic realitzant la meva tesi doctoral El desenvolupament de la morfologia

verbal. Bases teòriques per a l'anàlisi formal, dirigida pel Dr. Joan Julià i Muné,

professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida,

inscrita a la Universitat de Lleida amb data 2 de desembre de 1998 d'acord amb el

que estableix l'article 7.4 del RD 185/1985, i que em plauria poder dur a terme el

treball de camp corresponent al CEJP 'Ramon Farrerons' que vostè dirigeix.

Per això us

DEMANO:

Que m'autoritzeu a realitzar la recerca empírica en l'esmentat centre alhora que

doneu el vostre vistiplau per als procediments subsegüents que se'n deriven, com

ara comptar amb el consentiment dels docents implicats en la investigació, així

com disposar de l'autorització dels pares dels alumnes que han de formar part de la

mostra, tal i com s'estableix en els protocols de recerca científica.

La qual cosa espero d'obtenir.

Bell-lloc d'Urgell, 2 de novembre de 1999

SR. DIRECTOR DEL CEP 'RAMON FARRERONS1 DE BELL-LLOC D'URGELL.
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II. Model d'autorització del director del centre

El ST. , director del CEIP 'Ramon

Farrerons' de Bell-lloc d'Urgell,

AUTORITZO la Sra. Imma Creus Bellet, col·laboradora de recerca del Departament de

Filologia Catalana de la Universitat de Lleida, a realitzar la recerca empírica per a

l'elaboració de la seva tesi doctoral El desenvolupament de la morfologia verbal. Bases

teòriques per a V anàlisi formal, a l'escola que jo dirigeixo, assabentat que això implica

realitzar enregistraments magnetoscòpics i magnetofònics dels alumnes seleccionats. La

meva autorització està subjecta a les condicions següents:

1. Que la investigació no alterarà el desenvolupament de l'activitat escolar dels

alumnes corresponents.

2. Que compta amb el consentiment dels professors o de les professores

responsables dels cursos en què es realitzarà la investigació, així com dels pares

dels alumnes.

3. Que les imatges i les produccions verbals obtingudes seran utilitzades

únicament amb finalitat empírica i científica.

I, perquè així consti, signo aquesta autorització, a petició de la persona interessada, a

tretze d'octubre de mil nou-cents noranta-nou.

Signatura del director
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III. Model d'autorització dels docents implicats

El/la Sr./Sra. , professor/a responsable del

curs del CEIP 'Ramon Farrerons1 de Bell-lloc d'Urgell,

AUTORITZO la Sra. Imma Creus Bellet, col·laboradora de recerca del Departament de

Filologia Catalana de la Universitat de Lleida, a realitzar la recerca empírica per a

l'elaboració de la seva tesi doctoral El desenvolupament de la morfologia verbal. Bases

teòriques per a l'anàlisi formal, a l'aula en què realitzo la meva tasca docent,

assabentat/ada que això implica realitzar enregistraments magnetoscòpics i magnetofònics

durant el desenvolupament de l'activitat escolar. La meva autorització està subjecta a les

condicions següents:

1. Que la investigació compta amb el vistiplau del director de l'escola i dels pares

dels alumnes.

2. Que la investigació no alterarà el desenvolupament de l'activitat escolar dels

alumnes corresponents.

3. Que les imatges i les produccions verbals obtingudes seran utilitzades

únicament amb finalitat empírica i científica.

I, perquè així consti, signo aquesta autorització, a petició de la persona interessada, a

tretze d'octubre de mil nou-cents noranta-nou.

Signatura del professor o de la professora
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IV. Model de carta adreçada als pares
Imma Creus Bellet

c/Urgell, 7
25220 Bell-lloc d'Urgell

Tel. 973 717143
Cel: icreus@filcat.udl.es

Bell-lloc d'Urgell, 13 d'octubre de 1999

Benvolguts pares,

Permetin-me que m'adreci a vostès per informar-los d'un projecte de recerca que estic
duent a terme, alhora que els demano l'autorització per incloure els seus fills en la mostra

d'aquesta investigació. Es tracta de la realització d'una tesi doctoral, la part empírica de la

qual m'agradaria poder realitzar a l'escola del seu fill o de la seva filla, sempre que compti
amb l'autorització i el vistiplau de totes les persones implicades (director de l'escola,

professors i pares dels alumnes). L'objectiu d'aquesta investigació és fer una anàlisi de la
producció verbal dels alumnes segons diferents franges d'edat, tenint en compte el seu
estat de maduresa cognitiva així com la influència de la instrucció escolar en el

desenvolupament lingüístic del nen o de la nena. La recerca es duria a terme en diferents
moments interactius (professor/a-alumne/a i alumne/a-alumne/a), la qual cosa obligaria a

obtenir dades tant a dins de l'aula com en altres indrets destinats a activitats no

acadèmiques (pati o menjador escolar).

Per realitzar aquesta investigació, però, a més del permís de l'equip directiu i
docent de l'escola, em cal -i molt especialment- la seva autorització. És per això que en
aquests moments em permeto abusar una mica més de la seva atenció i demanar-los la

seva col·laboració. Per un costat, els agrairia que, si no tenien inconvenient a autoritzar la
meva investigació, completessin i signessin l'autorització personal que els
adjunto, on consten els meus compromisos com a investigadora responsable de la

recerca empírica. Per l'altre, els agrairia també que completessin la fitxa personal
amb la informació sobre l'alumne/a que s'hi detalla. No han d'omplir ni el primer ni el

darrer quadre i si tenen algun dubte a l'hora d'omplir la resta d'apartats, deixin-ho en

blanc. Espero que no ho considerin un acte d'intromissió en la seva vida privada; cal tenir

en compte que és el procediment habitual en qualsevol investigació d'aquesta mena.

Si vostès han donat el seu vistiplau i, consegüentment, han omplert els

documents que els adjunto, els demanaria que els posessin altre cop al sobre en
què els han rebut i els retornessin a l'escola, al més aviat possible.

Sigui quina sigui la seva decisió, els agraeixo molt sincerament la col·laboració i
em poso a la seva disposició per fer els aclariments que calguin.

Atentament,
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V. Model d'autorització paterna

EISr. i la Sra.

pare i mare, respectivament, de l'alumne/a

matriculat/ada al curs del CEIP 'Ramon Farrerons' de Bell-lloc d'Urgell,

AUTORITZEM la Sra. Imma Creus Bellet, col·laboradora de recerca del Departament de

Filologia Catalana de la Universitat de Lleida, a incloure el nostre fill o la nostra filla en la

mostra empírica de la seva investigació, assabentats que això implica realitzar

enregistraments magnetoscòpics i magnetofònics. La nostra autorització està subjecta a

tres condicions:

1. Que la dita investigació compta amb el vistiplau de la direcció de l'escola i dels

professors/ores corresponents.

2. Que la investigació no alterarà el desenvolupament de l'activitat escolar del

nostre fill o de la nostra filla.

3. Que les imatges i les produccions verbals obtingudes seran utilitzades

únicament amb finalitat empírica i científica.

I, perquè així consti, signem aquesta autorització, a petició de la persona interessada, a

tretze d'octubre de mil nou-cents noranta-nou.

Signatura del pare Signatura de la mare

540



ANNEX 2: protocol de recerca

VI. Model de fitxa personal de cada alumne
DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: Codi: Data:

Escola: Cicle: Curs:

Nom i cognoms:

Edat: Sexe:

Adreça:

Població: Telèfon:

Lloc de naixement:

Lloc de residència actual:

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3 mesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:

Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:

Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare:

Lloc de naixement de la mare:

Professió del pare:

Professió de la mare:

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare:

la mare:

germans/es:

familiars propers:

professors/es:

companys/es de classe:

amics/gues:

veïns/es:

Mitjana d'hores diàries de televisió:

Programa: Canal: Durada:

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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Vil. Fitxes personals dels alumnes

Vll.a. Alumnes Educació Infantil, P3
DADES DE L'ALUMNE/A
Num. Informant: 1 Codi: È(D)-3;lO-l Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Èlia Alentà Oliva
Edat: 3; 10 Sexe: Dona

Adreça: c/ Urgell, 40
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560241

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Llar d'infants "La Rialla" Durada i curs: 2 anys

(1997-98 /1998-99)
Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell
Lloc ̂ e^naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell
Professió del pare: pagès
Professió de la mare: mestra
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català

la mare: català

germans/es:
familiars propers: català
professors/es: català
companys/es de classe: català
amics/gues: català
veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: ± 1 h

Programa: Teletubbies - Barri Sèsam Canal: TV3-TV2 Durada: 1/2 h-1/2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 2 Codi: F(H)-3;3-l Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Fermí Amorós Folguera
Edat: 3;3 Sexe: Home

Adreça: c/ Via Férrea, 63
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560482

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Llar d'infants "La Rialla" Durada i curs: 2 anys

(1997-98 /1998-99)
Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell

Professió del pare: comerç

Professió de la mare: administració d'empresa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català
la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: només veu vídeos educatius (1-1,5 h set.)

Programa: Canal: Durada:

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA: aquest nen és bessó del qu
segueix.
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DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 3 Codi: MI(H)-3;3-l Data: desembre 1999

Escola: Ramon Fanerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Miquel Amorós Folguera

Edat: 3;3 Sexe: Home

Adreça: c/ Via Férrea, 63
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560482

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
LIoc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Llar d'infants "La Rialla" Durada i curs: 2 anys

(1997-98/1998-99)

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell

Professió del pare: comerç

Professió de la mare: administració d'empresa
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català

la mare: català

germans/es: català
familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català
veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: només veu vídeos educatius (1-1,5 h set.)

Programa: Canal: Durada:

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA: aquest nen és bessó d

l'anterior.
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DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 4 Codi: LA(D)-3;9-l Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Laia Antón Boté

Edat: 3;9 Sexe: Dona

Adreça: c/ Sant Miquel, 29
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 71 71 52

Lloc de naixement: Lleida
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers Smesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Barcelona
Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell

Professió del pare: indústries càrniques

Professió de la mare: indústries càrniques
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català

la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català
professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català
Mitjana d'hores diàries de televisió: 1 h
Programa: Club Súper 3-Documentals animals Canal: TV3 - TV2 Durada: 1/2 h

1/2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 5 Codi: MA(D)-3;3-l Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrcrons de Bcll-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Mariona Arnau Garcia

Edat: 3;3 Sexe: Dona

Adreça: c/ Jacint Verdaguer, 17

Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560071

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mcsos:

Lloc(s): París (Euro Disney) Durada: 5 dics

Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 23 dics

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: El Bruc (Barcelona)

Professió del pare: adminitratiu

Professió de la mare: mestressa de casa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català

la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1 h

Programa: Teletubbies Canal: TV3 Durada: 1 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA: Aquesta nena es va reincorporar

al curs més tard que la resta, gairebé un mes, a causa d'un accident de cirdulació.
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DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 6 Codi: AR(H)-3;10-1 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infanül Curs: P3

Nom i cognoms: Arnau Bertran Consola

Edat: 3; 10 Sexe: Home

Adreça: c/ Camí Vell de Bellvís , s/n

Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 56 03 10

Lloc de naixement: Mollerussa

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell / Mollerussa

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Llar d'infants "La Rialla" Durada i curs: 2 anys

(1997-98 /1998-99)

Lloc de naixement del pare: Artesa de Segre

Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell

Professió del pare: agent comercial

Professió de la mare: administrativa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1 h

Programa: Club Súper 3 Canal: TV3 - Canal 33 Durada: 1 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 7 Codi: R(H)-3;5-l Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Robert Boadella Sellés
Edat: 3;5 Sexe: Home
Adreça: c/ Sant Jordi, 9
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 56 05 99
Lloc de naixement: Lleida
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers Smesos:

Lloc(s): Durada:

Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Llar d'infants "La Rialla" Durada i curs: 2 anys

(1997-98/1998-99)
Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell
Professió del pare: administratiu
Professió de la mare: perruquera
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català
la mare: català

germans/es: català
familiars propers: català
professors/es: català
companys/es de classe: català
amics/gues: català
veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: no la veu

Programa: Canal: Durada:

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 8 Codi: H(D)-3;l-l Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Helena Boria Fernández

Edat: 3;1 Sexe: Dona

Adreça: Plaça Catalunya, 6
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 56 03 96

Lloc de naixement: Lleida
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Durada:

Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Llar d'infants "La Rialla" Durada i curs: 2 anys

(1997-98 /1998-99)

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Toledo

Professió del pare: comerciant

Professió de la mare: comerciant

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català
la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català
amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1 h
Programa: Teletubbies Canal: TV3 Durada: 1 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 9 Codi: G(H)-2;9-l Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infanül Curs: P3

Nom i cognoms: Guillem Cunillera Vilches
Edat: 2;9 Sexe: Home
Adreça: Plaça Catalunya, 6
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 56 05 83

Lloc de naixement: Lleida
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Durada:

Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Llar d'infants "La Rialla" Durada i curs: 1 any

(1998-99)

Lloc de naixement del pare: Lleida
Lloc de naixement de la mare: Lleida
Professió del pare: treballador de banca
Professió de la mare: mestressa de casa
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català

la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català
companys/es de classe: català

amics/gues: català
veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 3/4 h
Programa: Club Súper 3 Canal: Canal 33 Durada: 3/4 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 10 Codi: D(D)-3;1-1 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Désirée Garrancho Aymerich

Edat: 3; 1 Sexe: Dona

Adreça: c/ Ponent, 2
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973717094

Lloc de naixement: Lleida

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers Smesos:

Lloc(s): Les Cunilleres (Barcelona) Durada: mes d'agost

Lloc(s):

Altres centres escolars:
Nom(s) i Iloc(s): Llar d'infants "La Rialla"

Durada:

Durada i curs: 1 any
(1998-99)

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell

Professió del pare: xofer

Professió de la mare: mestressa de casa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català o castellà

la mare: català

germans/es:
familiars propers: amb l'àvia castellà

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1/2 h
Programa: Dibuixos animats Canal: Canal 33 Durada: 1/2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 11 Codi: N(D)-3;7-l Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Núria Rabés Torné

Edat: 3;7 Sexe: Dona

Adreça: c/ Urgell, 36, 2n
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 71 7073

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i Hoc(s): Llar d'infants "La Rialla" Durada i curs: 2 anys

(1997-98/1998-99)

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell

Professió del pare: treballador de banca

Professió de la mare: treballador de banca

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: català

germans/es:
familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 3/4 h

Programa: Teletubbies- Els barrufets-Doraimon Canal: Canal 33 Durada: 20min-

TV3 1/2 h-1/2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 12 Codi: E(D)-3;10-1 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Infantil Curs: P3

Nom i cognoms: Elisabet Tamajón Delgado

Edat: 3; 10 Sexe: Dona

Adreça: c/ Telegrafol, 8

Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 610225475

Lloc de naixement: Lleida

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Llar d'infants "La Rialla" Durada i curs: 1 any

(1998-99)

Lloc de naixement del pare: Lleida

Lloc de naixement de la mare: Lleida

Professió del pare: mecànic

Professió de la mare: mestressa de casa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: català

germans/es:

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: castellà

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1 h

Programa: Dibuixos animats Canal: Canal 33 Durada: 1 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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VH.b. Alumnes Educació Primària, Ir curs cicle inicial
DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 13 Codi: E(D)-6;10-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: Ir Cl

Nom i cognoms: Eva Barrera Campos
Edat: 6; 10 Sexe: Dona
Adreça: c/ General Prim, 2, 1-2
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 71 71 99
Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers Smesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i Iloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Encinas Reales (Còrdova)
Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell
Professió del pare: magatzemista
Professió de la mare: cambrera
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català
la mare: català
germans/es:
familiars propers: català
professors/es: català

companys/es de classe: català
amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1/2 h
Programa: Dibuixos animats Canal: TV3 Durada: 1/2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

554



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 14 Codi: MI(H)-6;2-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: lr Cl

Sexe: Home

Telèfon: 973 23 12 39

Nom i cognoms: Miquel Berniz Gòdia

Edat: 6;2

Adreça: c/ Nadal Meroles, 24, 1-1

Població: Lleida

Lloc de naixement: Lleida

Lloc de residència actual: Lleida i Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Ballobar (Osca) Durada: 30 dies

Residències anteriors:
Lloc(s):

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s):

Durada:

Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Ballobar (Osca)

Lloc de naixement de la mare: Alguaire (Lleida)

Professió del pare: mestre

Professió de la mare: mestra

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català i castellà

la mare: català

germans/es: català i castellà

familiars propers: català i castellà

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català i castellà (al poble del pare)

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 2,30 h set.

Programa: Dibuixos animats Canal: TV3 Durada: 1/2 h diària

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

555



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 15 Codi: IR(D)-6;9-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: Ir Cl

Nom i cognoms: Irune Bosch Zaldíbar

Edat: 6;9 Sexe: Dona

Adreça: c/ Lleida, 10
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 629732227

Lloc de naixement: Manresa
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers Smesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Col·legi Dominiques Durada i curs: 2 anys (P3 i P4)

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Sestao (Bizkaia)

Professió del pare: treballador de la construcció

Professió de la mare: mestresa de casa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: castellà i euskera

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1 h

Programa: Club Súper 3 Canal: TV3 Durada: 1 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA: Hem detectat algune

interferències iòniques que possiblement es deguin a l'origen basc de la seva mare.
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ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 16 Codi: O(D)-6;8-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: Ir Cl

Nom i cognoms: Olga Carné Cuenca

Edat: 6;8 Sexe: Dona
Adreça: c/ Major, 14

Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560604

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Mequinenza (Saragossa)

Professió del pare: oficial de primera

Professió de la mare: dependenta

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: castellà

germans/es: català

familiars propers: català i castellà (amb l'àvia

materna)
professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català i castellà

veïns/es: català i castellà

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1 h

Programa: Dibuixos animats Canal: TVS- TV2 Durada: 1 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

557



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 17 Codi: R(H)-6;l-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: Ir Cl

Nom i cognoms: Rafel Casas Sánchez

Edat: 6;1 Sexe: Home

Adreça:
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon:
Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Moya (Conca)

Lloc de naixement de la mare: Moya (Conca)

Professió del pare: pagès

Professió de la mare: mestressa de casa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: castellà

la mare: castellà

germans/es: català i castellà

familiars propers: català i castellà

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català i castellà

veïns/es: català i castellà

Mitjana d'hores diàries de televisió: 2 h

Programa: Club Súper 3 Canal: TV3 Durada: 2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA: Aquesta fitxa és incomplete

perquè així ens la va retornar l'alumne.
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ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 18 Codi: À(H)-6;7-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Fanerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: Ir Cl

Nom i cognoms: Alex Garcia Segura
Edat: 6;7 Sexe: Home

Adreça: c/ Major, 34, 2n
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 71 72 19

Lloc de naixement: Lleida
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers Smesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s):. Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Lleida
Lloc de naixement de la mare: Almenar (Lleida)

Professió del pare: fuster metàl·lic

Professió de la mare: assistent social

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: català

germans/es: català
familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català
amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 2 h
Programa: Qualsevol Canal: Qualsevol Durada: 2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 19 Codi: ÍN(D)-5;9-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: Ir Cl

Nom i cognoms: íngrid Llauradó Colomer
Edat: 5;9 Sexe: Dona
Adreça: c/ Doctor Torrebadella, 9
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560384

Lloc de naixement: Balaguer (Lleida)
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers Smesos:

Lloc(s): Durada:
Residències anteriors:

Lloc(s): Balaguer Durada: 2 anys

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): La Noguera de Balaguer Durada i curs: 1 any (P3)

Lloc de naixement del tutor: Lleida
Lloc de naixement de la mare: Balaguer (Lleida)

Professió del tutor: pagès
Professió de la mare: mestressa de casa
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català
la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català
professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català
veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1/2 h
Programa: Dibuixos animats Canal: TV3 Durada: 1/2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

560



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 20 Codi: M(D)-6;8-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: Ir Cl

Nom i cognoms: Maria Mesegué Orrit

Edat: 6;8 Sexe: Dona

Adreça: c/ Via Férrea, 21,3-1

Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560690

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Els Alamús (Lleida)

Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell

Professió del pare: cap d'administració
Professió de la mare: peixatera

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1-1,30 h

Programa: Club Súper 3 Canal: TV3 Durada: 1-1.30 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

561



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 21 Codi: L(D)-6;8-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: IrCI

Nom i cognoms: Lídia Palau Bell-lloch

Edat: 6;8 Sexe: Dona

Adreça: cl Sant Jordi, 53
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973717097

Lloc de naixement: Lleida

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers Smesos:
Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Lleida

Lloc de naixement de la mare: Lleida

Professió del pare: transportista

Professió de la mare: mestra

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català
la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 2 h
Programa: Club Súper 3 Canal: TV3-Canal 33 Durada: 2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 22 Codi: S(D)-6;3-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: Ir Cl

Nom i cognoms: Sara Palau Camarero

Edat: 6;3 Sexe: Dona

Adreça: Ctra. de Bellvís, km 1

Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973295030

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Granada

Professió del pare: transportista

Professió de la mare: mestressa de casa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 4 h set.

Programa: infantil Canal: TV3 Durada: variable segons el dia

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

563



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 23 Codi: B(D)-6;3-2 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: lr Cl

Nom i cognoms: Berta Pinol Camí
Edat: 6;3 Sexe: Dona

Adreça: Camí vell de Bellvís, 7
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973717120

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Aitona (Lleida)

Professió del pare: pagès

Professió de la mare: administrativa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català
professors/es: català

companys/es de classe: català i castellà

amics/gues: català
veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 15 minuts

Programa: Club Súper 3 Canal: TV3 Durada: 15 minuts

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

564



ANNEX 2: protocol de recerca

VII.c. Alumnes Educació Primària, 2n curs cicle superior
DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 24 Codi: AB(D)-ll;8-3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Sexe: Dona

Telèfon: 973560370

Nom i cognoms: Alba Arnau Gili

Edat: 11;8
Adreça: Plaça Catalunya, 8
Població: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers Smesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s):

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s):

Durada:

Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de naixement de la mare: Lleida
Professió del pare: pagès
Professió de la mare: dependenta
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català
la mare: català
germans/es: català
familiars propers: català
professors/es: català

companys/es de classe: català
amics/gues: català
veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: variable

Programa: Compañeros Canal: Antena 3 Durada: 1, 30 h (set.)

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

565



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 25 Codi: MA(H)-ll;ll-3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Sexe: Home

Telèfon: 973560697

Nom i cognoms: Marc Boria Fernández

Edat: 11;11
Adreça: Plaça Catalunya, 6

Població: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s):

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s):

Durada:

Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Toledo
Professió del pare: comercial

Professió de la mare: comercial
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català

la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català
amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: variable

Programa: Canal: Durada:

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 26 Codi: À(H)-ll;3-3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Nom i cognoms: Àlex Carné Cuenca

Edat: 11;3 Sexe: Home

Adreça: c/ Major, 14

Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560604

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Mequinenza (Saragossa)
Professió del pare: oficial de primera

Professió de la mare: dependenta
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català

la mare: castellà

germans/es: català

familiars propers: català/castellà

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: variable

Programa: sèries Canal: Antena 3 Durada: 2-3 h set.

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

567



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 27 Codi: J(D)-ll;6-3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Nom i cognoms: Judit Gallardo Delgado
Edat: 11;6 Sexe: Dona
Adreça: c/ Telegràfol, 2
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 56 01 51
Lloc de naixement: Lleida
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i Hoc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Seu d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell
Professió del pare: obrer industrial

Professió de la mare: estudiant de filologia francesa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català
la mare: castellà

germans/es:
familiars propers: català/castellà
professors/es: català

companys/es de classe: català
amics/gues: català

veïns/es: català / castellà
Mitjana d'hores diàries de televisió: variable

Programa: Compañeros Canal: Antena 3 Durada: 1,30 h set

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:

568



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 28 Codi: S(H)-12;1 -3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Nom i cognoms: Sergio Ginés Benavides
Edat: 12; 1 Sexe: Home

Adreça: cl Sant Miquel, 62
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560264

Lloc de naixement: Lleida
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): L'Escala Durada: 5 dies

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Artesa de Segre
Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell
Professió del pare: soldat
Professió de la mare: mestressa de casa
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: castellà

la mare: castellà

germans/es: castellà
familiars propers: castellà
professors/es: català
companys/es de classe: català
amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 1,30 h
Programa: Canal: Durada:

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 29 Codi: F(H)-12;6 -3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Nom i cognoms: Fay cal Haddou Chi

Edat: 12;6 Sexe: Home

Adreça: c/ Doctor Torrebadella
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon:
Lloc de naixement: Marroc

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Marroc

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s):

Durada: 7 anys

Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Marroc

Lloc de naixement de la mare: Marroc

Professió del pare: obrer

Professió de la mare: mestressa de casa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: marroquí

la mare: marroquí
germans/es: català

familiars propers: marroquí

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: variable

Programa: pel·lícules Canal: TV3 Durada: variable

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA: Malgrat ser de procedería
marroquina aquest nen parla català sense cap mena d'accent.

570



ANNEX 2: protocol de recerca

DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 30 Codi: M(D)-ll;8-3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Fanerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Nom i cognoms: Miriam Isaac Rodríguez

Edat: 11 ;8 Sexe: Dona

Adreça: cl Vinyes del Mig
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 56 06 19
Lloc de naixement: Lleida

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Lleida

Professió del pare: ferrer

Professió de la mare: mestressa de casa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: castellà i català

la mare: castellà

germans/es:
familiars propers: castellà

professors/es: català

companys/es de classe: català
amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: variable

Programa: Compañeros Canal: Antena 3 Durada: l,30h (set.)

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 31 Codi: G(H)-10;ll-3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Nom i cognoms: Gabriel Maldonado Rabés

Edat: 10; 11 Sexe: Home

Adreça: c/ Major, 24

Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560584

Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell

Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:
Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell

Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell

Professió del pare: ferrer

Professió de la mare: administrativa

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: català

germans/es: català

familiars propers: català

professors/es: català

companys/es de classe: català

amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió: 2 h

Programa: Bola de Drac Canal: Canal 33 Durada: 2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Núm. Informant: 32 Codi: L(D)-ll;9-3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Fanerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Nom i cognoms: Laura Mayoral Bosch

Edat: 11;9 Sexe: Home
Adreça: cl Generalitat de Catalunya, 8
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973 56 06 40

Lloc de naixement: Lleida

Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Palamós Durada: 2 setmanes

Residències anteriors:
LIoc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell
Professió del pare: peó

Professió de la mare: delineant

Llengua que utilitza el nen o la nena amb:
el pare: català

la mare: català

germans/es: català
familiars propers: català

professors/es: català
companys/es de classe: català
amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió:

Programa: Compañeros Canal: Antena 3 Durada: 1,30 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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DADES DE L'ALUMNE/A

Num. Informant: 33 Codi: R(D)-ll;9-3 Data: desembre 1999

Escola: Ramon Farrerons de Bell-lloc d'Urgell Cicle: Educació Primària Curs: 2n CS

Nom i cognoms: Rosa Mercè Cunillera
Edat: 11;9 Sexe: Dona
Adreça: c/ Alfonso XÜI, 8
Població: Bell-lloc d'Urgell Telèfon: 973560246
Lloc de naixement: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de residència actual: Bell-lloc d'Urgell
Estades fora de la residència habitual durant els darrers 3mesos:

Lloc(s): Durada:

Residències anteriors:
Lloc(s): Durada:

Altres centres escolars:
Nom(s) i lloc(s): Durada i curs:

Lloc de naixement del pare: Bell-lloc d'Urgell
Lloc de naixement de la mare: Bell-lloc d'Urgell

Professió del pare: pagès
Professió de la mare: estetista
Llengua que utilitza el nen o la nena amb:

el pare: català

la mare: català
germans/es: català

familiars propers: català
professors/es: català

companys/es de classe: català
amics/gues: català

veïns/es: català

Mitjana d'hores diàries de televisió:
Programa: Nada es para siempre Canal: Antena 3 Durada: 1/2 h

OBSERVACIONS DE LA INVESTIGADORA:
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Corpus de les dades: transcripcions

I. Transcripcions de la prova de d'interacció lingüística (IL)

LI. Educació Infantil (P3)

1.2. Ir curs, cicle inicial EP

1.3. 2n curs, cicle superior EP

ü. Transcripcions de la prova de lectura d'imatges (LI)

II.1. Educació Infantil (P3)

II.2. Ir curs, cicle inicial EP

II.3. 2n curs, cicle superior EP

lu. Transcripcions de la prova de percepció i comprensió auditiva (PCA)

III.l. Educació Infantil (P3)

III.2. Ir curs, cicle inicial EP

III.3. 2n curs, cicle superior EP



ANNEX 3: transcripcions

Data
2-11-99

lloc
aula de P3

núm. cinta
1

tipus de prova
IL

1.1. Transcripcions de la prova d'IL (P3)

TRANSCRIPCIÓ: TRAMl.TXT

ID: AR(H)-3; 10-1-1 /R(H)-3;5-l-l /D(D)-3;1-1-1 /F(H)-3;3-l-l

CL: [M/M2/I/AR/R/D/F]

CS: [La mestra presenta als alumnes la investigadora com a una nova senyoreta]

TX= ÇO: M: Escolta, Helena:

2 G: (xxx).

3 M: [...] Helena, el pare no m'ha dit res.

4 AR: (xxx)

5 M: .No m'ha dit res lo pare.

6 [Penjant un full a la paret] Mira veus, los nens que es queden al menjador aquí,

7 eh? I aquí [assenyalant elfull\ quan sabrem cada dia els que us quedeu posarem
8 el vostre nom.

9 R: ['mire]
10 M: Eh/ posarem lo nom aquí, sí?

11 AR: ['mire] quin fil/

12 M: Escolteu,

13 AR: (xxx)

14 M: ...que heu trobat, que heu trobat amb alguna senyoreta diferent avui a la classe?
15 TOTS: Sí::

16 M: Amb (a) qui heu vist avui a la classe? A ve(u)re, expliqueu-m'ho. Amb quina

17 senyoreta heu vist? Quina senyoreta hi ha? Que hi ha una altra senyoreta avui?

18 M2: Bueno dona: [una altra mestra entra amb una nena que plora]

19 M: Sí::

20 M2: La Elisabet que diu que vol les ulleres de sol. Dic aquí dintre no en cal d'ulleres
21 de sol.

22 M: Aquí no et molestarà filla. Mira. Mira, veus? Aquí no mos molestarà, el sol.

23 M2: Eh que ella no cal dir que es queda [al menjador escolar]. Ja ho sap lo Juanjo.
24 MI: (xxx).

25 M: Ja ho sap, ja ho sap. És habitual ja. Escolta: pues que no hi ha una altra
26 senyoreta avui? Que l'heu vist l'altra senyoreta? O no/

27 AR: Sí.

28 M: A on és?

2 9 AR: Allà. [mirant cap a la cámara]

30 M: A on és? A on és allà? A on, a ve(u)re Arnau. A on a ve(u)re.
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3 l M2: Si ho arribo a sapiguer vai a la pclu, que mos havien de filmar.

32 M: Jo tampoc no me'n recordava. Escolla. A ve(u)rc on (d)és. An (d)és l'altra

33 senyoreta? A ve(u)rc. Allà és? I que voleu saber com se diu aquesta senyoreta? S£/

34 M2: Bon dia [entra una nena a la classe].

35 I vosaltres també li direu com us dieu. Què li direu també? Sí/ Pues a vc(u)rc.

3 6 Pregunteu-li. Pregunteu-li com se diu.

37 M2: Désirée, bon dia. [la nena (¡ne ha entrat va cap als penajdors de les tovalloles]

38 Quieta, quieta :: Ui, aquesta té la directa avui. Pona la directa.

39 M: A veure, qui ho pregunta? Va, prcguntau-li, doncs. Pregunteu-li com se diu

40 aquesta senyoreta.

4 1 I: Què us en doneu vergonya?

42 M2: Potser es diu Pepita/ [Adrcçant-sc a un nen qua ha tosxit] La ma a la boqueta

43 quan se tus.

44 M: A vc(u)rc, qui li preguntarà avui, a vc(u)re.

45 AR: Jo/

46 M: Pues venga pregunta-li (uxiguct.

47 AR: Imma [avergonyit, posant-se la mà a la boca]

48 M: Més fort/ Prcgunla-li, com te dius? Però fort/

49 AR: Arnau [avergonyit, posant-se la mà a ¡a boca]

50 M: [Riu] I ella, com se deu dir?

5 l AR: Imma.

52 M: Que la coneixes? [El nen assenteix amb el cap].

53 I: L'Arnau ja ho sap com me dic. Com és que ho sa(p)s Arnau?

54 M: Que la coneixies? Per què? Com ho sa(p)s. Que anàveu a l'escola junts? Que

55 anàveu a la guarderia junts? Amb la Imma?

56 AR: No/

57 M: Pues de què la coneixes?

58 AR: (xxx) [amb veu baixa i sense vocalitzar]

59 M: A ve(u)re més fort és que no t'he entès, eh/ A ve(u)re una mica més fort. Per què?

60 AR: Perquè [*6S] a la vora de la guarderia.

61 D: ['ets] un dolent Iker/

62 M2: pss pss pss.

63 D: Un tonto/

64 M: A ve(u)re més.

65 M2: Dcer/ [Està xerratit]

66 AR: Perquè ['biw] a vora de la g[o]rderia.

67 M: Ah! perquè viu a vora de la guarderia/ Ah! és clar.

68 I: Veus que ho sa(p)s!
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69 M: Així ja la pots conèixer: I vosaltres [adreçant-se als altres nens] que la coneixien?

70 ALTRES: No.

71 M: No la coneixien? No/ Pues mira ara vindrà uns quants dies, eh? Aquí a la vostra

72 classe, perquè, és clar, ha sentit que sou molt treballadors, eh? Molt treballadors i

73 molt grans i pues mira, i vol veure què feu. A ve(u)re si és veritat això. A ve(u)re si

74 l'han enredat o és veritat. Eh/ què us sembla? Us sembla bé? Ai, no heu sentit res jo.

75 F: Sí/

76 M: A ve(u)re només un nen li sembla bé/ Què us sembla bé?

77 TOTS: Sí/

78 M: Ah! Carai m'alegre molt, doncs, eh? que us sembli bé, us sembla bé? [agafa una

7 9 pissarra tàctil que ha portat un nen i es posa repenjada a la taula davant de tots els

8 O nen s] [Tres nens s'aixequen de seguida, un és el propietari de la pissarra]

81 AR: (xxx)

OBSERVACIONS:

1. A/2 correspon a una mestra ajudant que només és a la classe la primera mitja hora aproximadament i després

marxa. M és la mestra responsable de l'aula.
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12-11-99 |auladeP3

TRANSCRIPCIÓ: TRAM2.TXT

ID:R(H)-3;5-l-2/AR(H)-3;10-l-2/D(D)-3;l-l-2/N(D)-3;7-l-2/H(D)-3;l-l-2/

G(H)-2;9-l-2 / F(H)-3;3-l-2 / MI(H)-3;3-l-2
CL: [M/M2/R/AR/D/N/H/G/MI/F]
CS: [Un nen ensenya com funciona una pissarra tàctil a la resta de la classe]

TX=EX/DE: M: Helena/ Mira que mos explicarà ell,
2 M2: Miquel, senta'tl

3 M: ... mos explicarà, mos ho explicarà ell/
4 M2: Arnau, senta'tl
5 M: A veure explica-nos per a què serveix.
6 M2: Per dinar i sopar.
7 M: Què fas amb la pissara? què fas?

8 R: [d Í 'pUJSo]

9 M: Dibuixes? Clar que sí. I què dibuixes?

10 AR: A [' t e n S ] una màquina (xxx)?

11 M: Una màquina? De què, de fer xurros potser. De que és la màquina? De que és
1 2 aquesta màquina? Per a què serveix? Què fa? Que fa aquesta màquina Robert?
1 3 R: (xxx)

14 M: Eh? Què fa? Què fa::

15 R:[ ' ra /Çe]
16 M: Ah, ra(t)lle/ fa ra(t)lles. I sa(p)s fer ratlles tu? [Mentrestant el nen va ratllant la
1 7 pissarra]
18 R: Sí.

19 M: Guaita, guaita sí. De quin color és aquesta pissarra, Robert?
2 O ALTRES : (xxx) [s 'han aixecat per veure d 'aprop la pissarra] .
2 1 R: Ro[i]ja.

2 2 AR: Aquí: [assenyalant la pantalla de la pissarra]

23 M: I com funciona? Què és això que té aquí a baix?

24 AR: [ 'mire],què[ a pin' tat]?
25 M: Ara us ho ensenyarà si us seieu al vostre lloc. Us ho ensenyarà.
2 6 M2: La mà a la boqueta, eh? si has de tossir/

27 M: Escolta, i què és això? per a què és això d'aquí a baix? Què és?
28 R: Això [assenyalant el que ha dibuixat]

29 M: Això és això? Mira, això és una pantalla, veus?

30 AR:['mÍfe],la cua/ [ha agafat alguna cosa de terra i la porta als companys de
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31 taula]

32 M: Això és una pantalla i això són botons, eh? [assenyalant-ho amb les mans].

3 3 Botons. Veus? I quan gires els botons què passa?

34 M2: Escolteu a la senyoreta.

35 D: ['es] meua, ['es] meual

36 M2: (xxx)
37 M: Mira, mira. És molt interessant, eh? aquesta pissarra. No és com la nostra. Que

38 es fa anar amb guix aquesta pissarra? Què va amb guix?

39 TOTS: No.

40 M: No. Que s'esborra amb un esborrador?

41 TOTS: No.

42 M: No. Com s'esborra? [el nen l'esborra fent un moviment amb els braços} Ah! lai.

43 iai, que és xula:: Ho heu vist? Ho heu vist bé? Ensenya'ls-hi com ho has. A ve(u)re

44 ensenya'ls-hi com ho has esborrat [el nen es gira de cara a la resta d'alumnes].

45 M2: Espera que primer vol escriure (xxx).

46 M: Primer dibuixa.

47 M2: [Riu]

48 M: A ve(u)re, a ve(u)re. Ara esborra-ho. A ve(u)re ensenya'ls-hi com ho fas. Venga

49 fes. Uita/ Ostras, però s'ha de fer amb energia, eh? perquè ell hi fica tota la força.

5 O Que els hi ensenyes? A ve(u)re passa per aquesta taula [el nen ensenya la pissarra als

51 nens asseguts en les diferents taules en què està organitzada la classe]. Ensenya'ls-hi.

5 2 Venga. A ve(u)re. Fica't aquí al mig [damunt la taula] i ensenya'ls-hi com va i així ho

5 3 veuran bé. Venga. Veus?

54 M: (xxx) \parla en veu baixa amb l'altra mestra].

5 5 [el nen comença a donar cops a la pantalla de la pissarra]

56 N: ['penso ke saspa'jat] eh que sí?
57 G: Eh/ [saspa' jat] eh? [saspa'jat]
58 H: Si [ 'pikes], si [ 'pikes], [surtl 'ra] un cuc i te [p ika 'Sa]
59 R: No.

60 H: Sí. [sorpresa de tots els nens de la taula}.

61 H: [dirigint-se al nen que seu al seu costat] Si [ ' O p f 6 S ], si [ ' O ß f e S ]eh que sí

62 que [surti 'ra] un cuc i li [pika'Sa]?
63 R: [enfadat] No. que no.

64 H: Sí.

65 G:[surt i ' fa] una cunilleta per aquí.

6 6 AR: ['ba],['donel] tomb [reclama un nen d'una altra taula]

67 N: No [surti'f a] res. Eh que no? [adreçant-se al nen de la pissarra].

68 R: ['mire] [Canvia de taula de forma brusca].
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69 M2: Miquel/, senta't, la mà a la boca [el nen tus].

70 MI: Jo no hi ['bek], jo no hi ['bekL jo no hi ['bek].

71 M2: Espereu/ Deixeu-lo dibuixar.

72 M: Sí: Tranquiléis, que ja us ho ensenyarà, ja.

73 R: [ ' b E W S ] ? [el nen torna a la taula d'abans]

74 M2: [Riu] Ja està, ja en teniu prou. Ara has d'anar a les tortugues rojes ( (els nens de

75 P3 són les tortugues, i cada taula té un color identificador}'), eh Robert? A la taula de

7 6 les tortugues roges/ [el nen hi va]

77 AR: I després a la nostra.

7 8 M2: Una altra vegada?

79 AR: Sí.

80 M2:Iaixò?

81 AR: Perquè (xxx).

82 M2:Eh?

83 MI: Perquè (xxx).

84 M2:Ah/

85 R: [ensenyant lapissarra a una altra taula i esborrant lapissara] I se ['boae].

86 M2: Vigila, vigila.

8 7 [IK: Mi/, mi/ Tu, tonto]

8 8 F: No. Jo no [ ' S O k ] tonto [li dóna una bufetada a la cara]

89 [IK: Caca]

90 M: Escolta, ja els hi has ensenyat?

91 [IK:Caca].

92 M2: íker, senta't.

9 3 AR: Amb aquesta taula no/

94 M: Ja està?

95 M2: Però ell si assenta en aquesta taula i ja és la seua.

96 M: Escolta/ Ara farem una cosa, què us sembla?

97 AR: [mire] jo aquí [ 'VU j dju'y a] [jugant amb la pissarra]

98 M: Mira, ara saps què farem? [agafa la pissarra] Ara ho col·locarem aquí a dalt, eh?

9 9 Després ja els hi tornaràs a ensenyar

OBSERVACIONS:

1. Els casos en què apareix la intervenció d'un nen entre claudàtors significa que no ha estat tinguda en compte

perquè no s'acomplien alguns dels requisits exigits. Malgrat tot, s'ha mantingut la seva intervenció per

coherència discursiva.
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12-11-99 | aula de P3 |l |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM3.TXT

ID: G(H)-2;9-l-3 / AR(H)-3; 10-1-3 / N(D)-3;7-l-3 / MI(H)-3;3-l-3 / H(D)-3;l-l-3/

R(H)-3;5-l-3

CL: [M/M2/G/AR/N/MMÎ/R]

CS: [Un nen i una nena ensenyen als companys el que han portat: una moto i una galleda anb

pala i rasclet, respectivament]

TX=EX/DE: M2: La moto d'aquella taula, també.

2 M: Sí: Què ha portat aquest noi? Què has portat? [adreçant-se a un altre nen] Qui l'ha

3 portat aquesta moto? Qui l'ha portat? Què l'has portat tu? De qui és aquesta moto? [la

4 mestra l'agafà] Ah, no és una moto/ De(n) qui és? Qui l'ha portat?

5 G: Jo:

6 M: Ah/, pues dis jo. Vine que mos l'ensenyaràs, home! Vine cap aquí [la mestra fa

7 col·locar el nen davant la taula perquè el vegi tota la classe]

8 M2: Meritxell, la mà a la boqueta, la mà a la boqueta quan es tus.

9 M: Vine, a ve(u)requeel Guillem::

10 M2: Meritxell/

11 M:... us explicarà a tots que ha portat.

12 M2: Ai, Meritxell, sempre m'equivoco. Désirée la mà a la boqueta.

13 M: Què has portat?

14 G: Una moto.

15 M: Explica-mos. I com és aquesta moto, com és?

16 AR: Blava.

17 M: A ve(u)re/ Escolta Arnau que ho expliqui ell, eh? Dis ja ho sé. Eh que ja ho

18 sa(p)s? [el nen assenteix amb el cap]. De quin color és xiquet?

19 G: Blau.

20 M: I que més?

21 G: Blanc.

22 M: Blanc: I què té aquesta moto? Què té?

23 G: Rodes.

24 M: Rodes? I quantes n'hi té.

25 G: Dos [amb veu molt baixa].

26 M: Més fort. Que no t'he sentit.

27 G: Dos.

28 M: Ah, en té dos/ Escolta i això què és? Mira/ què és això d'aquí sota? Què és? Per a
29 què serveix?
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30 N: Per [po'za] els peus.

31 M: Per posar els peus, diu la Núria. Sí/ que us sembla, que serveix per posar els peus

32 això, o no?

33 AR: No: per [plan'tale], lamoto.

34 M: Clar. A veure prova-ho. Planta-la aquí damunt de la taula. A ve(u)re si es queda

3 5 plantada sense caure/ [la planta] Mira, pues ho has endevinat. Ara li traiem, a

3 6 ve(u)re què passa [trauern la plataforma que subjecta la moto]. Li traiem? A ve(u)re

37 què passa. Oh! [la moto cau].

38 MI: [ 'kaw].

39 AR: ['kaw].

40 M: Així ja ho sabem ara. Que serveix per a què, Guillem?

41 G: Per [apar 'kalc] .
42 M: Per aparca(r)-la. Eh? Molt bé. Molt bé, noi. Ara l'aparquem, doncs? [la mestra

4 3 posa la moto sobre un prestatge] L'aparquem aquí, doncs, amb la pissarra aquí ben

44 aparcat. Venga què més han portat? Què has portat tu xíquetal [adreçant-se a una

45 nena] Què és això?

46 H: Una galleta.

47 M: Una galle- A ve(u)re ensenya-mos-la [la nena l'agafa] Ha portat una galleta.

4 8 Apa, vine cap aquí. A ve(u)re, ensenya-la que així la veurà tothom [la nena es posa

49 davant la taula de la mestra]. Explica-mos com és aquesta galleta, de quin color és.

50 M2: Arnau, senta'tl

51 H: Blau.

52 M: És de color blau? I què més has portat?

5 3 M2: MeritxehV [la nena toma a tossir] Ai, Meritxell, Désirée:

54 M: A ve(u)re què has portat? Què és això?

55 AR: Una pala.

5 6 ALTRES: Pala. Una pala.

57 M: Sí a veure però que ens ho expliqui ella/1 això? [agafant-ho de la galleda] Si no ho

5 8 sap ja li direu. Què és això?

59 AR: Un [d]asc(l)et.

60 M: Oh, Ella/ ella mos ho ha d'explicar.

61 R: Ella/

62 M: Clar/

63 H: Un rasc(l)et.

64 M: Un rasclet. I de quin color és, la pala? [agafant-la].

65 MI: Verd [en veu baixa].

66 H: Groga.

67 M: Groga? Què és groga?
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68 ALTRES: No.

69 AR: No::

70 M: Helena::

71 ALTRES: Verda: :
72 M: Helena, mira-te-la bé. A ve(u)re mira-te-la bé. De quin color és?

73 H: Blau.

74 M: Blau? Què es blau?

75 TOTS: No:: Verda::

76 M: I el r[e]sclet que també és verd? O no/

77 ALTRES: No.

78 H: Verd.

79 M: És verd?

80 ALTRES: B(l)au, blau, b(l)au, blau.

81 M: Blau/ dona, com la galleta/1 aquesta anseta? [agafant-la] Aquesta anseta de quin

82 colores?

83 AR: Ve(r)mella.

84 ALTRES: Ve(r)meUa.

85 M: I que també pot ser roja?

86 R: No:

87 ALTRES: No:

88 M: Ah, no és roja aquesta anseta?

89 ALTRES: No:

90 [IK: Sí, aquí [picant a la taula de les tortugues roges]]

91 M: Com la teua taula, sí. Eh? com la teua taula. Escolta, així com és? Roja també?

92 MI: ['tir)] caca/

93 M: Roja. Sí senyor. I això què és?

94 H: (xxx).

95 M: Més fort. Oi, és que no la sento.

96 AR: Un x(i)ulet.

97 M: Un xiulet? I per a què serveix?

98 H:Per[t$ÍW'la]

99 M: A ve(u)re si xiula [la nena xiula]. Més fort, a ve(u)re. Bufa més. Prova de bufar

100 una altra vegada. Potser està afònic aquest xiulet, com la Núria. Que no sona? [la

101 nena diu que no amb el cap]. Mecason està afònic.

102 G: Jorn ['tirj] un també.

103 AR: Jo també en ['t 1g]un que va bé.

104 M: Va bé el teu?

105 AR: [assenteix amb el cap]
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106 G: El meu també [ ' b a ] bé.

107 M: Pues mira aquest està afònic. Eh? està costipat.

10 8 ALTRES : I el meu. I el meu també.

109 [LP: (xxx) el pa(d)rí i la pa(d)rina]

110 M: Sí: I, i funciona el teu o no?

111 [LP: [Assenteix amb el cap]]

112 M: Sí que funciona? Pues mira la senyoreta també se n'ha de comprar un de xiulet

113 perquè quan crido al pati "Totugues/" No em sentiu. I m'estic quedant afónica també.

114 Doncs, que faré. Me compraré un xiulet ben fort, que soni fort. No com aquest que

115 està afònic, eh? No/ Un que soni fort i així em sentireu. Eh que sí. Eh que em

116 sentireu més bé?

117 AR: Jo [porta 're] un.
118 M: Perquè sinó la senyoreta—

119 R: Jo en ['tir)]

120 G: Jo [porta're] el meu.

121 M: Ah, molt bé.

122 TOTS: Jo també [cridòria general].

123 M: Escolta, i que, i que:

124 N: Jome'n [t in 'dre âe kom'pra] un.
125 M: I me'l deixareu?

126 N:... perquè clar—

127 TOTS: Sí::

128 M: Sí:

129 TOTS: Jo, jo, jo [cridaría general}.

130 M: [intentantposar calma] Mira. Ja ho sé què farem. Ja ho sé. fker/. Escolta,

131 sa(p)s què farem? Pues mira que el porti un dia cada un. Què us sembla? Com que hi

132 ha molts dies, pues cada dia.

133 AR: Joël [porta're] a la tarde.

134 M: A la tarde tu? Molt bé.

135 G: Jo també a la tarda.

136 M: Molt bé. Molt bé.
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TRANSCRIPCIÓ: TRAM4.TXT

ID:N\D)-3;7-M/AR(HKV.IO-M/l: iD)-3;8-M/G(H)-2;9-M/MUH)-3:3-I-4/
D(D)-3:1-M

CL: (M/M2/N/AR/E/G/MI/D)
CS: I Una nena e.iplica com ¿s cl mocador que lui ¡xiríiit]

TX=EX/DE: M: ! tu què has portal? [agafant el mocador d'una nena] Mira, mira, mira que vec

2 aquí. Mira. Mira la Nuria, fkcr, mira que ha pona! la Núria. Mira que ha portal.

3 G: Un (avalló.

4 M: Un ¡avalló és això. Això és un tovalló?

5 AR: NW

6 M: Què és Núria? Què és Núria?

7 AR: Un mocador. Un m(o]codor.

8 M: A veure dcixcu-li explicar a ella. Que mos ho expliqui, pss, que mos ho expliqui
9 ella.

1 O N: Per quan ['IÍQ] mocs, perquè si no/ què [f a'f le] sense mocador?

1 1 \efisen\anllo]

1 2 M: Clar. Què fari(e] sense mocador, la Núria. I quan té mocs/

13 N: Comme [moka ' f i e ]?

1 4 M: [Riu] És xocania com ella sola. Què faria sense mocador? Com se mocaria?
1 5 M2: Clar.

16 M: 1 que hi ha en aquest mocador, que cm sxrmhla que és molt bonic.

17 N: Un pato i un conill.

18 M: I que hi ha un ànec? O no?

19 N: Està jugant al globo.

20 M: Qui?

21 N: Lo pato.

22 M: I l'ànec? On d'és? Que hi ha un ànec també?

23 ALTRES: Sí.

24 M: No hi ha cap ànec?

25 N: Només [l'a] un pato/

26 M2: SU

27 M: Ah, no hi ha d'àncc? Que et sembla a tu, Arnau? [ensenyant el mocador]

28 E: Jo ['Urj] mocs/

29 AR: Sí::
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30 M: Sí: On d'és?

31 AR: Don(c)s, a la vora del conill.
32 M: A ve(u)re toca'l. Toca'l. Toca l'ànec [toca el mocador]. A ve(u)re, guaita que diu

3 3 l'Arnau, que és un ànec.

34 N: Però amb qui ['semble]?

35 M: S'hi assembla amb un ànec?

36 N: Sí perquè com que ['porte] gorra—

3 7 M2: Sona fort [sonant el nas d'un nen]. Una altra miqueta.

38 M: Però si s'hi assembla tant potser ho és, eh?

39 M2: Cap a fora.

40 G: Potser li [ ' m a r t$ e ] la gorra/

41 M: Li marxa? I per què li marxa la gorra?

42 G: Perquè sí.

43 N: Perquè ['puye na'Sa] a l'hivern/

44 M: Perquè és l'hivern, li marxa? I això que és això d'aquí dalt [assenyalant el

45 mocador].

46 N: ['es] aigua, que [ 'martSe]

47 M: És aigua que marxa, el que?
48 N:Que[ 'mart$e]
49 M: Ah, marxa aquesta aigua. Se'n va amb un altre lloc, eh? I com marxa?

50 N: Bffff. Cap (a)vall.

51 M: Marxa clar, marxa així: bufant. Eh que sí? Molt bé.

52 N: I el globo/ ['ba] al d[e]vall de l'aigua.

53 M: També marxa.

54 MI: I ['mire] que ['te], el conill ['mire] que ['te] a la mà [s'ha aixecat i

55 assenyala el mocador].

56 M: I aquest qui és? Què hi té a la mà? Què hi té Núria?

57 N: Un xupa-xup.

58 M: Un xupa-xup? I als peus, també n'hi té un altre, o no?

59 N: No (xxx).

60 M: I que la té? Damunt del cap o d[e]vall dels peus?

61 M2: Gira't una miqueteta [adreçant-se a l'altra mestra que aguanta el mocador}.

62 M: On la té?

63 ALTRES: D[e]vall dels peus/

64 M: A ve(u)re, a ve(u)re la Núria, Sa(p)s què passa? Que si parlem alhora no ho
65 sentim.

66 N: Sí com que jo [a S11 ík] afónica/

67 M: Clar. Pos a ve(u)re.
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6 8 M2: Fes-la girar una miqueta.
69 M: Vine cap aquí xiqueta. Escolta, acaba-mos-ho. Ensenya'ls-hi amb ells [girant la

70 nena]. A ve(u)re. Hem dit, la pilota que és, al cap o als peus, del conill? A ve(u)re

71 mire-us-ho. Ensenya'ls-hi bé.

72 MI: Al davall dels peus.

7 3 AR: Al davall dels peus.

74 M: Al davall dels peus, eh que sí?

75 ALTRES: Al davall dels peus.

76 M: Al davall dels peus. Molt bé, molt bé, molt bé. O sigui que si la Núria perdés

77 aquest mocador tan xulo, eh que li sabríeu trobar?

78 TOTS: Sí::

79 M: Eh que l'heu vist molt bé que hi ha? Que hi ha un llop?

80 TOTS: No::

81 M: Que hi ha un gat?

82 TOTS: No::

83 M: No/ Què hi ha, Guillem?

84 G: Un pato.

85 M: Un pato? O bé un ànec? Com hem quedat?

86 M2: Miquel, Fermí, Arnau, sente-us.

87 M: Un què?

88 MI: Un ànec.

89 M: Ah, un ànec.

90 N/G: Un pato.

91 M: Però potser hem dit. On és lo pato? I l'Arnau diu que és l'ànec. Potser és el

92 mateix, doncs. Que te sembla, Núria?

93 N: És lo mateix.

94 Ml: Però [sa'semblen], [sa'semblen].
95 M: I potser li direm ànec, doncs.Què et sembla?

96 N: Com que és lo mateix, pues li [po'Sf em po'za] los dos noms/

97 M: Li podem posar els dos noms. Pues mira, ho deixarem així però a mi sa(p)s que

9 8 m'agrada més? Quasibé m'agrada més ànec. Ànec. Que et sembla Arnau? L'Arnau
99 ho ha dit molt bé, eh?

100 N: Però no ho ['es], perquè com que [ka'mine]--

101 M: Escolta/

102 N: Amb los peus/

103 M: I els ànecs no caminen/ amb les potes?
104 N: No.

105 AR: Sí::
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106 N: [posant-se a terra de quatre potes] ['fan] així.

107 M: Ah, els ànecs caminen amb les quatre potes.

108 N: Sí.
109 AR: No, amb dos.

110 M: I els patos amb dos.

111 N: No, amb quatre.

112 M: Los patos amb dos? Amb dues potes? I els ànecs amb quatre?

113 És molt bo això [adreçant-se a l'altra mestra] Clar. Escolta, i és com aquell, com el

114 Donald, que camina amb dues.

115 N: Sí.

116 M: Però els ànecs amb quatre.

117 AR: I jo ['tió] una una (xxx), que que ['surt] una foca.

118 M: Ah, surt una foca. Però aquí-

119 AR: Foques.

120 M: No n'hi ha aquí.

121 AR: Moltes.

122 M: Moltes però aquí no en tenim de foques.

123 MI: Jo ['tir)] una pistola

124 M: Eh? Aquí només tenim, només tenim un conill i un ànec aquí. Només

125 dos.

126 AR: I ['tirj], i ['tirj] la cinta que (xxx)

127 M: Eh?

128 AR: : l [ ' t ÍO] , i [ ' t lo] la cinta de (xxx)

129 M: Escolta sa(p)s que passe, avui?

130 G: [cridant] Jo ['UQ] la cinta, jo ni ['tirj] dos de cintes.

131 M: Dos ni tens? Oh que bé noi? Escolteu/ Ara [tots criden]. Psss. La Désirée

132 ara. Mira la Désirée vol parlar. Escolta Guillem, què diu la Désirée. A ve(u)re

133 escoltem-la. Tu has dit que en tens dos.

134 D: Que jo, que el pare meu ['te] una moto gran.

135 M: Té una moto gran. És clar. Sí, sí ja ens ho vas dir un dia.
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12-11-99 |auladeP3 I 1 I IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM5.TXT

ID: N(D)-3;7-l-5 / AR(H)-3; 10-1-5 /MI(H)-3;3-1-5 /D(D)-3; 1-1-5
CL: [M/M2/N/AR/MI/D]

CS: [La mestra assigna els diferents càrrecs als alumnes]

TX=CO: M: Escolta, sa(p)s que farem avui? Avui comença la setmana una altra vegada. Eh?

2 Comença la setmana. Què hem de fer?

3 N: Avui [sl'f e] jo.

4 M: Què hem de fer?

5 AR: [tri'a].
6 M: Bueno però fem ara a ve(u)re.

7 MI: [tf e ' jem], [ t re ' jem] lo Ferran.

8 M: Trèiem los càrrecs, eh? Els nens encarregats.

9 M2: Ui, lo Ferran no ha vingut tampoc.

10 M: I què farem? Mira, potser també està afònic, eh Núria?

11 M2: No/Tens raó.

12 MI: I [fi ka'f e m] nosaltres.

13 M: I l'Anna tampoc/ mira. A ve(u)re amb qui posarem. Primer que re(s). Primer que

14 re(s) sabeu què faré? Traurem els que tenim aquí guardats ((a la cartolina on figuren

15 els diferents càrrecs hi ha una mena de butxaca on es col·loquen els nens absents)}. I

16 els col·locarem, mira. Miquel/ que ja ho has set tu l'encarregat del temps, o no?

17 MI: [assenteix amb el cap}.

18 M: Queja ho has set? Que has estat encarregat del temps?
19 AR: Sí:

20 M: Ell ho sabrà Arnau/ No ho has set mai? Segur que no?

21 AR: Sí com que jo ho [b a j 'bewf e]. Un altre (xxx).

22 M: Potser sí. Lo que passa és que fa molts dies. Pues mira, canviarem. Avui ho
23 serà—

24 N: Jo no ho [baj 'se].

25 M: I la Laia que ho va ser? També, o no?

26 N: Joño [baj 'se] mai.

27 M: Pues una altra setmana ho seràs tu. Avui la Laia Antón. I el Guillem/ mira serà
28 l'encarregat de cuidar an qui?

29 TOTS: A la tortuga.

30 M: A la tortuga. Com se diu aquella tortuga que no me'n recordo?
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31 TOTS: Carolina.
32 M: Carolina, la Carolina. I la Elisabet/ s'encarregarà de recollir—

3 3 AR: De les pales i les galletes.
34 M: Que no en quedi cap al pati, eh? que si no es perdrien. Mira i l'ajudarà el Miquel.
3 5 Eh? els dos. I de la biblioteca, dels contes. Mira el Ferran lo desem perquè no ha
3 6 vingut i no li podem donar cap feina. Mira la Laia Pinol i— a veure qui mos surti/

3 7 L'Èlia. D'acord? A ve(u)re.
38 D: I jo?
39 M: Qui repartirà els colors? Sorpresa. A ve(u)re d'aquí dins qui mos surt. Mira la

40 Núria mos ha sortit. I qui més mos surt? I l'Helena. Sorpresa, eh?. Repartireu los
41 colors o els punxons o el que fem anar, eh? I qui s'encarregarà de la neteja? Una que

42 sigui molt endreçadora, molt endreçadora/ Mira, el Fermí, un endreçador. Eh? quan
43 acabem d'esmorzar que estigui net i si no li dius a aquell nen o a aquella nena:

44 "Escolta/ s'ha d'endreçar la taula. O el paper que has tirat a terra a la paperera." Eh,

45 tu vigilaràs eh que sí, noi? I l'Arnau? Pues mira l'Arnau repartirà fitxes, amb la

46 Mariona. Els dos.
47 D: I jo?

48 M: Eh? repartireu les fitxes.
49 ALTRES: I Jo?

50 M: Tranquil-lets. I la Desirée-
51 AR: La cartera.
52 M: Encarregada de les cartes. Quan arribin cartes, qui les repartirà?
5 3 AR: Ella [assenyalant la Désirée].

54 M: Serà la cartera. La Désirée. D'acord?
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12-11-99 |auladeP3

TRANSCRIPCIÓ: TRAM6.TXT

ID: MI(H)-3;3-l-6/LA(D)-3;9-l-6/ AR(H)-3;10-l-6 /R(H)-3;5-l-6

CL: [M/M2/MI/LA/AR/R]

CS: [La nena encarregada del temps mira el temps que f a i ho indica al pòster corresponent]

TX=EX: M: A ve(u)re, qui és l'encarregat del temps?

2 MLLaLaia.

3 M: Au vine, Laia. Venga a mirar el temps que fa. Venga. A ve(u)re. Mira'l bé

4 xiqueta. Que tal? Que te sembla?

5 LA: Sol.

6 M: Sí? Mira bé el cel. Mira bé cap dalt. A ve(u)re que hi veus.

7 LA: Sol i núvols.

8 M: Endevinat. I tant que sí. Au venga ves a busca(r)-ho. A ve(u)re si ho trobes [va a

9 buscar una fitxa amb el dibuix del temps que f a]. Venga ves triant. Mira per davant i

1 0 per darrere perquè ja sabem, eh? Que ho és?

1 1 LA: No.

12 M: A ve(u)re ensenya'ls-hi amb ells. A ve(u)re. Que ho és?

13 R: No.

1 4 AR: No, el de darrere no.

15 M: A ve(u)re l'altre. A ve(u)re l'altre. Ensenya'ls-hi l'altre.

16 TOTS: No. No::

17 M: A ve(u)re aquí te'n porto més. No sé si el trobaràs. Tu ves buscant. Ah! [la nena

1 8 l'ha trobat] A ve(u)re ensenya'ls-hi. Que és aquest? [ensenyant-lo a la resta

1 9 d'alumnes].

20 TOTS: Sí::

21 M: La boira? Que fa boira, avui?

22 TOTS: No.

23 M: A ve(u)re ensenya' Is-hi per aquí [gira la cartolina per l 'altre costat] .

24 TOTS: Sí::

25 M: A venga xiqueta, venga [la mestra i la nena es dirigeixen cap a un racó de la

2 6 classe on hi ha un pòster amb pallasos que representen cadascun dels dies de la

27 setmana]. Mireu quina setmana més estranya. Resulta que no comença pel dilluns

2 8 aquesta etmana ((el dilluns era festa)). Comença pel segon. El primer és el dilluns, el

29 pallasset primer és el dilluns, però no, comença pel segon. Eh? Pel dimarts. Venga,

3 O doncs, ho col·loquen aquí [la nena col·loca la cartolina que indica sol i núvols a sobre

3 1 del segon pallasset].
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32 AR: HO [koloka'rem] aquí.
33 M: I ara mira el divendres. Que li faràs al divendres?

34 N: (xxx)
35 M: Mira que diu la Núria. Jo li pregunto què farem amb el divendres. I què faràs?

36 LA: [djif a'f e].

37 M: I per què el girarem? Per què? Per què?

38 MI: Perquè ja [a pa'sat].

39 ALTRES: Ja [a pa'sat].

40 M: Ja ha passat/ No aquest no [la nena s'equivoca]. Mira, aquest és el divendres i si

41 ja ha passat el girarem/

42 N: Senyoreta?

43 M: Què filla? És del conte, eh? [li dona una figura de paper]. Mos va quedar

44 enganxat. I ara què li farem al dimarts, doncs?

45 LA: [dji'ral].

46 M: Doncs, venga, gira'l que mos ensenyi la cara. Eh? que mos ensenyi la cara. Molt

47 bé. I ara li preguntarem a la Laia: "Laia, quin tenps fa avui?"Eh? Llegim aquí dalt:

4 8 "Quin temps fa avui?" [a sobre hi ha un altre pòster on apareixen dibuixats les

49 possibles variacions metereològiques].! que mos dius, tu?

50 LA: Sol i núvols.

51 M: Molt bé, Laia. Avui fa sol i núvols.
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[2-11-99 | aula de P3 |l JIL

TRANSCRIPCIÓ: TRAM7.TXT

ID: AR(H)-3;10-l-7 / D(D)-3;l-l-7 / MI(H)-3;3-l-7 / N(D)-3;7-l-7 / G(H)-2;9-l-7 / H(D)-

3; 1-1-7 /E(D)-3;8-l-7 / R(H)-3;5-l-7 /LA(D)-3;9-l-7 /È(D)-3;10-l-7 /F(H)-3;3-l-7

MA(D)-3;3-l-7

CL: [M/AR/D/MI/N/G/H/E/R/LA/È/F/MA]

CS: [Descriuen uns dibuixos i aprofiten per explicar la seva experiència a casa respecte a les

accions que descriuen els dibuixos]

TX=DE/EX: M: Mira que tinc jo aquí, Laia? Que dec tenir jo aquí preparat?

2 AR:[és l'encarregat deia setmana de repartir les fitxes]. Ique[e Se 'píndfe]jo

3 pe(r) les fitxes?

4 M: Què tinc jo aquí, a ve(u)re? Què tinc? Pss. Què tinc jo aquí, Laia/ Ah! Mira que

5 tinc jo, mira que tinc jo. A ve(u)re/

6 AR:Ho[' tÍQ ke ripir'ti]jo/
7 M: Què has de fer tu, fill?

8 AR:De[ripir ' t i] les fitxes.

9 M: Voldràs repartir les fitxes? Molt bé. Què deu ser? Mira, ja ho he trobat. Ja ho he

1 0 trobat. Què deu ser això? A ve(u)re què hi deu haver aquí. Pensem, [ensenya uns

1 1 dibuixos]. A ve(u)re, Désirée, què tenim aquí. A ve(u)re, Elisabet/ A ve(u)re/ Una

1 2 senyora. A ve(u)re, una senyora/ Si la podem treure/ [intenta traure-la d'un sobre de

13 plàstic]

14 D: Se ['diw] Paquita.

15 M: Sí/ Paquita es diu aquesta senyora? Oh, potser sí. Escolta, Désirée.

1 6 ALTRES: Paquita? Paquita?

17 M: Désirée, hem de mirar molt bé que fa aquesta senyora. Mireu-la bé. Mireu-la bé.

18 AR: ['nejse] ['nejje].
1 9 M: 'Neige' , 'neige' ? Què vol dir 'neige' ?

20 Mi: [¿em'pie].
21 M: Llímpial Llímpia. I què llímpial

22 AR: A la paret.

23 M: A la paret llímpial Què fa?

24 Mi: [ '¿impje].
25 M: I com llímpial Amb què?

2 6 AR: Amb un raspall.

27 M: Amb un raspall? Què és un raspall?

594



ANNEX 3: transcripcions

28 MI: No. ['son] els guants.

29 M: Són els guants? A veure, mireu-ho bé.

30 AR: No. Miquel/

31 M: Que veieu guants, o no?

32 N: [ ' e S ] una cosa (xxx) la Maria.

33 M: A ve(u)re. Mira Fermí què diu. Mira què diu ella, no són guants. Diu que és una

34 cosa que llímpia ella.

35 N: Com la tata Maria.

36 M: La tata Maria?

3 7 AR: I el meu padrí també en [ ' t e ] un.

38 M: Que s'agafa amb un mànec?

3 9 AR: [s'aixeca de la cadira i esposa davant la mestra perquè el vegí\ I el meu padrí

40 també en ['te] un/

41 N: [1 'a] una escaleta/

42 M: I que té unes plomes per netejar?

43 TOTS: Sí:

44 M: I neteja molt bé/1 què netegem amb això?

45 G: ['es] un rasclet.

46 H: No, eh?

47 M: Potser traiem la pols? Que és una senyora, doncs, que llímpi[e] la pols? Què us

48 sembla?

49 TOTS: Sí:

50 M: Sí llímpife] la pols, eh? Sí. Molt bé. Escolta, i a casa teua qui la llímpi[e] la

51 pols, Miquel? Qui la treu?

52 MI: La padrina.

53 M: La padrina? I a casa teua qui la treu, Arnau.

5 4 AR: No, que no [ ' t e ] la padrina.

55 M: Però com la treu la pols? I no la treu la padrina, la pols?

5 6 AR: [Fa que no amb el cap].

57 M: No:

58 AR: (xxx).

59 M: Amb què? Mira Elisabet, l'Arnau diu que la seua padrina la treu amb un drap.

60 AR: No/

61 M: Amb un drap tampoc/ Amb un raspall?

62 AR: (xxx) que ['p U Jl t$ 6 ] molt.

63 M: Désirée: Ara no t'ho preguntaré.

64 AR: (xxx) al silo també en ['t6] un d'això.

65 M: També en té un al silo/
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66 AR: [assenteix amb el cap].

67 M: Eh? Que també neteja el padrí al silo?

68 AR: [Assenteix amb el cap} (xxx) que [Í 'a], que [Í 'a] a la punta.

69 M: Escolta, i a casa teua Elisabet? La £lisabet té ganes d'explicar-nos coses. Com la

7 O netegeu la pols? Amb què?

71 E: Amb un raspall.

72 M: També amb un raspall? I qui la neteja?

73 E: [Amb el dit a la boca] La mama.

74 M: No et sento. Treu-te el dit.

75 E: La mama.

76 M: La mama/1 a casa del Robert qui la neteja la pols?

77 R: La mare.

78 M: La mare. I a casa la Laia?

79 LA: La padrina.

80 M: La padrina la neteja. I a casa de la Désirée/ qui la treu la pols?

81 D: La mama.

82 M: La mama? I volsaltres no l'ajudeu mai?

83 R: Tu no [adreçant-se a la Désirée].

84 M: No l'ajudeu mai/

85 MI: Jo sí:

86 G: Jo també.

87 M: A ve(u)re com ho faríeu per treure, per treure la pols? Com ho faríeu/ A ve(u)re/

8 8 Com ho faríeu per treure la pols? Désirée? [s'adona que s'ha barallat amb un altre

8 9 nen]. Mira íker no t'ho hem preguntat ara. Que la vols fer enfadar [la Désirée

9 O comença a plorar]. S ' enfada/ Per què t'endades?

91 D: [Plorant] Perquè el íker [a 'è í t ] que no [' t f e W ] la pols la mama.

92 M: [Adreçant-se al nen] Guaita que et diu la senyoreta, escolta bé: "la seua mama sí

93 que treu la pols, sí que la treu, eh?" [encarant-se a la nena] Ja has quedat tranquil·la?

94 T'ho ha dit la senyoreta. Doncs, ja està. Eh? ell no ho sap.

95 D: No.

96 M: No ho sap ell. Molt bé. Doncs hem quedat que és una noia, una senyora—

97 D: I tu tampoc (xxx) [adreçant-se al nen]

98 M: Sí que la treu. I tant. S'ha enfadat i tot/ Ara anem a aquesta taula i us ensenyaré

99 una altra cosa jo. [Treu un altre dibuix] A ve(u)re mireu bé, mireu bé. Ho han de dir

100 ells, eh? Vosaltres només mireu. Mireu bé, eh? A ve(u)re, Fermí. Què fa? Que és un

101 home o bé una dona?

102 È: Un home.

103 M: I aquest home que us sembla què és un pare o bé un padrí? Mireu-lo bé.

104 F: Un pare.
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105 M: Un pare o bé un padrí/

106 F: Un pare.
107 M: [Entra una mare que ve a buscar una nena per portar-la al metge]. Hola, bon dia.

108 [Després de parlar amb la mare afora i adreçant-se als altres nens] Va al metge perquè

109 té molta tos.

110 M: A ve(u)re, mira.

111 D: Jo també ['tir)] molta tos.

112 M: També tens tos. Que continuem? A ve(u)re.

113 E: I jo també/

114 M: Hem dit que és un pare o bé un padrí? A ve(u)re, mireu-lo.
115 TOTS : Un pare, un pare/

116 M: Un pare? I què fa? Què fa?

117 F: [ ' f u m e ]
118 M:Quèfa?Fum[e]?

119 MI: [ 'fume]/

120 M: Fum[e]. I que més fa ademes de fumar? Què fa amb les mans? Miquel, a ve(u)re
121 que si no ho endevinen ells mos haureu d'ajudar vosaltres/

122 È: Pues [as'kf 1w].

123 M: [e]scriu? Oh, però no té un llapis. Com [e]scriu? A on [e]scriu?

124 AR: Senyoreta aquí sí que no se [ ' b e W ]

125 N: Amb una maquineta/

126 M: Amb una maquineta escriu? Que també s'escriu amb les màquines?

127 È:Ho[te'm'm de 'Si] naîtras,eh? [adreçant-se a una nena d'una altra taula].

128 M: Ho han de dir ells. Sí, és veritat, Èlia. Ho heu de dir valtres. Que també s'escriu?

129 F: Sí.

130 M: Amb una màquina?

131 È: Sí.
132 M: Sí::? Que en té alguna, que en teniu alguna a casa?

133 TOTS: (xxx).

134 M:Pss.

135 G: Jo també ni ['tir)]

136 M: Aixeca el ditet, doncs, que jo ja et sentiré després. Espera't. Què diuen?

137 È: Que el papa meu ['te] una màquina al despatx.

138 M: Diu que en té-- Escolta Elisabet a tu no t'escoltarem, eh? si no escoltes/ Diu que té

139 una màquina al despatx. I que escriu lo pare? A ve(u)re el Guillem que volia dk una

14 O cosa. Què Guillem?

141 G: Que ['tirj] una màquina a casa.

142 M: Tens una màquina a casa? I qui hi escriu amb aquella màquina? Qui hi escriu? Qui

597



ANNEX 3: transcripcions

143 hi escriu, lo Guillem o el pare?
144 G: Jo.
145 M: Tu hi escrius? Ah/ Molt bé. Així que aquest senyor fa una altra cosa. No treu la

146 pols aquest, aquest no treu la pols. Eh que no? Aquest què hem dit que fa, doncs?

147 Que hem dit que fa?

148 AR: [ ' fume]
149 M: Fum[e] i que més? I que més Miquel?

150 AR: I, i- (xxx).

151 M:Iquè?

152 AR: I ['f a] lletres.

153 M: Fa lletres? Amb què?

154 AR: Amb una màquina/

155 M: Molt bé. Mira quantes coses que sabem. Ara anem a l'altra taula. Us ho ensenyo

156 però no digueu res, eh? [ensenya el dibuix a una part de la classe]. Mireu bé, eh? Pss.
157 No digueu res, eh? A ve(u)re si ens ho expliquen bé. Que ho veieu, eh? No treu la

158 pols ni escriu a màquina. A ve(u)re què deu fer? Venga. Pss Què fa? I si algú vol dir

159 alguna cosa d'aquestes dues taules que aixequi el dit, però que no ho digui. Que

160 aixequi el dit només. Què fa, Núria?

161 N: Se[pen ' t ine]
162 M: Se pentin[e], Guillem? I com ho fa? Amb què? [s'adreça a una nena que està

16 3 distreta] Elisabet/
164 G: Amb \mpinte [amb veu baixa}.

165 M: Amb què?

166 MA: Amb un pinte.

167 M: És una pinta o és un raspall? Què és un raspall o bé \mpintel A ve(u)re.
168 ALTRES: Un pinte/

169 M: [adreçant el dibuix a una nena] Tu què dius? Mira la taula groga/ que bé, que no

170 escolten/

171 N: Amb un raspa-, amb un: un: Ai, ara no em [ ' S U r ].

172 M: A ve(u)re, potser mos ho diran a la taula groga. Mira l'Elisabet no ho sabrà

173 perquè no ha escoltat. Me sembla. A ve(u)re Elisabet si ho sa(p)s? Què fa aquesta

174 noia?

175 E: Se [pen'tine] [amb el dit a la boca].

176 M: Treu-te el dit de la boca/

177 E: Se [pen't ine]
178 M: I com se pentina? Amb què?

179 MI: Amb un pinte/
180 ALTRES: Amb unpiníe/
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181 M: És un pinte? Mireu-ho bé.

182 N: Amb un pinte marrón.

183 M: És un pinte o és un raspall?

184 AR: Marrón?

185 N: ['es] un pinte marrón.

186 MI: ['es] un pinte/

187 M: Sí/ és unpinte/ o no? Com quedem, què és unpinte o bé un raspall?

188 ALTRES: ['es] un pinte marrón . ['es] un pinte. Pinte.

189 M: Segur? Meritxell t'enganxaràs la mà.

190 F: ['es] una mà. ['es] una mà.

191 M: A ve(u)re què és això. Mira que ho dibuixarem [va a agafar un guix].

192 D: ['es] una classe/

193 M: Me sembla, me sembla que no ho heu endevinat. [Fa un dibuix a la pissarra]. A

194 ve(u)re. íker/, mira/ què és això? A ve(u)re, mira. A ve(u)re mireu:, íker/, assenta't

195 bé. Què és això? [la mestra dibuixa una pinta a la pissarra]

196 È: Unpinte.

197 M: Unpinte. A ve(u)re. A ve(u)re si mos sortirà.[La mestra dibuixa un raspall]

198 Perquè a vegades, eh? los dibuixos surten una mica escaxarradets, segons [el

199 guix xiula] Ui, ui, ui. Ui, ui, ui.

200 D: Què ['pase]? Qué ['pase] anquest/nnte?

201 M: A ve(u)re i això què és? Què és això?

202 TOTS: Un pinte.

203 M: Sí però és diferent aquest.

204 È: Un raspall.

205 M: El raspall. [Assenyalant els dibuixos que ha fet a la pissarra] Aquest és un raspall i

206 aquest és un: pinte: I aquesta noia què té unpinte o un raspall?

207 UNS: Un pinte.

208 ALTRES: Un raspall.

209 M: Què té un pinte o bé un raspall?

210 TOTS: Un raspall/

211 M: Un raspall, té. Mira. Un raspall.

212 G: Un raspall.

213 M: Un raspall. A ve(u)re pentinem-nos/ Com ho feu per pentinar-us vosaltres? A

214 ve(u)re. Com us pentineu, Meritxell?

215 AR: Amb pinte.

216 M: A ve(u)re pentinem. Pentinem amb unpinte o amb un raspall [els nens f an veure

217 que es pentinen]. Pentine-us ben pentinats. Tu no n'estàs, Fermí. Pentina't. Venga

218 una mica més. Així. Així, molt bé. Molt bé. Molt bé. Ja veiem que aquesta noia es
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219 pentina. A ve(u)re i aquí què tenim? Qui és? [ensenyant un altre dibuix].

220 UNS : La padrina [amb veu baixa].

221 M: Molt bé. Més fort.
222 TOTS : [Cridant] La padrina: La padrina.

223 M: I què fa, la padrina?

224 AR: Doncs [as'ta ku 'z in ]
225 M: Està cosint? Me penso que no/ Té unes agulles molt llargues. Què fa amb

226 aquestes agulles tan llargues? Què deu fer?

227 Mi: A[ 'bewre]/
228 È: Potser ['fa] un regal/

229 M: Un regal? Potser sí. Però com el fa?

230 AR: Potser ['f a]-

231 N: O potser ['f a]--

232 AR: Una bossa/

233 N: Senyoreta, o potser ['fa] una maleta.

234 M: Una maleta? Vols dir que fa una maleta? Mireu-ho bé, mireu-ho bé.
235 D:(xxx)

236 M: Me penso que no/ eh? fa una maleta.

237 N: O potser ['fa] una màn[i]ga.

238 È: Potser [ ' f a ] un d[e]vantal.

239 M: Mira! Diu potser fa una màn[i]ga, potser un d[e]vantal. Potser sí.

240 AR: Potser no. Potser ['fa] un gorro.

241 M: A ve(u)re. Mirem-ho bé. Què deu fer aquesta padrina? A ve(u)re/

242 D: Eh, eh/['ma aya ' fa t ] /o di.-t/
243 M: A on el tenies?

244 MI: Jo sí que ho ['se], jo sí que ho ['se].

245 M: Posa'l aquí

246 D: El ['teníe] aquí.

247 M: Doncs, no li posis aquí.

248 MI: Potser [ ' f a ] un llit.

249 M: No. Queè deu fer? A ve(u)re mireu-ho bé. A ve(u)re hem dit moltes coses. Que us

250 sembla? Torneu a mirar.

251 AR: Una samarreta.

252 M: Una samarreta? Potser sí.

253 È: Potser [ ' f a ] una bufanda.

254 M: Potser fa una bufanda/ potser també per l'hivern que aviat vindrà l'hivern. I, i—

255 AR: Una bufanda sí.
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256 M: I com la fa?

257 AR: Amb [ku'zin]

258 M: Vols dir cosint? No fa així, mira, no fa així \fent com si cosís] No fa la padrina
259 així amb una agulla. No ho fa. Com ho fa?

260 AR: Amb dos.
261 MI: Amb dos.
262 M: I com són aquestes agulles? Molt llargues i fa així mira \fa veure que fa mitja}. Fa

263 així amb les dues mans. Potser ho fa amb llana/ Que ho fa amb llana?

264 AR: Sí:

265 M: Eh? Potser ho fa amb llana. Potser fa mitja. Que fa mitja?

266 E: : Sí:

267 M: Eh? Això se'n diu fer mitja amb aquestes agulles. A ve(u)re fem-n'hi amb les dues
268 mans [fa el moviment de la mitja]. Així. Fa mitja/ Fa mitja.

269 MI: ['fa] mitja.

270 E: Mitja/

271 M: Molt bé. Ho heu dit molt bé.

272 E: Mitja/
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12-11-99 | aula de P3 |l JIL

TRANSCRIPCIÓ: TRAM8.TXT

ID: AR(H)-3;10-l-8 / MI(H)-3;3-l-8 / G(H)-2;9-l-8 / È(D)-3;10-l-8 / D(D)-3;l-l-8

N(D)-3;7-l-8 / F(H)-3;3-l-8 / E(D)-3;8-l-8

CL: [M/AR/MFG/È/D/N/F/E]

CS: [Descriuen els dibuixos d'una fitxa i expliquen on es col·loquen les diferents parts del cos

a partir d'uns nens (la Maria i el Felip) de cartró mentre una nen a ho dibuixa a la

pissarra]

TX=DE/EX: M: Mira. Mira aquí. Voleu saber que fan la Maria, la Maria i el Felip? Mira la

2 Maria i el Felip. A ve(u)re què fan. Mireu-los bé.

3 AR: [ 'pinten].
4 M: Què fan?

5 AR: ['pinten].
6 M: Pinten. No fan mitjà?

7 TOTS: No:

8 M: No escriuen a màquina?

9 TOTS: No:

10 M: No: Tampoc treuen la pols?

11 AR: ['mire] aquí [l 'a] un pinzell, aquí {assenyalant un dibuix de la fitxa}.

12 M: Molt bé. Estant pintant. A ve(u)re i corn ho fa el Felip. Amb què pinta?

13 UNS: Amb un raspall.

14 M: Amb un raspall? Que és un raspall?

15 E: Sí:

16 M: O és un pinzell?

17 ALTRES: ['es] un pinzell.

18 M: És un pinzell/ Pinta amb pintura, amb un pinzell. I la Maria? Que pinta amb un

19 pinzell?

20 AR: No, amb ceres.

21 M: Amb ceres, eh? Com aquelles que teniu vosaltres.

22 AR: Jo també en ['tir)].

23 M: Escolta, i com estan? Que estan asseguts? Que estan asseguts?

24 TOTS: No:

25 M: I com estan? Que estan asseguts? Que estan asseguts? Com estan, Fermí?

26 F: (xxx)
27 M: No. Vols dir?
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28 MI: [ e S t a n ] a/ig[i]nollats.

29 M: Estan ang[i]nollats? I on estan ang[i]nollats, a la cadira o al terra?

30 MI: Al terra/

31 M: Al terra. Potser no tenen—

32 ... Que tenen taula?

33 UNS: No.

34 M: No en tenen de taula, Mariona?

3 5 MA: [Fa que no amb el cap].

36 ALTRES: No.

37 M: Pobres nens/ Fixa't. I pinten a terra. I vosaltres que teniu la taula, pues pinteu

3 8 més bé, no? Que pinteu més bé?

39 G: Jo també ['pinto] més bé a la taula.

40 M: També pintes més bé a la taula. És clar que sí. Doncs mira,

41 N: Senyoreta ells [ 'pinten] més malament.

42 M: El Felip i la Maria estarien molt contents, molt contents—

43 ... Sabeu, què? Què voldrien?

44 MI: [mife]/ [i 'a] un nen a [dju'ya], eh?

45 M: És la Meritxell. Que és molt petita {amb veu &a¿ca].Sabeu que voldrien la Maria i

46 el Felip per estar molt contents/ Que vosaltres, cadascú de vosaltres, es dibuixés aquí

47 a la vora. Perquè diu així estaríem més acompanyats. Diu que hauríeu de fer un

48 dibuix vostre. Us dibuixareu vosaltres. Sabeu com aquell dia, fa molt poquet, que el

49 Ferran es va dibuixar a la pissarra/1 vosaltres us vau dibuixar aquí/ [assenyalant la

0O fitxa] Us en recordeu? Ah, mira ara a l'Èlia li donarem--

51 .. .Avui es dibuixarà l'Èlia a la pissarra. Venga, dibuixa't tu, Èlia. Vine, venga. I

5 2 vosaltres us dibuixareu a la fitxa. Venga. A ve(u)re, dibuixa/ Què dibuixaràs primer?

53 È: Un cap.

54 M: Un cap. Molt bé.

55 D: I després?

56 M: I que hi farem a dins del cap, què hi farem?

57 È: Uns ulls [els dibuixa a la pissarra].

58 M: Venga, doncs, fes-los. Una mica més grossos que no es veuen, que no podrien

5 9 mirar, eh? A ve(u)re fes redonetes, dona/ Així, venga. Quants en tenim d'ulls?

60 TOTS: Dos.

61 M: Dos. Molt bé, en tenim dos d'ulls. Sí senyor. A ve(u)re. Molt bé. Escolta

6 2 mentrestant, a la Maria no els hi hem posat allà ((tenen dibuixada la Maria en cartró i

63 enganxada a la paret)). Que et sembla? Los hi poses tu Elisabet també los ulls a la

64 Maria?

65 N: Ijo, queli [poza'fe].
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66 M: Ja veurem. A ve(u)rc.

67 Ml: I jo. que li [poza're].

68 M: Venga ara els hi posara, els ulls a la Maria [lit «rmi els t-m/vi^i u /<j ami tic ¡ti

69 Míri<;). A vc(u)rc. Apreta. eh? Moll bé. Au seu. l·Iisabct. Què més hi icnim a la

70 cara?

7 l AR: Una cara.

72 M: Oh, sí però una cara ja ho sabem. Què més hi tenim? Dos ulls i que més?

73 AR: I un nas i una boca.

74 M: Mir.»/ Mira que ha fet ella. Què és?

75 È: Una boca.

76 M: Venga, doncs. Miquel. Li vas a enganxar la boca/ a la Maria/ Has d'apretar,

77 eh? Que no mos caigui.

78 F: I els peus. i els peus [ ' falten] .

79 M: Encara no/ Fixa't, Fermí, estem a la cara. Molt bcV Què més hi tenim a la cara.

80 Èlia?

81 È: Un nas.

82 M: Venga, doncs. Molt bé. Fixa't que bé l'ha fet. Al mig del ulls. Moll bé. A vc(u)rc

83 Désirée, què li posem cl nas? Li posem cl nas? Què et sembla? |/í; Dcsiréc s'aixeca].

84 Vinc cap aquí. vinc.

85 AR: I j o q u c l i [poza'fe]?

86 M: Vinc.

87 F: Ijoquc li [poza'fe]?

88 M: Tranquil-lets/1 si no ho poseu avui ho posareu un altre dia/

89 G: I j o q u c l i [poza'fe] al Felip?

90 M: Au. vés a posa(r)-li cl nas, a la Maria [la nena va a enganxar-li cl nas]. Molt bé

91 ho has fet [la nena de la pissarra dibuixa cl nas]. Què hi falta més?

92 D:/tn['es]?

93 M: Au, va. Fica-li cl nas/

94 D:/i« ['es]?

95 M: Oh, mira la cara/A on li posaràs?

96 MI: Aquí. Aquí, al mig.

97 M: A on li posaràs cl nas? Que està be aquí?

98 UNS: No:

99 MI: [S'aixeca i li ensenya] Aquí:

100 M: Escolta, agafa la cadira que ho faràs més bé [s'adona que la nena no hi arriba].

101 [ÍK: Aquí [assenyalant-ho]].

102 M: íkcr, sí però és que ha d'agafar—

103 ... Ja ho faiù ella, ja íkcr. Agafa la cadira. Mira, te la porta, te la porta [el nen li porta
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104 la cadira].

105 D: Jo/ [ella no vol que el nen li posi la cadira}.

106 M: Te volia ajudar una mica. Dona, te volia ajudar/ Eh, que la volies ajudar, íker?

107 Venga, puja. Venga posa-li el nas.

108 D:On['ba]?

109 M: Posa-li el nas/ Perquè pugui--

110 ... Per a què serveix el nas?

111 MI/AR:Per[aw1o'ra].

112 M: Per [aw]lorar/

113 AR: Iper [respí'f a].

114 M: Escolta, a ve(u)re Désirée treu la mà que ho mirarem, Ui mare meua que li ha

115 saltat un ull [s'aixequen alguns nens], íker, íker, seu. Venga, molt bé, molt bé. A

116 ve(u)re mira bé aquest nas. A ve(u)re mira el nas de la £lia. Désirée. A ve(u)re que el

117 té damunt de la boca el nas?

118 UNS: No.
119 M: O el té a dalt, més amunt.

120 UNS: A dalt/

121 M: Una mica més amunt, dona/ A ve(u)re mirem-ho ara. Que està bé ara? I tant/ ara

122 està molt bé. Ja pots baixar. A ve(u)re/ Molt bé, molt bé. Escolta, Èlia, què més li

123 farem a aquesta nena que fas a la pissarra, què més li falta?

124 È: Els b(r)aços.

125 M: Doncs venga a ve(u)re/

126 F: I joquel i [poza ' re]?

127 M: A ve(u)re no sé. Sorpresa.

128 AR: Sorpresa/

129 M: A ve(u)re que li fa ara l'Èlia. Que fas ara?

130 F: Sorpresa, sorpresa.

131 M: Què fas ara?

132 AR: I jo?

133 È: Els ditets.

134 M: Els ditets, molt bé. A ve(u)re estirem els braços. Què hi tenim a la punta de tot?

135 Què hi tenim?

136 MI/AR: Els dits/

137 M: Dits. I on són els dits? Al braç o a la mà?

138 MJyAR:Alamà.

139 M: A la mà. A la mà. Molt bé. Mira Elisabet, Elisabet. Ja tenim braços, què més li

140 falta?

141 È: Les cames/
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142 M: Venga, doncs/ A ve(u)re, i quantes ni faràs de cames?

143 MI: Dues/
144 M: Dues? Molt bé, dues. Venga ja en tenim una. I escolta/ a baix de tot què hi fas?

145 È: (xxx)

146 M: I a baix de tot què li fas de la cama?
147 È: Els peus.

148 M: Ah, els peus, molt bé.

149 N: [adreçant-se a la mestra] Que me['dones] una pastilleta?

150 M: Sí, que tens tos? Després, eh? quan acabem. Després. Molt bé. I que li falta

151 alguna cosa més, o no? A ve(u)re, mirem tots. Elisabet, Elisabet/, Robert/ [s'aixeca

152 un nen a tocar el dibuix fet amb cartró] Mira que toca ell. Toca. Què li falta? Què és
153 això?

154 TOTS: La panxa/

155 M: A ve(u)re toque-us-la vosaltres. Que en tens tu també? Toca't la teva, a ve(u)re

156 [adreçant-se a a nena que està dibuixant a la pissarra] I a on ü faràs, doncs, la panxa?
157 È: Aquí.

158 M: Venga, doncs, fes-li. Ara li farà la panxa.

159 MI: Rodona.

160 M. Rodona? Mira/ Mireu-li a ve(u)re si li fa. I tant/ Molt bé. Que ja té panxa ara?
161 UNS: Sí.

162 M: Ara ja té panxa.

163 N: I els cabells?

164 M: Mira, mira. Què dius?

165 F: I els cabells?

166 M: Ah, doncs, venga, perquè la £lia també té cabells al cap, no? Escolta molt bé, eh?
167 Això ha quedat—

168 ... ha quedat xulíssim.

169 F: Un altre dia me [ban a'na a ta ' / fa] els cabells/

170 M: Te'ls va tallar.Escolta, què falta? Què falta, fill? [s'aixeca el nen d'abans a

171 assenyalar un altre cop el dibuix del Felip f et amb cartró] Lo que Leer, dis-me-ho.

172 MI: Jojali[poza're]/

173 M: Què li falta al Felip? Què li falta?

174 UNS: Ulls.

175 M: A ve(u)re íker, vine.

176 N:Ijoquèl i [poza'fe].

177 M: Ara l'íker. L'íker se n'ha donat compte, eh? Venga, doncs, ho has d'empegar
178 fort que no caigui, eh? íker.

179 N:A[ 'bewre]?
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180 AR: I jo?

181 M: A ve(u)re íker, a ve(u)re. No ho sé, no ho sé. Arnau tranquil-let, seu. Apr e ta

182 fort. íker/ Venga l'altre Oh! [// cau l'ull que ha enganxat].

183 TOTS: [Riuen].

184 M: A ve(u)re apreta al mig. Amb el ditet, amb el ditet, no amb el puny, amb el ditet

185 que apretarás més fort.

186 MI: Amb el dit.
187 M: Molt bé. I ara l'altre. A ve(u)re/

188 TOTS: [Criden].

189 MI: [kaw'fa] íker.

190 M: Molt bé. Escolta íker a ve(u)re el que ha posat l'íker ara toqueu-s'ho vosaltres a

191 ve(u)re toque-ws els vostres ulls. Tots a ve(u)re si en teniu dos. Sí? I tu, íker, que en

192 tens dos? A ve(u)re/ Ah/, au vine. Què més li falta a la cara? Què més li falta? Què és

193 això?

194 UNS: La boca/

195 M: Què és això?

196 TOTS: La boca.

197 M: La boca? Pos mira, té.

198 N: I joquèl i [poza ' fe]?

199 M: Mira, avui l'íker. Perquè se n'ha donat compte ell. Com que ho ha descobert

200 ell que li faltava coses al Felip pues que ho faci ell. Què s'empegarà per aquest

201 costat? [el nen ho està empegantper costat contrari].

202 TOTS: [Riuen perquè han caigut els ulls del Felip].

203 M: Mira, Fermí [s'aixeca per ajudar l'altre nen] sa(p)s què ha passat? Que n'hi ha

204 poquet. Vine, que la senyoreta demà ni posarà més. Que s'empegarà així o ho has

205 de girar? Ho has de girar eh que sí xiguett Mira.

206 Mi: Ho [am de dji'ra]
207 M: Oh, i enfadat està, mira, està enfadat. Fica't allà Núria. Que està endafat el Felip?

208 TOTS: Sí.

209 M: Oh, pobre Felip! Està enfadat. I per què? I per què?

210 AR: Perquè [ 6 S ' t a ] al revés la boca.

211 M: Per què?

212 N: PerquèlaMarial't a pe'yat].

213 MI: LA boca la ['te] girada.

214 M: Està enfadat. I no li vol d'enfadat el Fermí. No li vol. Mira el vol content. Què

215 més falta, íker? Molt bé Fermí, seu. Los ulls ja estan/ Què més li falta. Mira'l,

216 mira'l.

217 UNS: El nas.
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218 [ÍK: El nas].
219 M: Per respirar/ El nas. Ell avui ell [la Núria vol col·locar el nas al Felip]. Venga, el

220 nas. Molt bé. I que està ben posat. Mira'l bé el nas, mira'l.

221 TOTS: [Riuen].

222 M: Eh/ perquè rieu tant, eh? què ha passat?

223 MI: Perquè ['es] que el [te'flíe] així [ho indica amb les mans]

224 M: Així de costat? Mira.

225 [ÍK: Cau].

226 M: Oi, oi, oi, vols dir que va bé així aquest nas? Segur que està bé?

227 TOTS : [Riuen i criden].

228 M: A ve(u)re, a ve(u)re. Me sembla—

229 ... No, no això no, eh? íker, íker tranquil-let, tranquil-let. Mira la Núria. La Núria ho

230 arreglarà Fermí. A ve(u)re, a ve(u)re. Arreglar-hi, íker, íker, tranquil-let, tranquil-let.

231 Ara ho arreglarà Fermí, ara la Núria. No, no això no. Vine, senta't, íker. No en

232 volem de crits, eh?

233 AR: El Felip ['semble] un pallasso/

234 M: Crits, no, eh? Venga. Pss. Fermí/, seu. Ja ho veuràs. Senteu-se que ho veureu

235 més bé tots.

236 D: Patito, patito [cantant].

237 ALTRES : Amunt, a:munt/ ((els nens diuen amunt quan la mestra puja les persianes

238 de la classe com per donar-li f orca))

239 M: Va/Què passe?

240 N: ['es] que no ['puk].

241 M: Què tens problemes? Així. Ja està/ Jo em penso que si mirem aquests tres nens no

242 m'agrada gens el que fan [no estan asseguts a les seves cadires]. Gens, Elisabet.

243 ALTRES: Amunt, amunt/

244 M: No. Ara no pugem persinanes. Ara estem posant les coses a la cara del Felip i ho

245 hem de fer amb molta atenció. A ve(u)re, mirem bé la cara nostra. Què falta? Ja ho ha

246 fet ella.

247 TOTS: Les orelles/

248 M: Que les has fet les orelles?

249 MI: No.

250 M: Que en tenen la Maria i el Felip? On els hi hem posat?

251 TOTS: No.

252 M: Mira la Núria.

253 AR: I jo, i jo?

254 M: No ho sé tu. A ve(u)re. Ja veurem.

255 E: I jo, i jo?
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256 M: Tu no perquè no escoltes.

257 F: Jo també.

258 M: Quan escoltaràs, Elisabet.

259 AR:Ave(u)re.

260 M: A ve(u)re si escoltes, eh? Elisabet/

261 N: [ ' m a P t$ e ] [/a nena que dibuixa a la pissarra s'ha apropat per veure com ho fa].

262 M: Venga Núria.

263 ML [ 'mart$e]
264 M: Mira, escolta Núria, la Èlia ho està dibuixant a la pissarra i et ve a mirar a veure si

265 ho fas bé. Eh Èlia que ho vas a mirar?

266 È: [assenteix amb el cap].

267 M: Venga, apre ta. Ara a l'altre costat. A ve(u)re.

268 TOTS: [Riuen].

269 M: Escolta Elisabet ara ho estàs fent com els nens petits. Mira els dos/

270 N: Jo no [e po'yut]--

271 M: Mira, ho has fet molt bé.

272 M: Què H falta a la Maria, Désirée?

273 AR: ['semble] un pallasso/

274 M: Què ü falta?

275 ALTRES: ['semble] un pallasso/

276 M: Sí però que li falta a la Maria?

277 N: Les orelles/

278 M: Doncs, venga.

279 MI: ['semble] un pallasso/

280 M: El que passe/ mirapues n' hem perdut una/ Oh, hem de vigilar bé perquè si no es

281 perdrà. Ja n'hi farem una altra, sí?

282 AR:Jol '[aj tfo'pat]/

283 M: A on l'has trobat?

284 AR: Dintre, aquí a la caixa.

285 M: No. No hi és, no. Mira només hi ha boques. Enganxa-li, enganxa-li Núria.

286 AR: [S'aixeca] Jo Y [Q] t fo 'ßat]

287 N: Però on ['es]?

288 M: Ja li farem un altre dia.

289 .. .Era aquesta, era aquesta, que la senyoreta l'ha agafat. Venga enganxa-li ja n'hi

290 farem una altra un altre dia. Venga enganxa-li.

291 MI: Lo que ['pase] que que-

292 M: A ve(u)re/ Ja està?
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293 N:Ja[es ' ta] /

294 M: ja està? Escolta, ara toca't les teves orelles. Toca-te-les Núria. Que les tens molt

295 enganxades a la cara?

296 N: Sí [tocant-se-les].

297 M: Toqueu-se les vostres a ve(u)re si estan enganxades. Que les teniu

298 enganxades, Elisabet?

299 TOTS: Sí::

300 M: I la Maria que la té enganxada a la cara, o no?

301 AR: No.

302 M: No la té enganxada.

303 N: Però com que ['te]cabells aquí/

304 M: Oh, però l'orella la té enganxada a la cara, a ve(u)re com ho arreglarem això/ Com

305 ho faries tu, Èlia?

306 MI: Com ho [f a'fies]? Com ho [f a'f íes]?

307 M:íker, íker.

308 MI: Com ho [f a'f Íes]?

309 M: Èlia, ajuda-la. A ve(u)re ajuda-la. Ja ho sa(p)s? Ah, mira molt bé. Veus si ho

310 sa(p)s/ Molt bé: així: Molt bé ho ha fet. Venga un aplaudiment.

311 E:Jo['t1r)], p[e]pí/ [la resta aplaudeixen].
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[2-11-99 j aula de P3 | 1 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM9.TXT

ID: N(D)-3;7-l-9 / AR(H)-3;10-l-9 / MI(H)-3;3-l-9 / D(D)-3;l-l-9 / È(D)-3;10-l-9

R(H)-3;5-l-9 / F(H)-3;3-l-9 / G(H)-2;9-l-9 / E(D)-3;8-l-9

CL: [M/N/AR/MI/D/È/R/F/G/E]

CS: [Reparteixen les fitxes abans de començar a dibuixar]

TX=CO: M: Ara, mira la senyoreta us domarà el llibre perquè us dibuixeu vosaltres

2 N: Però ara (xxx) una fitxa/

3 M: Mira aquí amb el Felip i la Maria [ensenyant la fitxa del llibre].

4 AR: Jo ho [' t Í Q k e r Í p Í r ' t i ]/ ((és l'encarregat de repartir les fitxes))

5 M: Sí.
6 MI: Les ceres/

7 N: Al meu [Í 'a]--

8 M: Arnau/

9 AR: Jo i la Mariona. [asen'tewze] [enfadat]

10 M: A ve(u)re, qui ha de venir? Qui ha de venir? Mira/ la Mariona i l'Arnau repartiran.
11 Vine [adreçant-se a la nena]. Vine Mariona.

12 AR: ['ba] Mariona/

13 M: I ho repartiran als nens i a les nenes/ que estaran ben assentats, ben assentats

14 [s'han aixecat un parell de nens]. Venga, vine, Arnau. Al Miquel/

15 AR: Al Miquel/

16 M: Que està ben assegut?

17 AR: [Li dóna el llibre] ['te].

18 M: Mariona/

19 D: Aquest ['es] teu.

20 M: [Buscant els llibres] Aquest és de l'Anna Massana. A ve(u)re aquest/ De la Laia

21 Antón. Mira. A ve(u)re carinyo si no el trobem/ íker/

2 2 AR: Laia Antón / (xxx)

23 È: Ara no a [djU 'y a], ara a [pín'ta] [adreçant-se a un company de taula que juga

24 amb un altre nen].

25 M: A ve(u)re/ Aquí. Aquí el tenim, per la Laia Antón/ Venga dóna-li [li diu al nen

26 quereparteix].

2 7 AR: [L'agafa una altra nena]. No, no. [ ' 6 S ] de la Laia Antón.

28 M: De l'Elisabet, venga [donant-li el llibre al nen que reparteix].

29 AR: Elisabet.
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30 MI: De la Elisabet/, de la Elisabet/

31 M: Del Robert [li dóna a la nena que reparteix].

32 AR:Ijo?

33 M: De la Mariona.

34 AR: Mariona?

35 È: M'[a esti'f at] los cabells [plorant].

36 M: A la taula de FÍker no en deixarem perquè no estan quiets. Que íker no en vols tu?

37 Que en vols? Que en vols? Que t'assentes bé? A ve(u)re aquest és del Ferran que no

38 ha vingut. Li guarderem. I aquest és de la—

39 ... de la Désirée.

40 AR: I ami?

41 M: I a tu? Mira, aquest és de l'Arnau.

42 AR: El [ 'baj a èi'$a] allà.

43 M: Sí.

44 AR: I [ 'tono]

45 M: Aquest és de~

46 ... I tornes.

47 AR: Eh? [li toquen el seu llibre i s'enfada].

48 M: Arnau/ De la Núria. Aquest de la Helena, que ha anat al metge/ eh? Li hem de

49 guardar. I aquest de qui deu ser?

50 AR: [ 'baj a kf l'Sa], [ 'baj a kfí 'Sa] [es pensa que hi ha una nena amagada

51 al racó de les joguines].

52 M: Del Fermí, mira/ Vine, vine, vine Arnau, vine. I aquest de l'íker. Va Arnau que et

5 3 necessito/

54 AR: ['es] que no hi ['es] aquí/

55 M: Qui? Qui? Per l'íker. A qui busques? Arnau, a qui buscaves? A qui?

56 AR: A la Meritxell.

57 M: No, és aquí. A l'Èlia. Lo que passe és que la Meritxell no en té de llibre encara.

58 R: Però què ['fa]/ Arnau, ['mire] què ['fa]/

59 M: Perquè encara no li han comprat, sa(p)s? a casa seua/

60 R: Arnau/

61 M: De la Laia Pinol.

62 AR: [S'atansa a la seva taula perquè algú li ha agafat el llibre]. ['di$e] [enfadat]

63 ['ere] meu.
64 M: De l'Èlia.

65 AR: [Adreçant-se a la mestra] .[ 'mife]quem'[a ' f e t ]/ [/i han tancat el llibre de

66 fitxes],

67 M: Ja t'ho buscaré. De la Laia Pinol [li dóna un llibre per repartir].
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68 F: Aquí:

69 M: A vc(u)re.

70 AR: Aquí.

7 1 M: Molt bé. A ve(u)re Elisabet què hi hem de fer aquí. A vc(u)re cxplica-m'ho lu.

72 MI: [pln ' ta] .

73 M: Què hi hem de fer? No. l'Elisabet m'ho ha d'explicar. Què hi hem de fer?

74 [ÍK: Eh/]

75 M: Pss.

76 E:Unaredona.

77 G: I a mi?

78 M: Oh! I al Guillem, pobre Guillem. Ara no té llibre, ara no té llibre el Guillem. Oh!

79 pues perquè deu ser.

80 AR: (Obrint el calaix de Ics fitxes] ['es] aquí al davall.

8 1 M: Aquí al davall? Osti. Guillem! Que es guarda-

82 ... escolta que es guarda aquí cl llibre?

83 D: Lo papa meu me [ba kom'pf a] (xxx). Ole/, cañóle/

84 M: No aquí no. I cl Guillem l'ha guardat.

85 E: Jo ['tlrj] (xxx).

86 Mi: El Guillem, r[a yuar 'Ôat]--
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[2^11-99 j aula de P3 |l |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM10.TXT

ID: AR(H)-3; 10-1-10/N(D)-3;7-l-10 / MI(H)-3;3-l-10/ E(D)-3;8-l-10 /È(D)-3;10-1-10

H(D)-3;1-1-10 / D(D)-3;1-1-10 / R(H)-3;5-l-10 / G(H)-2;9-l-10 / LA(D)-3;9-l-10

CL: [M/AR/N/MI/E/È/H/D/R/G/LA]

CS: [Narració i escenificació d'un conte]

TX=NA: M: Escolteu, i què hi havia allà a la Po [és el nom d'una Teletubbies]

2 Què hi havia allà penjant en aquell paper ((per la castantyada els nens van fer un mural

3 amb aquest personatge)) Au, seu carinyo.

4 AR: Un bolso/

5 ALTRES: Un bolso.

6 M: Un bolso? Una cistella.

7 N: Una cistella.

8 M: I què hi havia a dintre de la cistella?

9 TOTS: Castanyes.

10 M: Castanyes/ És clar que sí. Per què?

11 MI: ['es] la castanyera.

12 M: I a on havia anat la castanyera a buscar les castanyes? A on?

13 TOTS: A la muntanya/

14 M: A la muntanya va anar. I què li va passar, que va trobar castanyes?

15 TOTS: No.

16 M: Què hi va posar, què hi va posar a la cistella?

17 TOTS: Caragols.

18 M: Caragols. Pobreta, perquè era molt velleta i no hi veia gaire. I quan va arribar,

19 íker, a la plaça de la ciutat per coure les castanyes què li va quan va mirar la cistella?

20 [la mestra va assenyalant els dibuixos que escenifiquen el conte i que estan penjats a

21 la pissarara de l'aula].

22 ML No [ba 'tindré] res.
23 M: No hi havia res.

24 E: [a'pie] caragols.

25 M: No hi havia res a la cistella.

26 E: [a'ßie] caragols.

27 M: Per tot arreu eren els caragols però a la cistella tampoc. Eren per tot arreu. I va dir:

2 8 "Ja m'he equivocat, en lloc de castanyes he agafat caragols amb banyes". I estava

29 més trista/ Estava trista. I va dir: "Pues què faré, què faré". Què faré?, va dir. Us en
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3 O recordeu?

31 TOTS: SÍ:

32 M: I què va fer? Què va fer?

33 Mi: [kanta ' ra] .
34 M: Cantarà. I què cantarà?

35 È: Caragol [ ' t f e W ] banya.

36 M: Molt bé. Va dir tornaré a la muntanya i cantaré la cançó del caragol treu banya. I si

3 7 treu la bany, què farà?

38 È:El [de j$a ' fa ] .
39 M: El deixarà. I si no la treu?

40 MI: [ayaf a'f a] les castanyes.

41 M: Ho agafarà perquè serà una castanya i dirà-

42 .. .què dirà? Castanyes al cistell, castanyes al cistell, castanyes al cistell \fa el gest com

4 3 si posés les castanyes al cistell].

44 TOTS: Castanyes al cistell, castanyes al cistell.

45 M: I a on se n'anirà després la castanyera?

4 6 AR: A la plaça de la ciutat.

47 M: A què? Què hi farà?

48 AR: A [ 'kOWf e] les castanyes.

49 M: Coure les castanyes/ i tant que sí. A ve(u)re avui a qui li tocarà:

5 O UNS : Jo. A mi [cridant].

51 M: I dirà, mira que dirà, dirà. Castanyes—

52 ... Què dirà? Castanyes torradetes/

53 D: Jo [s'aixeca],

54 H: I després jo, vale? [s'ha apropat una nena a la mestra perquè li posi el

5 5 mocador al cap abans d'escenificar el conte].

56 M: Bones i cálenteles.

57 G: I després jo.

58 M: A ve(u)re seu, que ho mirarem si te tocarà a tu. A ve(u)re seu que contarem/

59 G: I després tu, i després tu.

60 M: A ve(u)re quina cançó cantarem/

61 AR: Potet d'arròs [cantant].

62 M: Fem lo potet d'arròs? Venga, tots eh? [comencen a cantar i la mestra va

63 assenyalant a cadascun dels nens mentre canta]. Un potet d'arròs, plis pías; un potet

64 d'ametlles, plis plenyes. Doncs, mira t'ha tocat a tu avui. Mecasonl.

65 H: I després a mi, vale?

66 G: Després a mi.

67 M: A ve(u)re avui amb ella [la mestra comença a posar el mocador al cap a la nena].
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68 Un altre dia potser amb un altre/, eh?

69 UNS: A mi.
70 M: I què faràs ara? Què seràs?

71 D: La castanyera.

72 M: Clar/ Castanyera/ qui voleu que sigui? Li posem al cap—

73 ... què li hem posat?

74 UNS: Un mocador.

75 M: És un barret o bé un mocador?

76 UNS: Mocador/

77 M: I ara què li posem? [li col·loca una manteleta a l'esquena].

78 AR: La manta.

79 M: Una manteleta, una manteleta/ A ve(u)re xiqueta/ És clar és velleta l'hem de

8 O tapar ben tapadeta que no tingui fred. Què més li falta? Què li posarem més?

81 AR: El [l]a[l]antal.

82 M: Vine Meritxell, vine [la nena volta sola per l 'aulá\.

83 AR: ['djif et]

84 M:VineMeritxell/

85 N: I també ['porte] ulleres.

86 M: Sí, però mira ves no en tenim d'ulleres, eh? Ho deixarem així, eh? Ho deixarem

8 7 així. Molt bé la castanyera, eh? Que (a)nem a buscar la seva paradeta?

88 D: Sí.

89 M: Sí?Venga, a ve(u)re. Porta la cistelleta filla, busca-la. Vine Meritxell, vine.

90 E: Demàme[tOka'fa] ami.

91 M: Demà, te tocarà a tu. A ve(u)re vés a buscar la cistelleta [adreçant-se a la nena que

92 han disfressat perquè escenifiqui el conte]. Mira, aquí. Meritxell/

93 E:Demàme[toka'fa]mi.

94 R: No, demàme [toka'fa] a mi. A jo. A tu i jo.

95 E: A tu i jo.

96 MI: No ho [sa'pem] eh? Eh que no [sa'pem]?

97 E: Tu i jo eh Robert?

98 M: Au vine, vine castanyera, vine. Deixem-nos passar. A ve(u)re. La castanyera,

99 veus? vivia aquí/ Vivia aquí. Eh? al costat de la paradeta, hi tenia una caseta, la

100 castanyera. I va dir: "Ara és el temps de c[o]llir castanyes"[comença l'escenificació].

101 D: Ara ['es] el temps de [ko'/fi] castanyes.

102 M: Me n'hai d'anar a la muntanya/ Mira aquests dos nens asseguts, los dos.

103 D:Men'[aj Sa'na] alamuntanya.

104 M: I se'n va anar a la muntanya poquet a poquet. A ve(u)re tots: patrim—

105 TOTS: Patrim, patram, patrim, patram.
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106 M: Patrim, patram. I quan va arribar a la muntanya la castanyera va començar a

107 plegar castanyes i va dir:

108 N: Però si ['son] allà/

109 M: Castanyes/ al cistell. A ve(u)re/

110 N: Que [' S O n ] allà les castanyes/

111 M: No, no perquè es va equivocar primer.Castanyes/, al cistell, castanyes/ al cistell

112 TOTS: [repetint el que diu la mestra} Castanyes/, al cistell, castanyes/, al cistell.

113 M: I quan va tindré la cistella tota plena, tota plena, se'n va tornar cap a casa.

114 Patrim--

115 ...Ave(u)re/

116 TOTS : Patrim, patram, patrim, patram/

117 M: Patrim, patram -

118 ... Ja estàs? Ja has arribat?

119 D: Sí.

120 M: Venga, ja ha arribat la castanyera. I allavorens va mirar la cistella, nois i noies, i

121 que? Que hi havia res?

122 TOTS: No.

123 M: Oi! i es va quedar tota trista. Què faré?

124 D:Què[fa ' fe]?

125 M: Què faré? [la nena mentrestant ho va respresentant}. Oi, que trista es va quedar. I

126 què va dir? Què va dir? Tornaré-

127 ... a la muntanya. Hi va tornar.

128 TOTS : Patrim, patram, patrim, patram/ [comencen a acridar].

129 M: No, així no. Perquè no (a)na(v)a tan de pressa.

130 UNS : Patrim, patram/

131 M: Molt bé. Ja va arribar. I allavorens va pensar—

132 ... com ho faré per no agafar caragols? Que va dir que faria, filla? Què cantaria?

133 AR: [kanta ' fa] lacançó.

134 M: Quina cançó?

135 UNS: Caragol treu»

136 M: Caragol--

137 ... A ve(u)re/ Venga, cantem-la.

138 TOTS : Caragol [ ' t r E W ] banya, puj a a la muntanya, caragol bover—

139 ... jo també vindré [la mestra també canta]. I què anava fent? Castanyes—

140 ... A ve(u)re com ho fas? al cistell/

141 TOTS: Castanyes al cistell.

142 M: No et sento/

143 D: Castanyes al cistell/

617



ANNEX 3: transcripcions

144 M: Més fort/

145 G: [Cridant] Castanyes/ al cistell, castanyes/, al cistell, castanyes/, al cistell.

146 M: Castanyes/, al cistell. I quan va tenir ja moltes castanyes se'n va tornar cap a la

147 seva parada. Patrim, patram, patrim.

148 TOTS: Patrim, patram, patrim, patram...

149 M: I quan va arribar--

150 ... va agafar les castanyes i la va posar a la torradora. Posa les castanyes, aquí, filla,

151 per torra(r)-les/. Treu-les, fica-les aquí dalt. Fica-les aquí dalt

152 [s'apropen alguns nens per veure com ho f a la nena que escenifica el conte].

153 Meritxell, vés a sentat. Robert, assentat, seu. Venga, ves-les remenant que no es

154 cremi, eh? ves-les remenant. Venga.

155 EiDemàmet tOka ' fa ] ami.

156 M: Sí, però ara hem de mirar i escoltar. Meritxell/ vés a seure a la teua cadira, a la

157 teua cadira. Vés a seure/

158 E: [Cridant] Se ['kremen]/

159 M: Remena, remena, tu. Remena, que es torrin ben torradetes.

160 MI: Què [ ' f a S ], Désirée?

161 M: Ben torradetes/

162 E: Ai, ai [ha caigut una castanya a terra]. Ja li ['pleyo], jo. Ja li ['pleyo].

163 M: Venga que es van torrant. Ui que contenta està la castanyera/ perquè ara vindran

164 los nens i les nenes/ a buscar castanyes/ i ja us en podrà donar, ja us en podrà donar.

165 Eh que sí? Mira, els nens i les nenes. A ve(u)re el Robert com va a buscar

166 castanyes/ Vine Robert. A ve(u)re Robert /[la mestra li dóna una paperina que ha f et

167 amb un tros de diari}. Fica't aquí a la botiga de la castanyera, fica't a la botiga.

168 Meritxell/, assenta't.. Meritxell, vés allà a la cadireta, allà.

169 E: I ami?

170 D: Ara ['bÍQ]/

171 M: A ve(u)re. Escolta/ Robert/ Ara ella va traient les castanyes. Assenta't, Elisabet.

172 Després ja hi aniràs tu a comprar.

173 R: Ara jo.

174 M: Escolta, ara tu arribes a la botiga ((la botiga és una botiga de fusta de joguina)) i

175 què li dius a la castanyera?

176 LA: I després jo.

177 M: Pss. Què li dius? Bona tarda/

178 R: Bona tarda.

179 M: I ara què li demanes? Què li demanes? Tu dis què vols?

180 D: Què ['bols]?

181 M: Contesta. (A)neu a seure [a uns nens que estan drets] Què vols?
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182 R: Castanyes.

183 MI: Sinot'[as't1fe] els cabells.

184 M: Castanyes? Doncs, venga posa-li aquí a la paperineta. A ve(u)re/ Posa-li

185 castanyes. Posa-li castanyes. Mira/ aquests nens que no escolten no seran

186 castanyeres. És clar que no/ Molt bé. Venga dóna-li. Ara tu li dius: Quant val?

187 D: Quant ['bal]?

188 M: No, ell. Quant val?

189 R: Quant ['bal]?

190 M: I tu què li dius. Què li contestes? Quant val. Quant val. Contesta-li.

191 D: Quant ['bal]?

192 M: No tu. Dis una moneda, dos monedes.

193 D: Una moneda.

194 M: Una moneda? Venga dóna-li. Dóna-li la moneda, a ve(u)re/ Dóna-li la moneda.

195 Dóna-li, dóna-li a la castanyera/ ella et dóna les castanyes. I després què li dius?

196 D: Adéu/

197 M: Adéu/ Molt bé. Molt bé.
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12-11-99 j aula Je P3 1 1 1 IL I

TRANSCRIPCIÓ: TRAM11.TXT

ID: AR(H)-3; 10-1-11 / E(D)-3;8-l-l 1 /R(H)-3;5-l-l 1 /MI(H)-3;3-l-l 1 /D(D)-3;1-1-11 /

LA(D)-3;9-l-l 1 / H(D)-3;1-1-11 / N(D)-3;7-l-l 1 / MA(D)-3;3-l-l 1

CL: [M/AR/E/R/MI/D/LA/H/N/MA]

CS: [Els nens conversen entre ells o amb la mestra mentre pinten una fitxa]

TX=CO: M: A tu et sembla que has d'anar tan de pressa? Que hem de pintar a fora també? A

2 poquet a poquet.

3 AR: Jo ['ba j] a poquet a poquet

4 M: És clar que sí.

5 E: Jo també.

6 M: Venga.

7 ALTRES: Jo també/

8 AR: I jo/

9 R: Sí/

10 AR: El Mique, no.

11 D: Que no, eh?

12 MI: (xxx)

13 AR: Que no/ Que no/

14 M: A ve(u)re aquell nen que només parla, que és l'Arnau/

15 E: Oi, jo me ['kanso]/ [estant pintant].

16 R: Jo no.

17 AR: (xxx) [ torna'fe] alatarde/

18 E: Què?

19 AR: [liparla a l'orella].

20 MI: ['es] igual, ['es] igual [està comparant el seu color amb el del nen que seu al

21 costat]. El Robertm'[a 'Oït] que ['es] igual. Eh que sí que ['es] igual?

22 [pregufiía-li a una companya de la mateixa taula].

23 D: El meu també [*es] igual. El meu també ['es] igual.

24 [...]

25 Mi: Jo, ['mire], tot pintat, [ 'mire]?
26 LA: Jo també.
27 R:[ka'¿ew]/[cnWa«í].

28 Ml: [ka ' / few] , quem'[as ' fet aklpo 'ka] . M'h[aw ' fet ak lpo 'ka ] /
29 D: No.

620



ANNEX 3: transcripcions

30 M: Mira, escolta, sabeu què heu de fer? Eh? Mira tortugues, ho teniu que fer-

31 AR: I a mi també.

32 M: Mira que dic Arnau, ho teniu que fer superbé perquè li hem d'ensenyar a la

3 3 Meritxell i així n'apendrà ella. D'acord?

34 AR: Jo / / [ ' f e t ] .

35 M: Doncs, fes-ho molt bé que li ensenyarem.

36 [...]

37 E: A mi me [ ' fal te] aquest i ja [es'ta].

38 AR: Aquest c[o]rgol ['es] molt gros [a la fitxa hi ha un caragol per pintar].

39 [...]

40 E: Ai, quejóme ['kanso]/

41 R: Que no.

42 E: Me ['kanso].

43 R: Eh que no?

44 [...]

45 AR: Jome ['kanso].

46 R: Jo també/

47 M: Mira, el Miquel no sap seure—

48 ... no sap seure i allavons què li passa? que cau [al nen se li ha enganxat la bata a la

4 9 cadira i a l'aixecar-se ha caigut].

50 R: [ 'kaw],[ 'kaw].
51 M: Vine, vine. Ja està.

52 R: ['kaw] ['kaw].
53 MI: Ja [es'ta].

54 M: Vine que hi posarem el nom. A ve(u)re

55 H: Senyoreta?

56 N: Senyoreta, senyoreta Maria, que em['dones] una maquineta? Que em

57 ['dones] una maquineta?

58 M: Sí després. Ara hem de fer la fitxa.

59 [...]

60 N: Senyoreta, senyoreta que me [a'juSes] una mica, m'ta'juSes] una mica?

61 M: Ara no que tinc feina.

62 [...]

63 M: Quan acabaran els nens de les tortugues grogues aniran a la taula de la plastilina/

64 H: I jo?

65 M: Qui l'Helena? Aniràs al raconet de la cuineta, Helena.

66 MA: Senyoreta/
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67 M: A ve(u)re que ara vinc.

68 AR: Senyoreta/Ja [aj aka 'bat] /

622



ANNEX 3: transcripcions

12-11-99 |auladeP3

TRANSCRIPCIÓ: TRAM12.TXT

ID: MI(H)-3;3-l-12 / AR(H)-3; 10-1-12 / E(D)-3;8-l-12 / LA(D)-3;9-l-12 / D(D)-3;1-1-12
R(H)-3;5-l-12

CL: [M/J/MFAR/E/LA/D/R]

CS: [Els nens conversant entre ells mentre fan platilina. Puntualment hi intervé la

investigadora]

TX=CO: MI: [ 'mife], quines boles/

2 [...]

3 AR: No ['puk], no ['puk]: [no pot posar la cadira].

4 I: On vols anar? Allà. Vigila el cap. Apa, seu.

5 E:['te],['tome] [dóna plastilina al nen que ha arribat] . Què en [ ' b 0 1 S ] ?

6 [...]

7 LA: Qui [ ' b 0 1 ] coca? Qui [ ' b 0 1 ] coca? Qui [ ' b 0 1 ] coca? [la coca és un tros de

8 platilina].

9 M: Désirée, Désirée, no has acabat [la nena no ha acabat de pintar la fitxa però ha

1 0 anat a fer plastilina]. Has de pintar el caragol. Vine, vine. Désirée/

1 1 LA: Qui ['bol] coca? Qui ['bol] coca?

12 M: Désirée, Désirée, vine.

13 D: Joño ['puk].

14 LA: Qui ['bol] més coca? Qui ['bol] més coca?

15 AR: Jo.

1 6 LA: Qui ['bol] més coca?

17 MI: Jo no ['buj] Qui ['bol] més coca?

18 E: Jo/

19 MI: ['te], més coca.

20 LA: Qui ['bol] més coca? Qui ['bol] més coca?

21 E: Per qué [as f i 'kat] també lo teu?

22 LA: Qui ['bol] més coca?

23 E: Te'n [f a'f e] un altre.

24 LA: Qui ['bol] més coca? ['te], [donant-li al nen del costat] .

25 AR: Jo. [...] Qui ['bol] més coca? Qui ['bol] més coca? Qui ['bol] més coca,

26 que és la meva/

27 MI: [ 'mife], joho[ 'faj] amb los dits.
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28 AR: Eh? Qui en ['bol]? Tu que en ['bols]? Tu, Miquel? I tu?

29 E: Jo no, jo no.
30 AR: Sí, si.
31 R: Jo sí, jo sí.

32 MI: Jo també.

33 AR: Vale, ['te].

34 E: Jo no.

3 5 LA: Jo tampoc.

36 AR: L'[az aya ' fa t ]?
37 LA: Jo ni ['bu j]/

38 AR: Ella, no.

39 [...]

40 D: S'[akapa'f a] de fer, vale?

41 E: Jo ['f a j] lo meu.

42 MI: A casa meva sí que en ['tig] de plastelina. [porta'f e] (xxx) i us he la

43 [dejSa're] a tots.
44 E: [Tots es posen contents] I a mi?
45 AR:Iami?

46 D: I ami?

47 MI: Si ['kf iSes] no, eh?

48 D: No [kfiaa ' re] .
49 LA: I a mi? I a mi?

50 AR:Iami?

51 MI: A tots. Todos.

52 D:Li[dÍ're] al'íker.

53 I: Escolteu, a veure si m'expliqueu què feu amb plastilina/ Què fas tu Robert?

5 4 AR: Jo una moto

55 I: Una moto?
56 E: I jo, jo una muntanya.

57 I: Carai/

58 D: Jo també una moto.

59 I: Com és que feu--

60 MI: Jo també ['f a j] una moto.

61 E: I jo/

62 I: Si que us agraden les motos?

63 E: I ami no. M'[a'yf aSen] les muntanyes.

64 I: Què fan les motos? Què fan?
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65 D: ['koren] molt les motos.

66 I: Corren molt?

67 R: Jo ['f aj] una de grossa.

68 I: Sí? Carai.

69 D: Lo pare meu ['te] una de grossa/

70 I: I que hi puges tu?

71 MI: La Conxita, la Conxita meva també en ['te]. A dalt/

72 I: Mira que bé.

73 D: ['kore] molt, la moto.

74 MI: La Conxita meva la [ ' t e ] a dalt/

75 R:Tu, ['ka/Ce].

76 MI: De B arcelona, la [ ' t e ] a dalt.

77 I: Què és grossa també?

78 MI: [Assenteix amb el cap] I [ 'kOP e] molt.

7 9 I: Carai/ què hi has pujat mai tu?
80 MI: [Primer fa que sí amb el cap i després que no].
81 I: Ets massa petit?
82 [...]

83 AR: [aj 'fet] una grossa.

84 E: Ara [f a'f e] la porta del balcó, [f a'f e] la-

85 ... la porta de la torre.

8 6 AR: Eh/ A la meva casa, [ f a ' f e ] plastilina.

87 E: Amiqueme'n[porta 'ras]?.

88 I: Ja heu acabat?

89 LA: I a mi?
90 AR: A tots.

91 LA: Vale.
92 E: I ami?
93 AR: Tots/
94 MI: lami.Unapertuijo, tuijo.

95 AR: I a la meva en ['tir)].

96 ... Una grogra, també la [porta'f e]; una ve(r)mella/, també la [porta'f e].

97 R: Jo en [porta'f e] una de blava.

98 E: Jo en [port a'f e], jo en [porta'f e], jo en [porta'f e]--

99 ...(xxx) Jo demà en [porta'f e] i te'n [dona'f e] a todos/

100 LA:Iami?
101 AR:Iami?
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102 E:També. A todos/usen [porta're] a todos/

103 LA: ['mire] quin forat/
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12-11-99 | pad de l'escola |l |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM13.TXT

ID: F(H)3;3-1-13 / H(D)-3;1-1-13 / AR(H)-3;10-1-13

CL: [I/F/H/AR]

CS: [Els nens parlen entre ells mentre juguen amb la terra del pati. La investigadora hi intervé

per saber a què juguen]

TX=CO: I: A veure si m'expliqueu a què jugueu/

2 F: A a ['f e] un clot.

3 I: A fer un clot?

4 F:Il ' íkerho[dez'monte]]/

5 [ÍK... [...]]

6 [LP: Això és un un és l'a(r)bre]

7 I: Escolteu, i a veure si m'expliqueu per què el voleu fer el clot?

8 F: Perquè sí.

9 I: Què hi voleu posar dins del clot, eh?

10 F: Unes fustetes.

11 I: Una fusta?

12 F: ['mire]/, l'íker ho [dez 'monte] .
13 I: Què hi ha aquí eh? que hi ha?

14 [ÍK: [...]]

15 F: Per [po'za] fustes.

16 L I com és que hi voleu posar fustes aquí a veure/

17 F: Perquè sí.

18 [LP: ['mire]]

19 F: ['mire]/, ho [dez 'monte] .
20 [ÍK: [...]]

21 I: [Comencen a barallar-se perquè un dels nens ha desmuntat la muntanya de terra que

22 ha fet l'altre]. Sense esbarrralla-us.

23 [LP: I l'íker [dez'monte] això.]

24 I: Què fa l'íker, què fa?

25 [LP: [dez'monte] això.]

26 F: sí, [dez 'monte] això/.
27 I: Escolta íker, no ho has de desmuntar, doncs/

28 F:Jahi[az Sezmon'tat]/
29 I: [Apareixen altres nens]. Venga, l'Helena també us ajudarà.
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30 AR: A la tarda també ens ['a

31 H: ['mire]/
32 I: Escolteu-me quan ho tingueu fet què hi posareu aquí dintre, a veure si m'ho

3 3 expliqueu.
34 F: Unes fustes.

35 I: Unes fustes? I on les teniu les fustes?

36 H: [mi'f ew], ['mire], una cucaracha/ més grossa/, ['mif e]/.

37 F: Ah! aquí.

38 AR: Va/ [ga ' fem] sorraila[ma'tem],va! [po'zem] la sorra i així

39 [esta'fa] morta, vale/ ['ba] li [po'zem]. Jo li ['pozo] la sorra.

40 [es'ta] aquídins. Va[ta'pem]-(l)a.

41 H: [Troba un escarabat a la terra del pati] Eh ! [ ' b E W S ] aquesta cuc ar acha/ Aquí,

42 aquí. ['mif e]te-la.

43 AR: [es'ta] morta, [es'ta] morta. Ai, quin susto, eh? ['sas]/, [po'Sem

44 dju 'ya]?
45 Aquí no se ['pod dju'ya], aquí no mos [ 'di$en].

46 [ÍK: [...]]

47 H: ['bine], que la [mata 'f e]. Vine que [esta'f a] marida.

48 [...]
49 I: Que fareu un clot o no el fareu?

50 F: Sí que el [fa 'f em] [passen uns segons]. Ja [es'ta] fet.

OBSERVACIONS:

No hem tingut en compte les intervencions d'/RT i LP perquè corresponen a dos alumnes amb problemes

logopèdies.
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I3T1-99 | aula de P3

TRANSCRIPCIÓ: TRAM14.TXT

ID:AR(H)-3;10-l-14/G(H)-2;9-l-14/MA(D)-3;3-l-14/ È(D)-3;10-1-14/D(D)-3;M-14

MI(H)-3;3-l-14

CL: [M/AR/G/MA/È/D/MI]

CS: [Els nens comenten l'absència d'una companya]

TX=CO: AR: I l'Anna?

2 M: I a la vostra taula qui falta? L'Elisabet. [Dirigint-se a una altra taula] I a la vostra?

3 G: Eh que [ f a ' f e m ] trampes? [parlant amb la nena que seu al seu costat] .

4 MA: L'Anna.

5 M: L'Anna falta aquí/ Sabeu què li passa a l'Anna? Sa(p)s què li passa a l'Anna?

6 [adreçant-se a un nen que està distret]. Doncs, l'Anna també està malalta. Li fan mal

7 les orelletes i ara ha d'anar al metge [una nena l'interromp].

8 È:I, i l ' [ aw 'pefen] delcap.

9 M: Sí, si xigueta. Ha d'anar al metge, a la clínica que l'han d'operar de les orelletes.

I 0 Perquè li fan mal i allavors quan estarà — [la torna a interrompé una altra nena].
I I D: A la clínica.

1 2 M:... quan estarà bona, doncs, ja vindrà. Eh? Ja vindrà.

13 Mi: Ja[par la ' ra] ,
14 M: Ai que bo! Ja parlarà diu el Miquel ((la nena que falta té problemes d'adaptació i

1 5 gairebé no parla}). Que no parla a vegades l'Anna?

16 TOTS: No.

17 M: Per què?

1 8 MI: Perquè ['te] a les [aw]relles un os.

19 M: Té un os a les orelles/ 1 per què no parla? No parlem pas per les orelles, parlem
20 per la boca. Com és que no parla?

21 AR: Perquè no ['sen].

22 M: Perquè no hi sent, clar/ i les orelles per a què serveixen? Per a què serveixen les
23 orelles?

24 D: Per [par'la].

25 M: Per parlar?

26 AR: No/

27 M: Per a què Arnau?

28 AR: Per se [sen'ti].

29 M: Per sentir serveixen?
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30 D:Iper[par ' la] també.

31 M: Que par- A ve(u)re com parles amb les orelles tu, a ve(u)re / Que sa(p)s parlar tu

3 2 amb les orelles, o no?

33 D: Sí.
34 M: A ve(u)re parla amb les orelles que t'escoltem.

35 D: (xxx) [amb la mà a la boca].

36 M: Treu-te el dit de— es que no t'entenc. Treu-te la mà de la boca, dona/ Bueno

3 7 escolta corn quedem? Que parles amb les orelles o escoltem amb les orelles?

38 È: [askol' tem].

39 M: Mira, la £lia escolta. I tu íker què fas, parles o escoltes?

40 [...]

41 È: Senyoreta, senyoreta, la Maria es [e S't a] enfadada ((la María és una nina de

42 cartró)).

43 M: Oi sí. Li hem girat la boca, mira. I què vols que estigui enfadada o contenta?

44 È: Contenta.

45 M: Pues venga vés-la a arreciar. O j o el dit/

46 D: Joi'fa'reklo]

47 MI: ['mire], ['mire] el Felip ['te] el nas, el Felip ['te] el nas així nas [es

48 toca el seu indicant que el Felip ((un niño de cartró també)) té el nas girat],

49 M: Té el nas girat? Au venga arrecia el nas del Felip de paso, venga/
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13-11-99 | aula de P3 |l | IL \

TRANSCRIPCIÓ: TRAM15.TXT

ID: MI(H)-3;3-l-15 / D(D)-3;1-1-15 / F(H)-3;3-l-15 / G(H)-2;9-l-15
CL: [M/MI/D/F/G]

CS: [Una part de la classe —l'altra ha anat a classe de religió- explica com fan pipí tant els nens

com les nenes. L'estímul és un dibuix]

TX=EX/AR: M: Us en recordeu que l'altre dia-

2 MI: La Laia Antón no hi ['es].

3 M: No. Mira l'altre dia que vam estar fent. A ve(u)re si us en recordeu/ Que vam fer

4 una cosa molt xula molt xula però no la vam acabar. A ve(u)re, que us en enrecordeu?
5 Qui era aquest? Què feia? Què feia aquest nen?
6 TOTS: P[e]pí.
7 M: Pipí. I a on el feia el pipí?

8 TOTS: AL wàter.

9 M: Al wàter/ Perquè el pipí a on se fa, Fermí/
10 TOTS: Al wàter.

11 M: És clar. Oh! perquè ho fa plantat?

12 D: Perquè [ ' t e ] una titoleta.

13 M: Escolta, però que...

14 MI: Perquè ['te] un penis.

15 M: Té un penis? I perquè té un penis? Què és?
16 MI: Un nen.

17 M: És un nen. I les nenes que en tenen?
18 TOTS: No.

19 F: Vulva.

20 G: ['es] nen.

21 MI: Vulva.

22 M: Ah, que tenen vulva les nenes? Ah! I escolta, i si tenen vulva com lo fan el pipí?
23 D/MI: Sentades.

24 M: Ah! s enfades, és clar que sí. Molt bé, molt bé.

25 G: Jo el ['f a j] assentat el p[e]pí.

26 M: Tu el fas assentat també? I no ho ets una nena, eh que no? I com és que el fas
27 assentat, explica-mos-ho.
28 G: Perquè sí.

29 M: Que el fas més bé? Que estàs més còmode? Estàs més bé assegut?

631



ANNEX 3: transcripcions

30 G: [Ai«].

31 M: Mira, mira que tenim aquí a ve(u)re si us en recordeu, que a la Meritxell no li hem

3 2 ensenyat i ara li explicarem. Li explicarem a la Meritxell que amb ella no li hem

3 3 ensenyat [interromp la classe una altra mestra].
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IT- 11-99 j aula de P3 _ | 1 | IL

TRANSCRIPCIÓ: TRAM16.TXT

E(D)-3;8-l-16

CL: [M/È/F/G/M/D/E/N/H]

CS: [A la classe del costat han trobat una mussaranya al pati i l 'han portat als nens més petits

perquè la vegin. La tenen damunt una taula amb una capsa de plàstic i la descriuen, tot i

que la confonen amb un ratolí]

TX=DE: M: Què té aquest ratolinet? Què té? Què li veieu? Què té?

2 È: Cua.

3 M: Cua? I que més?

4 F: ['mire] que petit ['es].
5 G: I ['te] potetes.

6 M: No el toquésseu eh? que us mossegaria aquest ratolinet. No el toquésseu. A

7 ve(u)re que té més ademes de cua, què té més?

8 È: Potes.

9 M: Potes? Quantes ni deu tenir de potes? A ve(u)re si els hi sabeu contar.

10 MI:Noel[to'kew], eh?

1 1 G: No el [to'kew ] perquè us [moseya'r a]/
12 M: Quantes, quantes potes, té?

13 D:Perquè[mo'seye]]?

14 G: Per què [mo'seye]]?

15 M: Per què? Mira, mira per què deu mossegar, per què? Per què mossega?

1 6 {adreçant-se a una nena que intenta posar una cadira per veure-ho millori . Escolta que

1 7 faràs mal als nens, eh noia/

18 MI:Jono[ 'pUk]/

19 M: No es dóna espentes. Doncs, plantadeta. Escolta, què més té? què més té

20 ademes de potes?

2 1 G: Boca/

22 M: Boca? Que li has vist? I què més té? A ve(u)re mireu-ho molt bé. Què més té? Què

2 3 més té? A ve(u)re expliqueu-me que més té.

24 MI: [awjrelles.

2 5 [Entra el director de l 'escola amb la mestra que ha portat l 'animal per veure

26 exactament què és]. [...]

27 M: Escolta, i què més té? Hem dit potetes, té cua/ Què més té? [els nens es comencen
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28 a harallar ¡>tnjuè no lui \rnen] Aneu a la vostra taula que ho veureu toi.s. us ho

29 portaré, venga. Així ho veurem lots si no aquí-

30 ... Vés a la teva taula.

31 G: Jo no ['1ÍQ] cadira/ Jo no ['Urj] cadira/

32 M: Vés a la teva taula.

33 D: Què ['mljlt$e] aquest ratolinct?

34 M: Mira, avui menja panellet perquè no tenien res niés. Què niés li veieu?

35 È: Eh?, aquesta cadira [*6s] de la l-uia [unti altra nena l'lui agafat].

36 M: A ve(u)rc mireu-ho Ixi que passarem amb una altra taula. Què més té?

37 G: Jono f t i r j ] cadira/

38 M: Agafa aquella, que ara no hi é(s) l'íkcr. Què més té? filia/, mincu-lo.

39 È: Ulls.

40 M: IJQ què? Cues? Una. no hem dil una/ Quantes ni veus tu? Una?

4 1 (ME: ¿E(s)tc c(s) tuyo?)

42 M: Si és meu?

43 [ME: Sí].

44 M: No.

45 [ME: No].

46 M: És de l'altra classe. De la classe de la senyoreta T(c)rcsa. 1 què més li veieu? Què

47 li veus més Fermí?

48 MI: Ai, eh que ['es] boniquct?

49 M: És boniquct?

50 F: Una, una cua

51 M: Sí i què més? Escolta, i què hi té al damunt? Què hi té, pel o plomes? {dos nenes

5 2 estan jugant a nines i la mestra els hi pren]. Escolteu senyores, ara dcixcm-lcs a

5 3 dormir. Què té pèl, o te plomes, o què hi té?

54 F: (xxx)
55 M: Què hi te aJ damunt, que té pèl o no?

56 F: (xxx)

57 M: Sí però què hi veieu, pèl o plomes?

58 È: Pèl.

59 M: Pèl/ té, com los gossets i els galets/, pèl/. A vc(u)rc (a)ncm amb una altra taula.

60 D: Aquesta [cridant].

61 M: Què hi ha més? A vc(u)re mireu, què hi veieu més? Què té mes. a vc(u)rc

62 expliqueu-me coses. Què té? Què més li veus? Què més?

63 D: La cua.

64 E: Jonoho[ ' bek ] /
65 M: Sí, i què més? i què més?
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66 D: Que ['pike], que [mo'seye]?
67 M: Que ha dit la senyoreta T(e)resa?
68 MI: Sí.

69 M: Què li ha passat a l'Aura?

70 MI: L'[a moseVat],
71 M: Aon?

72 MI: L'[a mose'yat]--
73 ...al dit.

74 M: Al dit. Al dit, l'ha mossegat. Eh? Potser és que té gana, pobret. Potser té gana.
7 5 Eh? Elisabet, què et sembla?

7 6 MI: Potser ['te] gana.

77 M: Potser té gana. Mirate'l com va caminant. Ara no féu massa soroll perquè sinó

78 s ' asustará. Perquè és petit i si sent molt soroll s ' asustará.

79 MI: ['mire] senyoreta si ['te] caca.

80 M: Venga, ara l'ensenyarem als altres nens.

81 D: ['te] caca/

82 M: No passa res, vés/

83 Mi: L'[a tSa'fat].
84 M: Perquè els animalets també fan caca, eh, Miquel/ Eh que també mengen?

85 MI: Sí.

86 M: Doncs, també fan caca.

87 N:['tife]'tcapallà.

8 8 M: Què li veieu? Què h' veieu a (a)quest animalet? Què li veieu?

89 G: La cua.

90 M: I què més? La boca li has vist tu, eh, Guillem/1 què més? Què hi té aquí al

91 damunt? Té un morret llarg, i què hi té, al morret? Què hi té/ Què hi té? Què és això?

92 G: Pèl.

9 3 M: Pèls hi té damunt del morret. El bigot. Què té un bigot?

94 H: Jo [aj 'pis] les potetes.

95 M: Les potetes.

96 G: Jo [a j 'pis] la boca.

97 M: Sí. [Adreçant-se a una nena que pràcticament no diu res] Què hi té filla, què té?

9 8 Què té? Què és això? Orelles/ Eh? Orelles, orelles. Les has vist les orelles? Si:

9 9 Molt bé. Mol bé, venga.
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13-11-99 \ aula de P3 11 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM17.TXT

ID: D(D)-3;1-1-17 / MI(H)-3;3-l-17 / F(H)-3;3-l-17 / G(H)-2;9-l-17 / H(D)-3;1-1-17

E(D)-3;8-l-17

CL: [M/D/MI/F/G/H/E]

CS: [Els nens descriuen un dibuixos que va assenyalant una nena.Són uns dibuixos que han

treballat amb la mestra com si es tractés d'un conte]

TX=DE: M: Venga, ara la Désirée mos l'explicarà.

2 D: [Assenyalant el primer dibuix}. Què ['es] això?

3 MI: La Maria.

4 D: Què ['es] això? [Se li desempega el dibuix de la pissarra}. Ui!

5 S'[a èezmane'yat], eh/
6 M: S'ha desmanegat?

7 D: No, ja el ['f iko] jo.

8 M: Venga apreta-ho fort. [La mestra l'ajuda perquè ella sola no pot]. Vine, a

9 ve(u)re que t'ajudo?

10 D: Sí.

11 M: Venga ja está. Venga, comença.

12 D: [Continua assenyalant el dibuix]. Quin color [í 'a] aquí?

13 TOTS: Verd.

14 D: I les mànigues?

15 TOTS: Roig.

16 M: Pss. No ho sentim, Èlia/ [està donant cops amb els peus].

17 D: I aquesta màniga?

18 MI: Roig.

19 D: I la sabates?

20 TOTS: Roig.

21 D: I els mitjons?

22 TOTS: Verd.

23 D: I aquest mitjon?

24 MI: Verd.

25 D: I la mà?
26 MI: Blanca.

27 F: Gris, gris.

28 D: I la mà? Ai, aquesta mà?
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29 M: Fermí, escolta.

3 O MI: De color carn.

31 F: De color cara.

32 D: Es meua/ [cridantperquè un nen li ha agafat la cadira].

33 M: Que té la guarda, dóna/

34 MI:Tela[gu'afao]/

35 M: No veus que no fa res. Te la guarda/ Au venga, dona

36 D:Peròmel'[a 'pres] un rato/

37 M: Au acaba d'explicar el conte.

38 D: I la cara? Ui, s'[a Oezmane 'y at] una altra vegada.

39 M: Mecaxins, és que està molt xafat, veus? Ja ho tornarem a arreglar, tranquil·leta. Ja

40 està. Veus? Ja està.

41 UNS: Groc.

42 M: Mira, escolta heu de mirar el que assenyala? Què assenyales, xiguetal

43 D: I el cabell?

44 MI: Groc.

45 , ALTRES: Groc.

46 ' D:I,i,i-

47 ... i ai/ ((no /z surt la paraula)) això?

48 TOTS: Roig.

49 MI: Però què ['es] això?

50 M: Què és això? diu el Miquel. Què és? Què és això?

51 MI: Què ['es]?

52 D: Un llaç.

53 G: Un llaç no/

54 M: No és un llaç? A la cua/

55 MI: ['es] un llaç.

56 D: Queja [es'ta] aquest? [assenyala un altre dibuix].

57 F: El dénteles.

58 G: El dénteles.

59 M: Escolla/

60 D: I això [assenyalant un altre dibuix].

61 M: Désirée/ Désirée/

62 G: La pilóla/

63 M: Però què és el dénteles, un gal, o un gos, què és?

64 MI: Un conill.

65 D: Un conillel.

66 M: I com ho sa(p)s que és un conill, per què?

637



ANNEX 3: transcripcions

67 D: Perquè té: [la nena dubta] té: Noho ['se],noho ['se].

68 M: A ve(u)re treu el dit que no t'entenc/

69 D: No ho ['se].

70 M: No ho sa(p)s per què és un conill? Què ho sap algú?
71 MI: Sí.
72 M: Qui?

73 D: ['es] un conill.

74 M: Per què és un conill?

75 MI: Perquè ['te] cua.

76 H: Perquè ['te] dentetes.

77 D: Perquè ['te] cua, ['bews]?

78 M: Perquè té cua? Sí, però aquell ratolinet que hem vist abans també tenia cua i era un
79 ratolí.

80 D: A on [ ' e S ] aquell ratolí?

81 M: Ara se n'ha anat amb una altra classe. Però també tenia cua i és un ratolí. Com és

8 2 que té cua i és un conill? Per què?

83 H: Perquè ['te] cua, ['te] cua i ['te] dents, ['te] dents.

84 M: Ah, i té dénteles/

85 E: ['mi'f ew], quin ratolí/

86 M: Pss. Què més? [una nena s'esvalota]. No no ara no n'hi ha cap. Ara escoltem-la.

87 Continua, filla/

88 D:Ja[es'ta].

89 M: Ah, ja has acabat? Doncs, venga un aplaudiment, un aplaudiment.

638



ANNEX 3: transcripcions

F3-11-99 Taula de P3 |l |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM18.TXT

ID: G(H)-2;9-l-18 / H(D)-3;1-1-18

CL: [G/H]

CS: [Dos nens conversen entre ells mentre la mestra segueix el desenvolupament d'una

activitat]

TX=CO: G: Jo ['porto] un llapis/ .[Fent cantarella] [a j por'tat] un llapis/ Ale cañóle/

2 H:Ehqueamime'l[dÍ$a'fas]?

3 G: (xxx)

4 H: Jodemàen[porta 're] i te'l [dija 're]
5 G: Pues jo, si te ['portes] malament no te'l [dí$a'f e]. Si te ['portes]

6 malament no te'l [díja'fe].

7 H: Si te [portes] malament--

8 G: Jo no me [porta'f e] malament, [ 'ka/fe]!

9 H: La Núria si se ['porte] malament no li [dona'f e].

10 G: No, jo tampoc no li [dona'f e], no.

11 H: Iaia Mariona si no se ['porte] bé tampoc no li [dona'f e]. la l'íker

12 tampoc si no se ['porte] bé, tampoc, no li [dona'f e], tampoc. I ala Èlia--

13 G: El (xxx) de la Mariona i de l'íker ['fa] a així \fa un gest amb la mà]: clac i (xxx).
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F3-11-99 I aula de P3 \l H L \

TRANSCRIPCIÓ: TRAM19.TXT

ID: MI(H)-3;3-l-19 / F(H)-3;3-l-19 / AR(H)-3;10-1-19 / LA(D)-3;9-l-19 / G(H)-2;9-l-19

H(D)-3;l-l-19/MA(D)-3;3-l-19/N(D)-3;7-l-19

CL: [M/MI/F/AR/LA/G/H/MA/N]

CS: [Els nens demanen per f er pipí. La mestra no els hi deixa anar tots junts]

TX=CO:MI: Senyoreta, [baj a 'fe] un p[e]pí, [baj a 'fe] un p[e]pí.

2 M: Vés.

3 F: A ['f e] unp[e]pí.

4 M: [un nen vol anar al lavabo també] Eh, eh, assenta't.

5 [ÍK: Jo tinc caca].

6 M: Bueno, ara hi anirem. Venga sente-us. Ara quan vindrà ell. Seieu, [un altre nen

I va cap al lavabo]. Espera't, [el nen insisteix]. Bueno, ara hi anirem, ara hi anirem.

8 AR: Jo també en ['tir)].

9 M: [Amb insistència] Ara hi anirem. Ara hi anirem.

10 AR: M'[es'tik pi '$an] / \fa com si se li escapés].

I I M: Bueno, espera't un moment. A ve(u)re els nens de la taula de les tortugues de

12 color groc que vagin a fer el pipí. Els de la tortuga de color groc, venga/ Els que en

13 tinguin, eh? els que en tinguin.Si no en teniu no.

14 LA: Jonoen[ ' t i r j ] .

15 M: Mira [sun de la classe en direcció cap al lavabo].

16 G: ['nem] a fer un pipí.

17 H: Quan [ b i n ' d f a ] la senyoreta-

18 MA: ['nem] a fer pipí, nens.

19 H: No encara no. Quan [di'f a] la senyoreta.

20 [ÍK: (xxx) \puja sobre una taula]].

21 H: Ai, ai, la senyoreta/

22 M: A ve(u)re, mira fker/ íker, què et sembla, que has d'anar per damunt la taula com

23 un gatet? Que ets un gatet o bé un nen?

24 [ÍK: (xxx)].
25 M: Oh, però que hi fas aquí? Au venga vés al teu lloc, corre/ seu. Home!, tranquil-let.

26 A veure que tenim aquí. Què tinc jo aquí?

27 H: Que [baj a 'fe] p[e]pí?

28 M: No, espera't, després/ Ara hi ha els nens de la taula de color groc a fer pipí eh?

29 després uns altres.
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30 G: Després uns altres.

31 M: Mira mentrestant farem uns camins nosaltres. Si? Farem uns camins.

32 H: Sí.

33 M: Sabeu que hem de fer uns camins a la pissarra molt ben fets/ Doncs ara els farem

34 aquí mireu [els ensenya una fitxa]. Mireu/ cap baix, amb el ditet primer. Fins aquí a

3 5 baix a la tanca. De la fletxa fins a la tanca, de la fletxa fins a la tanca. Sense parar.

36 N: (xxx) del Súper 3.

37 M: Ah sí?

38 G: Jo també [aj 'pis] el Súper 3.

39 N : J o [ b a j 'bewre] que ho [ ' fe jen] .
40 G: Jo [aj 'pis] el Súper 3.

41 M: Tu l'has vist?

42 AR: [Torna del lavabo amb els calçotets i els pantalons abaixats] J(a) [as'tik] /

43 M: Molt bé. Au vine. Venga, farem amb el ditet, eh? [s'adona que el nen entra amb

44 els calçotets abaixats]. Escolta/ apuj a' t los calçotets. Home !

45 AR: És que ['porte] botons.

46 M: No. No porten botons els calçotets. Eh? A ve(u)re, què tenim aquí? A l'Arnau i la

47 Mariona que són els ajudants. Repartireu una fitxa a cada un.

4 8 MI: [Treu el cap per la porta] [ a j 'fet] caca/

49 M: Venga, doncs, ara netejarem.
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3-11-99 | aula de P3 |l |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM20.TXT

ID: MI(H)-3;3-l-20 / D(D)-3;1-1-20 / AR(H)-3;10-1-20 / LA(D)-3;9-l-20
CL: [IMUD/AR/LA]

CS: [Els nens mentre esmorzen proposen a la investigadora que Ufaran un dinar i un sopar i li

expliquen en què consistirà]

TX=EX/CO: MI: I [f a'f em] un berenar/

2 I: Fareu un berenar?
3 MI: Sí. Per a tu.

4 I: Ah sí/ Veus que bé.

5 D: [f a'f em] un berenar per a tu.

6 I: Ah, molt bé. A veure si m'espliqueu què em fareu. M'ho expliqueu què em fareu,
7 o serà una sorpresa/
8 D: Un berenar i un dinar.

9 I: Molt bé.

10 MI: Te [f a'rem]--
11 AR: Una tru(i)ta.

12 I: A veure si m'ho expliqueu.

13 AR: Una tru(i)ta.
14 MI: Una truita.

15 I: I com serà, a veure.

16 D: De tomates.

17 MI: De tomates.

18 I: Carai que bona! I com ho fareu, expliqueu-m'ho com ho fareu.

19 AR: A la paella.

20 D: A la paella.
21 I: A veure primer què fareu, a veure.

22 AR: I pa.
23 I: Què necessiteu per fer la truita, eh?

24 AR: Una paella.

25 I: I què més?

26 MI: Ous.

27 LA: Un ou.
28 1:1 què es fa amb los ous, a veure?

29 D: i [kompra'rem ous perquè no en [te'nim],
30 I: Ah, molt bé. I després què fareu quan los tingueu?
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31 D: [ remena ' rem] ,
32 ML [ remena ' rem] .
33 I: Molt bé. I què més? [un nen ve a empipar] Pss, íker. Quan estan remenats què

34 més a veure?

35 MI: Els [f ika'f em] al plat.

36 I: Molt bé. Què més?

37 D: Els [f ika'f em] al plat.

38 I: A veure la Désirée quan acabi de menjar el croissant m'ho explicarà perquè amb la

39 boca plena no t'entenc, eh? A veure ara ja tenim los ous posats al plat i què més?

40 AR: No m'[aVr a<*e] \prnb l'esmorzar ala mà].

41 I: Lo que no t'agrada/ Si és molt bo això que portes/ Com és que no t'agrada. Vols

42 dir que no t'agrada?

43 [...]
44 I: Que, m'ho acabeu d'explicar com se fa la truita o no?

45 D: I el [f ika'f em] al plat/

46 I: Molt bé. I la coureu o no la coureu la truita?

47 MI: Síquela[kOW'fem].

48 I: La coureu? Molt bé. Com la coureu, eh?

49 MI: Amb la cassola. Que [te'nilïï] una cassola.

50 I: Molt bé. I què hi posareu a la cassola per coure-la, què hi posareu?

51 D: Enciam.

52 I: Mol bé. Carai que bo que serà. I això que serà: el dinar o el sopar?

53 D: Lo dinar.

54 MI: Lo sopar.

55 D: Lo sopar.

56 [...]

57 D: Que en [ ' b 01S ] ? [li ofereix al nen del costat el seu esmorzar].
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13-11-99 | aula de P3 |2 |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM2l.TXT

ID: F(H)-3;3-l-21 / AR(H)-3;10-1-21 /MI(H)-3;3-1-21 /D(D)-3; 1-1-21 /LA(D)-3;9-l-21
E(D)-3;8-l-21 /È(D)-3;10-1-21 /G(H)-2;9-l-21 /N(D)-3;7-l-21 /H(D)-3;1-1-21/
MA(D)-3;3-l-21

CL: [M/F/AR/MI/D/LA/E/F7G/N/H/MA]

CS: [Els nens expliquen, a partir de les preguntes de la mestra, perquè serveixen les diferents

parts del cos]

TX=EX: F: Jo no ho ['bek], jo no te ['bck], jo no te ['bek].

2 M: No/, tu no me veus? A ve(u)re [la mestra col·loca els nens abans de començar

3 / 'activitat per tal que tothom la pugui veure].

4 F: Jo no te ['bek], jo no te ['bek].

5 M: A ve(u)re, i ara? I ara? A ve(u)re i ara qui és el que no em veu? Qui és el que no
6 em veu ara?

7 AR: Jo no et ['bek].

8 M: No em veus tu? Tu no, però els demés sí [li canvia la posició de la cadira],

9 [...]
10 M: Els ulls, per a què. Què fas tu amb els ulls? eh? Que no ho sa(p)s?

11 AR: [ml'fa].
12 M: Mira ho preguntarem amb un altre: el Miquel.

13 MI: Per [mí'f a] [la nena a la qual inicialment la mestra havia fet la pregunta

14 s'enfada perquè ha respost un altre nen].

15 M: Oh, dis-m'ho tu, doncs.

16 D : Per [ m Í ' f a ] [amb veu baixa i la mà tapant-se la boca].

17 M: Oh, pues has de contestar, si no ho pregunto amb un altre nen, eh? Sí.

18 D: Per [mi'f a].

19 M: Laia per què serveixen les orelles?

20 LA: Per [askol'ta].

21 M: A ve(u)re. Elisabet, per a què serveix el nas?

22 E:Per [awlo'ra].

23 M: Per olorar. I per què més serveix el nas, Arnau? [el nen té el dit posat a dins del

24 nas] Ademes de fer mandonguilles/ [la mestra riu].

25 AR: Per [awlo'ra].Per [awlo'ra].
26 M: Ho ha dit ella per olorar. Tu dis una altra cosa, va.

27 AR: Per [sen'tl].
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28 M: El nas per sentir? A ve(u)re, Fermí per què serveix el nas ademes d'olorar?

29 F: Per [Olo ' fa] .

30 M: Ja ho han dit. Per què més?

31 MLPerper [respl'fa].

32 M: Per respirar, molt bé/ Per a què servei la boca Laia?

3 3 [LP: Pa, pa, pa m[i]njar. Pa pa pa(r)lar].

34 M: Per parlar.

35 D: Per [par'la].

36 M: I per què més serveix íker, la boca?

37 [ÍK: (xxx)].

38 M: Per què? Parlar ja ho hem dit. Dis una altra cosa. Què fas tu amb la boca? Què

39 més fem?

40 D: [kf l'Sa].

41 M: Cridar, cridar. Que crida l'íker amb la boca? I tant que crida, massa a vegades.

42 AR: Avui e l'íker amb aquella porta que [Í' a] a baix—

43 M: Eh que no es crida?

44 AR:...s'[a arjgan' t$at]eldit .
45 [LP: (xxx)].

46 M: No es crida.

47 D: Eh, [kfi 'èem],[ 'mire]: [es'kOlte],quèli [az 'Oït] [cridant].

48 M: Escolta, dona'm això, llança això [adreçant-se a una nena]. Va venga.

49 [LP: (xxx)].

50 M: Escolta/

51 [LP:(xxx)].

52 M: I tant, no em volem de cridaners. Ara la £lia, Désirée. Guillem, escoltem a la Èlia,

5 3 d'acord? Èlia, per a què serveix-

54 D: [askol'tan]/ [torna a cridar].

55 E: [askol'tan].
56 M: Qui és el que fa soroll? que se'n va a aquella taula sol a descansar.

5 7 MI: Ella [senyalant una de les nenes que han parlat}.

58 E: Jo.

59 M: Amb un racó.

60 D: Aquesta [senyalant una de les nenes que han parlat, l'altra és ella mateixa}.

61 M: A ve(u)re si escoltem. Èlia per a què serveixen les cames?

62 È:Per[kami 'na] .
63 M: I els peus?

64 E: (xxx)per [kami'na].
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65 M: Pss. Per caminar, és clar.
66 D:Acasa-

67 M: A ve(u)re i per a què serveix:: Guillem, les mans. Per a què serveixen les mans?

68 G:Per [mljl'dga].

69 M: Per menjar. I què més fem amb les mans, Mariona? Què més fem? Menjar, eh

70 que sí? I que més? Què fas tu amb les mans, a ve(u)re/ A ve(u)re pensa alguna cosa.

71 En fem moltes amb les mans, eh?

72 G: Per [mijl'dja] mandonguilles i patates.

73 M: Apa/ mandonguilles i patates. I tu què, Núria, per a què serveixen les mans? A

74 ve(u)re si mos ho dius tu.

75 N: Per [Qa'f a] els niños.

76 M: Per a (a)gafar els niños/ i per què més? Què fem més amb les mans?

77 H:Per [pin'ta].

78 M: Per pintar. Molt bé. Què fai(g) jo ara amb les mans, a ve(u)re què fem ara?

79 [la mestra comença a aplaudir}.

80 TOTS: ['piken].
81 M: Piquen. Picar també/ També podem picar així [comencen a picar de diferents

82 maneres}.

83 [...]

84 M: També podem fer una cosa. Mira Elisabet. Arnau/ Podem obrir i tancar, obrir i

8 5 tancar [fa el moviment amb les mans i els nens ho segueixen}.

86 G: [ a w ' ß f l J i t t a r j ' k a L t a w ' ß f i ] i [ tag 'ka] .
87 H: Tu no ['f as] això [adreçant-se al nen que seu al seu costat}.

88 G: Que sí que ho ['f a j], que sí.

89 M: [...] Què podem fer més?

90 AR: [bo'la].

91 M: Volar. Com si fos un mixó, eh? Volar.

92 [...]
93 M: Què més podem fer? \fa el moviment amb les mans].

94 MA: [ta'/fa].

95 È: Plastilina.

96 M: Que us en recordeu? Què és això?

97 AR: Papers.
98 M: No, sí, però què fai(g) ara, eh que no retallo/

99 È: El peixet/

100 M: Venga/

101 [...]
102 M: Què fem més amb els peus, Miquel?
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103 AR: [kami'na].
104 M: A ve(u)re camina Arnau. [El nen comença a caminar i s'aixeca un altre nen].

105 L'Arnau, l'Arnau/ Molt bé.

106 D:Ijo?

107 M: A ve(u)re, què fem més amb els peus, Miquel?

108 MI: [tSu'ta].

109 M: Miquel, què fem?

no N: ['kore].
111 AR: [tSu'ta].

112 M: Xuta a ve(u)re/ [el nen xuta]. Molt bé. Què fem més amb els peus, Núria?

113 N: ['kore].
114 M: A ve(u)re com corres tu [la nena comença a córrer]. Ensenya-mos-ho, sense

115 caure. Molt bé. Torna cap al teu lloc corrent. Lo que passe que ara correm però
116 després no correm, a la classe. Perquè a la classe hi ha moltes puntes i ens podem

117 donar un cop. Què hem de fer? Caminar, per la classe. Però què podem fer més amb

118 els peus, Helena? Ademes de córrer, picar i:: caminar, què podem fer més?

119 G: [sal'ta].
120 M: A ve(u)re com ho fas Guillem [el nen comença a saltar]. Venga. Venga a ve(u)re?

121 Salta ben alt.
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TRANSCRIPCIÓ: TRAM22.TXT

II): AR(H)-3 ;10- l -22 / .M!(H)-3 ;3-1- : : /N(D)-3 ;7-1-22 /H(1) ) -3 ; I -1 -22 /K(H)-3 :5-1-22 /

F(H)-3;3-l-22/G(H)-2;9-l-22

CL: IM3/AR/M1/NYH/R/I-7G]

CS: ¡Comença la classe de mtísica i In mestra eh f.iplica ¡¡ne han de (f r J

TX=EX: M3: Molt bé. Tothom [é cl llibre? Sí

2 AR: Jo sí.

3 MI: IM Ferran (x.x.x) i 1« ¿"lisabcl no hi ['son].

4 N: Ni l'íkcr.

5 AR: Ja ho [ k o n t a ' r a n ] després, me [ 'semble].
6 MI: Ja ho [konta ' ran] després.

7 N: Com que [es'ta] malalt/ III íkcr/

8 H: I amb (a)qucsta/ [s'adona (¡ne una nena no té el llthre de fities}.

9 M3: Aquesta de l'aixeta, veieu? L'altra ja la vam fer.

10 H: I la pctilcla?

l l M3: La de la Margaridcta la vam fer. recordeu?

12 H: I la pclitcta? [la mestra no li fa cas].

13 M3: Doncs ara falncm-

14 H: No en ['te], eh?

15 M3: A la de l'aixeta i cl gerro.

16 H: No en ['te].

17 R: Jo [e t ro 'pat] la de l'aixeta.

1 8 M3: Aquesta sí.

19 F: Ño la [ ' tropo]/

20 M3:1 dobleguem cl llibre perquè així no ocupa tan lloc.

21 F: N'ola [ ' t fOpo]/

22 M3: O sinó no hi cap. No la trobes?

23 A R : N O l a [tropa'ras], Miquel/

24 [LP: Jo. jo l'ha trobat).

25 M3: Ara la Désirée te la posarà be. eh Miquel?

26 F: L'[a tro'pat]? [reproduce la parla d'una nena amh problemes de dicció que

21 seu a la seva taula].

28 AR: Són aixetes/

29 N: No ho [ ' tropo]/

648



ANNEX 3: transcripcions

30 M3: Són aixetes. Què són iguales aquestes aixetes?

31 R/AR: Sí.

32 N: Jonolaf t fopo] .

33 M3: Què l'has buscat Núria? Eh, què l'has buscat? Sí:

34 G: ['mire] jo/
35 M3: Tu sí que l'has trobat eh? Molt bé Guillem. I la Mariona/ què l'havies buscat,

3 6 xata? [Acaba de buscar als nens la pàgina de la fitxa corresponent]. Apa.

37 H: Què[fa ' rem]?
3 8 M3: Ui, què farem/ Una cosa molt divertida. [La mestra agafa les safates dels

39 colors].

40 N:[ 'sok]jola respartidora dels colors, eh/

41 M3: Encara no es poden agafar. Ja us ho diré, eh/ quan es poden agafar, els colors.

42 N: Que ['sok] jo la respartidora.

43 M3: Ah! ets tu. Doncs, té.

44 H: Jo també.

45 N: I la Helena.

46 M3:1 la Helena? Doncs mira, en donarem dos a la Helena i dos a la Núria.

OBSERVACIONS:

La mestra identificada com a M3 correspon a la mestra de música, que és una mestra diferent a la que els nens

tenen assignada com a tutora i responsable del curs.
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I 4-11-99 | aula de P3 |2 |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM23.TXT

ID: D(D)-3;l-l-23 /F(H)-3;3-l-23 /MI(H)-3;3-l-23 / AR(H)-3;10-l-23 /G(H)-2;9-l-23 /

N(D)-3;7-l-23

CL: [M3/D/F/MI/AR/G/N]

CS: [Uns nens expliquen con se'ls va trencar una cosa un dia a casa seva. A la classe de

música estan traballant els diferents sons i sorolls]

TX=EX: M3: Ara canviem de tema. Anem a:: quan trenquem una cosa. De vegades ens ha

2 caigut estem menjant i a la taula ens ha caigut un plat a terra o un vas o: bé no estem

3 a la taula estem aquí l'escola i ens ha caigut alguna cosa a terra i se'ns ha trencat.

4 Potser a l'escola, no sé. Que se us ha trencat una cosa mai?

5 D: Mes'[a t rer j 'ka t ] ami.
6 M3:Unvas/

7 F: A, a, a: [els altres no el deixen acabar d'explicar-se].

8 M3: El Fermí«.

9 F: A la cuina de la padrina

10 M3: Sí, a la cuina de la padrina.

11 F: Se [ba t feg 'ka] un pot un altre dia.

12 M3: Se va trencar un pot? De vidre. I es va i es haver tot de vidres escampats per

13 terra, no? I quin soroll va fer? Quin soroll va fer, Fermin?

14 MI: I l'Albert [ba tf eij 'ka] un plat de--

15 . . .undiacom[di 'napem].

16 M3:Sí.

17 MI: [ba tf erj 'ka] un plat, l'Albert/

18 M3:Sí.

19 MI:Iel[ba ple'ya] la padrina i es va i mos van-

20 ... illavons no [po'Síem di'na].
21 M3 : Clar ja ho entenc, ja.

22 AR: I jo la meva- [la mestra l'interromp].

23 M3 : Ara pensem amb el so. Perquè a la classe de música [la interrompen].

24 D: Ara jo.

25 M3: A la classe de música, hem de pensar amb el so que fa, eh? [una nena esposa

2 6 davant la mestra enfadada perquè vol parlar].

27 D: Ara jo [cridant]. [ka'/Çew] tots [amb rotunditat].

2 8 M3: Home però tots alhora jo no us puc escoltar, per lo tant fem-ho un a un.
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29 D: [ka ' /Çew] tots.
30 M3: Però si no estàs sentada, Désirée, jo no t'escolto.

31 AR: Senyoreta, la padrina [s'ha aixecat].

32 M3: Tu tampoc. Si no í'assentes no t'escolto.

33 AR: [S'asseu]. Senyoreta/

34 M3:1 primer és la Désirée. Désirée va digueu-ho tu, va. [La nena amaga

35 el cap]. No ho vols dir? T'has enfadat?

36 AR: Senyoreta, un dia la padrina [b a a'n a], [b a /Çan'sa] (xxx) l'interromp un

37 nen].

38 G: Eh, queno [kan' tem] avui?

39 AR: ..elforn [ajidje'yat] i l i [ba kre 'ma] un tavalló.
40 M3: Ja, ja. Ja pot ser. Venga doncs continuem. Quan cau una cosa a terra/ Per

41 exemple, va farem caure una cosa a terra.

42 N: Senyoreta Montse, però un dia--

43 M3: Però aquest no es trencarà, eh? [ha agafat l'esborrador de la pissarra].

44 N: Und ia [ba j t rei j 'ka] unvas.

45 M3: Sí. Ara escolteu. No es trenca perquè no es trenca [llença l'esborrador a terra].

46 Heu sentit el so? Repeteixo [llença l'esborrador a terra una altra vegada}.

47 Mi: Nos'[a t rer j 'kat] .
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14-11-99 |auladeP3 |2 |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM24.TXT

ID: D(D)-3;l-l-24 / AR(H)-3;10-l-24 /R(H)-3;5-l-24/ G(H)-2;9-l-24 / F(H)-3;3-l-24 /
MI(H)-3;3-l-24 / H(D)-3;l-l-24

CL: [MS/D/AR/R/G/F/MI/H]

CS: [Els nens descriuen els dibuixos de la fitxa]

TX=DE: M3: Les dues aixetes fan el mateix? Guillem, escolta. Les dues aixetes fan el mateix?
2 D: Sí.

3 M3: Sí? Mireu bé el dibuix, si fan el mateix o no.
4 AR: No/
5 M3: No/ No fan el mateix.

6 D: No ['kaw] aigua, no ['kaw]aigua.

7 M3: Amb una no cau aigua, com aquesta [assenyala l'aixeta de la classe].

8 D: Aquesta sí.
9 M3: Com aquesta. Què cau aigua?

10 R: Sí.
11 M3: Ara?
12 AR: No.
13 M3: Com està ara, oberta o tancada?
14 AR: Tancada.
15 M3 : Està tancada ara. Eh que sí?

16 MI: [s'aixeca un nen]. Si l '[awpf i 'em] sí.

17 M3: Sí. Ara l'obres, venga Miquel.

18 D: ['b £ W s], ara està obert.

19 M3: Pss. Escolteu el so. Escolteu com sona. [Després d'una estona de silenci el nen

2 O torna a tancar l'aixeta].

21 G: Tancada.
22 M3: Escolteu com sona, ara.

23 AR: Ara jo.

24 M3 : Pss. Escolta he dit.

25 D: Ara jo.
26 M3: Pss. Com sona?

27 F:Com['sone]

28 M3: Ah: No sona. No sona. Perquè està.-

29 AR: Tancada.
3 O M3: .. .i està quieta, no es mou. Està quieta, no es mou i: no~
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31 ... i està tancada. Molt bé. Venga ara ho fa.

32 F: Un dia, un dia la llum la llum meua se[ba a w'ßfi] sola.

33 M3: Ah perquè de vegades pot passar, que s'obri sola.

34 F: Del meu cuarto/

3 5 M3: Si que és automàtica/

3 6 MI: ((És el germà de F)). Es [ b a 3 W ' p f Í ] així \fa un gest amb la cara].

37 M3 : Es va obrir sola?

38 MI: Es [ba aw'ßf Í] sola/

3 9 M3 : Segur? que no us la va obrir ningú?

40 MI: Sí. No la [ba aw'pf í] ni el Fermin, ni la mama, ni el padrí, ni la padrina, ni

41 la Berta, ni JO"

4 2 M3 : Venga que us explico-

43 MI: ... ningú.

44 M3:... aquesta aixeta. Tornem a mirar l'aixeta. Ara ve--,

45 ... ara ve—

46 e: l'Arnau. Vine, Arnau. [S'aixeca]. Mirem l'Arnau ara què fa, amb l'aixeta.

47 D: Després jo, vale/

48 AR: [Obre l'aixeta i els nens comencen a riure].

49 M3: Què ha fet l'Arnau? Què has fet?

50 AR: L'[aj ajidge'yat].
51 M3: L'has engegat o l'has obert, eh? I ara? Està-

52 TOTS: Tancada.

53 M3 :... Tancada. Què fa? Què fa so o fa silenci ara?

54 TOTS: Silenci.

55 M3: Silenci. Désirée, vine [la nena surt].

56 AR: A[ 'bere] què ['f a].
57 D: [Obre l'aixeta i els altres comencen a riure].

58 M3 : La Désirée què ha fet? Què ha fet?

59 TOTS: L'[a apdje'yat]
60 M3: L'ha engegat. I què fa ara l'aixeta, so o silenci?

61 UNS: Silenci.

62 ALTRES: So

63 MI: S[i]roll, s[i]roll.

64 M3: Qui ha dit silenci? Fa soroll, fa so. Fa un so. [Els nens riuen]. Molt bé. Doncs,

65 aquí a la vostra fitxa, al llibre, teniu les aixetes. Una aixeta que fa so i l'altra que fa

6 6 silenci. Agafeu un color i encercleu, encercleu amb una rodona a l'aixeta que fa

67 silenci.

68 H:['son] iguals [e s refereix al seu color i al del nen que seu al seu costat].
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69 G: No, no ['son] iguals.

7 O M3 : A veure, penseu-ho bé.

71 F: ['mire] aquesta fa silenci.

72 M3: L'aixeta que fa silenci quina és la que està oberta o la que està tancada?
73 G: La oberta.

74 N: Laque [eS1 ta] tancada/

75 M3: Molt bé, doncs encercleu.

76 G: L'[a tf erj'kat] /, l'Helena.

77 M3: Què has trencat? [la nena ha trencat un color].
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ANNEX 3: transcripcions

R-ll-99 I aula de P3 J 2 |lL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM25.TXT

ID: F(H)-3;3-l-25 /È(D)-3;10-l-25 /MI(H)-3;3-l-25 /LA(D)-3;9-l-25 / D(D)-3;l-l-25 /

AR(H)-3;10-l-25 / R(H)-3;5-l-25 / G(H)-2;9-l-25

CL: [M/I/F/È/MI/LA/D/AR/R/G]

CS: [Els nens parlen entre ells i amb la mestra mentre pinten una fitxa]

TX=CO: F: Jo, jo-

2 ...els pantalons ['buj pin'taw] de: color:

3 È: Ei! que aquest no es ['pinte]. El que [es'ta] plantat no es ['pinte] eh?

4 ((es refereix als dibuixos .de la fitxa)*).

5 F: Sí.

6 È: No.

7 [LP: Jo pinto de color tet].

8 MI: Senyoreta el Fermin [ ' p i n t e ] el que [ e S ' t a ] plantat. Senyoreta el Fermin

9 [ 'p in te ]
10 M: Escolta Fermí, com hem quedat? Ui Déu meu.

11 È: Ui Déu meu.

12 M: Ui que no ha escoltat/ Aquest nen has de pintar, aquest. Aquí fora no, dona. Aquí

13 al nen. Pinta al nen.

14 LA: Senyoreta [la nena ensenya la fitxa a la mestra].

15 M: Una noia que ha escoltat. I els cabells pues mirade color marró, de color negre,

16 o de color groc [assenyala a una nena quin és el dibuix que ha de pintar]. Com tu

17 vulguis. Veus que té cabelléis?

18 LA: Sí.

19 M: Venga, au pinta-li més fort la cara i les manetes.

20 È: Senyoreta, m'[aj atipo'kat] /

21 M: Has d'agafar el color més cap a baix que ho faràs més bé.

22 D: [Assenyalant els niños de cartró penjats a la paret]. Aquí ['te] un [aw]rella i

23 l'altra [aw]rella i el Felip no en ['te] d'[aw]relles.

24 M: Mira escolta, lo Miquel sa(p)s perquè pinta fora? Perquè no està mai ben

25 assentat. No en sap. A ve(u)re la Désirée que s'assenta bécom pintarà. A ve(u)re/

26 AR: Jo, [ 'mire].
27 M: A ve(u)re si s'asseu bé/

28 D: Jo, [ 'mire].
29 M: Mira, no surt perquè va a poquet a poquet.
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30 LA: Senyoreta/

31 M: Mira el Miquel. Ara la senyoreta ni tomarà a preparar una altra pel Miquel.

32 LA: Senyoreta/

33 M: Però que no torni a passar, eh?

3 4 LA: Senyoreta/ [ensenya la fitxa a la mestra].

35 M: Ho estàs fent molt bé. Veus, poquet a poquet.

36 LA:Quela['gwarao]alcalaix?

37 M: Espera que posarem el nom.

3 8 LA: [ ' p Í k e ], ai, ai [comença a gratar-se l'aixella].

3 9 AR: ande ande la fitxa? andel

40 MI: De deures/

41 LA: Me [ ' f Í k 6 S ] lo nom? [adreçant-se a la investigadora que està gravant].

42 I: Ara t'el posarà la senyoreta, eh?

4 3 AR: No, que la [ b 3 ' f 6 ]. [la mestra surt per fotocopiar la fitxa].

44 I: Què ha passat amb la fitxa del Miquel?

45 AR: La ['ba 'fe] perquè com que [a SOr't l t] d[a] ra(t)lla/

46 I: Ah.

47 MI: I el Robert també [ ' S U r ] de la ra(t)lla.

48 I: Doncs, malament. Di-li que no surti. A ve(u)re si li dius.

49 MI: Ja li [a j 'Sit].

50 R: Només [aj sur ' t i t ]una miqueteta de la ra(t)lla.

51 I: No has de sortir, eh/

52 G: Eh! la Helena [sur'tit] a fora.

53 I: Què li passa a la flelena?

54 G: [sur ' t i t] afora.

55 I: A veure/

56 D: [aj sur'tit] una miqueteta.

57 [...]

58 MI: Les galtes. Que les ['pinto] de color carn les galtes? Les galtes?

59 M: Oh ja les tens pintades les galtes/ No estan pintades?

60 MI: Sí.
61 M: Ara falta pintar el jersei del color que tu vulguis.

62 [...]

63 MI: I els pantalons de color: de color negre també.

64 G: Senyoreta, ja [es'ta]. Ja [es'ta].

65 MI: [Parlant amb la nena del costat]. Perquè cada dia[por'tem] esmorzar. Què no

66 ho ['sas]? Que no ho ['sas]? Que no ho ['sas] que cada dia [por ' tem]
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67 esmorzar? [Dirigint-se a la investigadora que està gravant ['sas] què diu la

68 Désirée?

69 I: Què diu?

70 MI: La £lia [a por'tat] esmorzar i diu: "Per què [as por'tat] esmorzar?".

71 I: Que no en portes cada dia?

72 MI: Sí/

73 'I: Clar.

74 MI: Que no en ['portes] cada dia? Que no en ['portes] cada dia, d'esmorzar,

75 Désirée?

76 [...]

77 AR: Senyoreta/ ['mire], ['mire].

78 M: Té Guillem. Guillem/ Espera't un moment. Té.

79 Mi: [ 'mire], [ 'mire], [ 'mire].
80 M: [Mira la fitxa del nen]. Ara els cabelléis que no els hi has pintat.

81 AR: Ja [es'tan] pintats/

82 M: No. No és veritat. Mira els cabells.

83 [...]

84 AR: Senyoreta, ja [e S't a].

85 M: Ara sí.

86 [...]

87 D: Senyoreta, [ ' p in temew] mi, [ ' p in temew] mi, [ ' p in temew] mi,
88 [ ' p i n t e m e w ] mi, [ ' p in t emew] mi.
89 M: Tu, tu que ho fas més bé.
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R-ll-99 | aula de P3 |2 |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM26.TXT

ID: AR(H)-3; 10-1-26 /D(D)-3;l-l-26 /F(H)-3;3-l-26 / R(H)-3;5-l-26 / N(D)-3;7-26 /

G(H)-2;9-l-26 / È(D)-3; 10-1-26

CL: [M/I/AR/D/F/R/N/G/È]

CS: [Els nens parlen entre ells i amb la mestra mentre esmorzen]

TX=CO: AR: Senyoreta, senyoreta, senyoreta, aquest p[i](r)nil dolç (xxx) ja hi ['efe].

2 Aquest p [i] (r)nil dolç no me'l ['míjldjojque jahi ['ere] ((el nen porta pernil

3 dolç en unacarmanyola i es pensa que és d'ahir)}.

4 M: No hi era. L'han posat avui. El d'ahir ja te'l vas menjar. Sí que te'ls menges sí [el

5 nen fa que no amb el cap]. Sí que te l'has de menjar, home. Si no com creixeràs? Et

6 quedaràs esmirriadet, t'aniràs escongint, escongint.

I D: Ja [es'ta]. Queja[es'ta].

8 M: A veure. Veus dona ja has acaba, ja has acabat. Sí. Que esta(v)es cansada avui?

9 D: Sí.

10 M: Per què?

I I D: Perquè [aj t f eßa ' / f a t ] (xxx).

12 [...]

13 AR: Ehque síque [aka 'pem de komen'sa]? [aka 'pem de
14 komen'sa] ara/ ((0 esmorzar)).

15 F: (xxx) acabat la fitxa.

16 R: No.
17 M: Que tens una mica de gana? Que t'agradaria això? Què és això? Què és? [la mestra

18 té un croissant amb xocolta que U ha portat una nena de la classe del costat perquè

19 celebrava el se aniversari].

20 N: Cr[uz]ant.

21 M: Croissant i què més?

22 N: I xocolata.

23 M: 11'agrada molt?

24 N: Sí.
25 M: Que te'n donen alguna vegada?

26 N: Sí, moltes vegades/

27 M: Quan?

28 N: Quan ['sok] a casa els papes.

29 M: A casa els papes? I qui més te'n compra.
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3 O N: La padrina i el padrí i els iaios.

31 AR: Que la ['tens] aquí \jugant amb un nen].

32 F: No. [Va a buscar la fitxa que han fet], ['mif e], la (xxx) de la bruixa.

33 R: ['mire]-la.

34 [...]

35 G: an [a 'nem] a esmorzar?

36 M: Què porta per esmorzar el Guillem?

37 G: Un enciam.

38 M: Enciam o bé enciamadal

39 G: Enciam.

40 M: Enciamadal.

41 [...]

42 D: M'[a písi 'yat],m'[a pisi 'yat] aquílaMeritxell.

43 M: Va dona que tu ets molt forta. Venga que ets molt forta.

44 D:Amim'[a 'yfaaen] molt los cr[uz]ants.

45 I: Què portes per esmorzar a veure? Què és això que portes?

46 D: [Toca el croissant amb la mà]. No [Í 'a]—

47 ...No [Í 'a] res/

48 I: No hi ha? Què és el que no hi ha?

49 D: Sucre.

50 I. Ah! T'agraden més amb sucre o no?

51 D: M' ta 'yfaoen] més amb sucre. No 1'[aIT) f l 'kat ] .

52 M: Què portes tu, Èlia? Carai quin bocata noia!

53 È: De xocolata.

54 M: De xocolata. I tu què portes?

55 AR: Jo també ['porto] pastes.

56 M: També portes pastes? I què més? Què més Arnau? Què més portes?

57 AR: P[i](r)nil dolç.

58 M: Pernil dolç? I el Robert, què porta?

59 R: Pastes.

60 M: I què més?

61 D: Tu no [' e t S ] d'aquesta taula/

62 M: Au vés a esmorzar. No passa res. Seu.

63 MI: Què ['es] això?

64 D: Ella ['es] petita i jo ['sok] gran.
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14-11-99 I aula de P3 |2 |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM27.TXT

ID: F(H)-3;3-l-27 / H(D)-3;l-l-27 / AR(H)-3;10-l-27 / MI(H)-3;3-l-27 / R(H)-3;5-l-27 /

CL: [M/I/F/H/AR/MFR]

CS: [Els nens expliquen un problema que ha sorgit al lavabo]

TX=EX: F: Unallum, noia [po'Sem aw'pi] perquè joño la ['p U k aw'ßi] [e/nen

2 entra corrent a l'aula i s'adreça a la mestra].

3 M: Ara l'obriré jo.

4 [...]
2 H: Eh! no ['pol pu'ja] el Fermin a dalt perquè la Mariona eh! no no ['pot ajl

3 dje 'ya] lallum perquè s'[a 'fos], no ['pot 'fe] p[e]pí.

4 F: No ['pot 'fe] p[e]pí.

5 M: A ve(u)re i que i que hi ficarem. Quina solució hi posarem, aquí. Què hem de fer,

6 doncs?

7 F: Una cosa [po'Sem 'fe]. [po'Sem 'fe] una cosa

8 M: I què podem fer?

9 H: [asti'Sa] la corda amb un wàter.

10 M: Però que podem fer per arreglar-ho?

11 H: Per [are 'klaw]--
12 F: [po'Sem 'fe] una cosa.

13 H: [po'Sem 'fe] una cosa.

14 F: [po'Sem 'f e] una cosa.

15 M: Quina cosa?

16 H: [ l ampar a'f as], [ l ampara ' ras ] , i, i--
17 ... [ lampara 'ras] , eh, eh (xxx) vale?
18 F: Jo la ['buj], jo la [ 'buj] . [els dos nens van cap al lavabo].

19 [...]
20 I: A veure si m'expliqueu què passa. Què passa aquí? A veure, Helena, a veure dis-

21 me què passa que no ho sé jo.

22 H: (xxx) [un nen ha tirat la cadena del wàter i no s'entén què diu].

23 I: A veure l'Helena que ho sap perquè hi era que m'ho expliqui bé. A veure què ha

24 passat.

25 H: S'[a aspa' /fal] la llum, ['es] que aquesta llum d'aquí dalt, eh? no se

26 [biji ' lae] per això s'[a'pie aspa'^al].
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27 L I què ha passat, doncs?

28 H: Allavontes, eh? al de dia--

29 AR: A [ ' b e W f e ] [inspeccionant].

30 H: Eh? [bam mar't$a] totsi(xxx) ['fa] diess'[a 'fos]. 11'altre dia eh?

31 (xxx).

32 I: I ara què? No podreu fer pipí?

33 AR: No. Ara [ti 'ním ke a 'na] a l'a(l)tre.

34 I: Així sí.

35 [...]

36 AR: Ja ['ba] bé. Ja ['ba] bé.

37 L A veure si m'expliqueu com ho heu arreclaft

38 MI: Amb el wàter/ El Robert s '[ampa'rat] amè el wàter i ell [a o 'ßfi t] la

3 9 llum [mentre ho explica reprodueix l'escena].

40 L I què passa si haguéssiu caigut?

41 ML No [aj kaj 'yut] .
42 R: No.

43 I: Oh, i si haguessis caigut què hagués passat?

44 MI: Pues [a pu ' ja t ] així [torna a provar-ho].

45 [...]

46 ML L'aigua ara [es'ta ra ' jan], ara [es'ta ra ' jan].
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ANNEX 3: transcripcions

15-11-99 | aula de P3 | 2 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM28.TXT

ID: AR(H)-3; 10-1-28/MI(H)-3;3-l-28 /F(H)-3;3-l-28 / D(D)-3; 1-1-28/LA(D)-3;9-1-28 /

È(D)-3;10-l-287N(D)-3;7-l-28/G(H)-2;9-l-28

CL: [WAR/MI/F/D/LA/È/N/G]

CS: [Estan col·locant el dia de la setmana amb els pallassos que ho indiquen. La conversa que

mantenenderiva cap a temes molt diferents]

TX=CO: AR: Com que avui ['som] divendres.

2 M: Doncs molt bé Arnau. Avui és divendres. I el divendres no és allà, és aquí [una

3 nena està girant el pallasset corresponen al dia que és. La mestra està al seu costat].

4 Quin era aquell de color verd?

5 AR: Noho [sa'pem].
6 M: A ve(u)re si se'n recorda algú/

7 Mi: Noho [sa'pem].
8 M: Desa el groc, filla.

9 F: Noho [sa'pem].
10 M: A veure pensem una mica/

11 Mi: Noho [sa'pem].
12 M: Núria, atenta.

13 D: Lo blau, aquell.

14 M: Qui me l'endevinarà? Potser la Laia. Com se diu el de color verd?

15 LA: Dijous.

16 M: Ui, no:

17 D: No:

18 È: Divendres.

19 M: No: Mira el divendres, el tenim aquí.

20 AR: A la volta.

21 M: Què li faràs al divendres?

22 AR:E1 [dj i fa ' rem].
23 D: ['mire], un i dos: [djl'f at]. El altre [dji'f at], i l'altre [dji'rat].

24 M: I ara què farem amb l'altre que es diu dijous?

25 D:El[dsira ' fem].
26 Mi:El[dsira 'fem].
27 M: Per què?

28 D: Perquè [a'pie pa'sat].
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29 M: Havia passat/ Molt bé. Ja havia passat el dijous.

30 MI: [ ' tirj] p[e]pí/ ['tig] p[e]pi7

31 M: Molt bé. Ara mirarem com se diuen tots, d'acord? Venga. La Laia els anirà tocant.

32 Venga. Toca'ls, filla.

33 M: [els nens van repetint amb veu baixa el que diu la mestra] Dilluns, dimarts,

34 dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge/ Cap a casa/ Què fareu demà? Molt

35 bé Laia. Què vindreu a l'escola?

36 TOTS: No.

37 M: Per què?

38 F: Perquè ['fas] festa.

39 M: Per què demà és festa. I què passaria—

40 [una nena vol parlar} Pss. A ve(u)re Désirée, què passaria si vinguéssem a l'escola

41 demà?

42 F: [asta'riem] sols/
43 M: Estaríem sols, i què faríeu?

44 [LP: Jo, jo em quedo a dinar].

45 M: Tu et quedes a dinar avui.

46 G: Jo me ['keSo] a dinar.

47 F: Jome ['keèo] adinar

48 M: Molt bé però demà què passaria?

49 D: Jo me [keèa'f e] dinar acasawiewa.

50 M: Avui a casa teua. Un altre dia ja et quedaràs a dinar aquí, no? Però avui a casa

51 teua, sí:

52 AR:Ijo-

53 N: I jo a casa els padrins.

54 M: D'en quins padrins?

55 N: Dels meus.

56 M: Com se diuen els teus padrins?

57 N: Padrina Consol i padrí Jaume.

58 M: Aquesta setmana toca a casa dels padrins?

59 N: Sí.

60 M: I l'altra setmana a on aniràs.

61 N: A casa els iaios.

62 M: I els iaios com se diuen?

63 N: Francisco i Maria.

64 M: Ah! i Maria. Què potser la teua padrina Maria- [la mestra ha de sortir un moment

65 de l'aula].

66 [...]
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67 M: [la mestra ja ha tomat]... Escolta Núria, que la teua padrina Maria [la nena la

68 interromp per corregir-la].

69 N: La iaia/

70 M: La teua iaia Maria era la que feia de~

71 ... de modista?

72 N: No. De perruquera.

73 M: De perruquera feia! Ah jo em pensava que era modista! I què fan les perruqueres?

74 N: [ pen ' t i nen ] .
75 M: Pentinen. A ve(u)re seu bé, dona. Una noia gran com tu ha de seure bé. I què més

76 f an les perruqueres ?

77 N: [a'seken] lo cabell.
78 M: Com? Amb què? Amb una planxa?

79 N: No. Amb un secador.

80 M: Ah! amb un secador. Què no hi aneu a la perruqueria vosaltres?

81 G: Jo hi [a j 'nat] un altre dia.
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15-11-99 | aula de P3 |2 |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM29.TXT

ID: G(H)-2;9-l-29 /E(D)-3;8-l-29 / AR(H)-3;10-l-29 / N(D)-3;7-l-29 / MI(H)-3;3-l-29 /

D(D)-3;l-l-29/F(H)-3;3-l-29/R(H)-3;5-l-29
CL: [M/I/G/E/AR/N/MI/D/F/R]

CS: [A una nena li ha picat un mosquit. Els companys de classe expliquen que f aran per matar

el mosquit]

TX=EX: M: Un mosquit li va picar, pobra. Com estàs?
2 G: Un mosquit.

3 M: Jo conto que li vec més tancat encara que ahir.

4 G: Quèt'[a pa'sat]?
5 M: Seu, filla. Escolta explica-li a la senyoreta Imma que ahir no et va veure.

6 I: Què t'ha passat eh?

7 E: M'[a pi 'kat] un mosquit.

8 I: Carai quin mosquit! ((la nena té un ull completament tancat)}. Quan va ser això?

9 AR: Demà.
10 I: Quan te va picar?

11 AR: Demà [ba 'bíndf e].

12 M: Va vindré? Que el vas veure tu?

13 AR: Sí.
14 M: I tu no el vas veure el mosquit filla que venia/ Que faràs un altre dia si el veus?

15 AR: L'[atf apa'f a].
16 N: Pues, ['mif e] [a'yafes] Unes paletes (xxx)

17 G: Jo [ayafa ' re]--
18 MLUndia-
19 M: ((Comencen a esvalotar-se)). Pss. No. D'un en un. Aixequeu el dit. Eh!

2 O Aixecant la mà sinó no us sentim.

21 AR:Ijo[ ' t îg]--

22 M: Arnau. Pss. Espera't. No. Hem dit d'un en un. Sinó no ens entenem. [Tothom

2 3 calla]. Venga, ara comença.

24 AR: Jo ['tir)] una ampacadora que (xxx) i l'[atf apa'f e] me ['semble].

25 M: Què volia dir la Núria?

26 N: Però com que—

27 D: [aj pe'yat] lo dit.
28 M: No, no. Bueno, pues ara mirarem. Venga, Núria.
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29 N: (xxx) unaro(t)llana perquè sinó encara no ['som] al cotxe/

30 M: Està bé. I tu què dius Miquel?

31 MI: ['tir)] un tractor que [es] molt gros i l'[at$af a'f e].

32 M: A qui ¿zxafaràs?

33 F: A la mosca. A la mosca

34 MI: Al mosquit.

35 M: A ve(u)re què hem dit que era una mosca o bé un mosquit Elisabet? Elisabet/
3 6 Escolta estiguis per nosaltres ara. Parlem del teu assumpte i tu no en fas ni cas [la

37 nena està distreta]. Mira que diu el Mi-, el Fermí diu que matarà la mosca. El Miquel

3 8 diu que el mosquit. Qui serà una mosca o un mosquit?

39 F:Jo,jo-

40 R: Jo [kasa'f e] al mosquit.

41 AR: Jo també.
42 R: Tu i jo.

43 Mi: Afa/ f r<?s i ' [a t fapa ' fem]?
44 F: Jo [porta 're]--
45 D: L'[atf apa'f em] tots los mosquits, vale?

46 F: ... el tractor i [t$af a'f e].

47 M: Mira ja l'has sentit què farà, Elisabet? Ja l'has sentit al Fermí, que té una solució?

4 8 Mira què farà? Explica-li ben explicat.

49 F: Jo, jo ['tir)] un tractor i el [porta 'r e] i [mata 're] i [mata ' re ] la
50 mosca.
51 M: Però com quedem a ve(u)re, què li ha picat una mosca o un mosquit?

52 E: Un mosquit.
53 M: Un mosquit/ Què xafaràs la mosca o el mosquit?

54 F: El mosquit. El mosquit.

55 MI: El Fermí [t$afa 'fa] el mosquit.

56 AR: No, jo [porta ' fe] unaga/tefaiel[poza 'fe] a dins.

57 M: [Comencen a cridar tots]. Mira, marxem, deixem-los. Que són aquests crits/ No

5 8 ens entenem/

59 [...]

60 M: Pues mira Elisabet no deixarem que et piquin més perquè el Miquel i el Fermí

61 portaran el tractor i el xafaran, lo mosquit.

62 AR: Jo també.

63 M: Tu també? Venga.

64 R: Jo ['tig] un tractor gran.

65 M: [Tornen a cridar tots]. Mira íker, aixequem el dit. I seu bé.
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66 F: Jo també [porta'f e] lo tractor.

67 M: Ja ho hem dit. Sí, tu i tu. I tu què faràs?

68 G: [ayafa ' fe] el cotxe i [tSafa're] el mosquit.

69 M: Ah, molt bé.

70 D: Jol '[at$afa're] amb la bici gran.

71 M: Ah, molt bé. Venga ja està solucionat.

72 AR: Jo [porta'f e] cinc carretons.

73 M: O sigui que tu tranquil·leta, eh? que no tornarà, perquè si toma guaita que li faran.
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15-11-99 |auladeP3 12 |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM30.TXT

ID: D(D)-3;1-1-30 / AR(H)-3; 10-1-30 / MI(H)-3;3-l-30 / G(H)-2;9-l-30 / È(D)-3;10-1-30 /

N(D)-3;7-l-30 / F(H)-3;3-l-30 / MA(D)-3;3-l-30

CL: [M/M2/D/AR/MI/G/È/N/F/MA]

CS: [Repàs dels càrrecs que tenen assignats els nens i les tasques que impliquen]

TX=EX: M: I aquí què hi deu posar aquí? [la mestra assenyala el cartell de la cartolina on hi

2 posa "càrrecs". Estant llegint els diferents cartells de la classe i en la majoria els nens

3 ja han memoritzat que hi diu].

4 D: Nens.

5 M: No/ A ve(u)re, pensem.

6 D: Fotos.

7 AR: Fotos.

8 M: Sí però de qui són aquestes fotos?

9 [LP: Dels nens].

10 D: D& naîtras.
11 M: Sí però de quins nens i nenes? Què fan?

12 Mi: [tf e 'pa/Çen] .
13 M: Treballen, ajuden. Són els càrrecs. Càrrecs [sil·labificant]. A ve(u)re.

14 TOTS: Càrrecs [sil·labificant].

15 M: Dels nens encarregats d'ajudar.

16 D: Eh/ ['s O k] igual que aquella jo.

17 F: (xxx).

18 M: Sí. A ve(u)re, de què s'encarrega la Laia?

19 TOTS: De ['dí] el temps.

20 M: I el Guillem?

21 G: De la [cu]rcuga.

22 M: I què li fas a la tortuga, què la vesteixes? O què li fas?

23 MI: Li [f í 'kem] aigua.

24 M: A ve(u)re no sé que li ha fet. Que li has fet avui a la tortuga?

25 N: A la Carolina.

26 M: La Carolina, sí. Què h' has fet a la Carolina?

27 G: [kambi'al i ] l'a(i)gua.

28 M: I què més?

29 G: [po'zalí] m[i]njar.
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30 M: I posar-li menjar. Que et sembla, que ha estat contenta? Com ho sa(p)s que

31 esta(v)a contenta, què feia? Què feia? Eh que bellugava? Sí que bellugava, sí.

32 M2: Núria estigues quieta, què et fa mal lo cul? Senta't bé.

33 M: Escolta la Elisabet i el Miquel?

34 È: [reko'/íi] golletes.

35 M: De recollir què?

36 È: Pales.

37 M: Només les pales?

38 È: Ilesgalletes.

39 M: I què més?

40 MI: I el rasclet.

41 M: I ben recollits eh/ que no en quedi cap de perdut al pati. I la Laia i la ¿lia de què es

42 cuiden?

43 È: Contes.

44 M: De què?

45 LP/È: Contes.

46 M: I que els hi feu als contes?

47 È: [andf e'sals]
48 M: Mira, els gireu del darrere, o no?

49 È: No.

50 M: Corn los poseu?

51 È: De què es ['bcyin] tots.

52 M: Que es veguin tots. Que els posem de cap per avall?

53 È: No.

54 M: No. Ben drets, eh? que es veguin bé. Ben drets. Senyora. I la Núria i la Helena

55 què fan?

56 N: [repar ' t i ] .
57 M: El què?

58 N: Colors.

59 M: I què més?

60 N: I gomets.

61 M: I gomets. I què més? No te'n recordes ja.

62 N: No.

63 M: Potser punxons també.

64 N: Potser sí/

65 M: Potser sí. I el Fermí què fa?

66 MI/N: [as 'kombf e]
67 M: Què fas? Oh no ho sé, que ho expliqui ell a ve(u)re què fa.
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68 F: [ a s 'kombf o].
69 M: Quan escombres?

70 F: Quan [mijl 'djem].

71 M: Quan mengem o després?

72 F: Després.
73 M: I com ho deixen los nens i les nenes? que ho deixen prou net o no?

74 F: [Fa que no amb el cap].

75 M: Doncs, dis-los-hi que han de fer quan acabaven. Dis-los-hi a tots, què han de
7 6 fer? Què han de fer quan acaben d'esmorzar?

77 D: Es que jo ['tir)] gana/

78 M: Sí, però què hem de fer quan acabem d'esmorzar?

79 F: [am de 'Si$a] totnet.

80 M: Clar que sí. I a on ho tirem a terra, o a la paperera?

81 F: A la paperera.
82 M: Doncs a vigilar eh? que n'hi ha que acaben i mira, no s'hi val. Sinó els aniràs a

8 3 buscar eh? Eh que els aniràs a buscar perquè netegin? Perquè guaita quina feina té ell.
84 Com ho fas per netejar? Què hem d'anar a buscar xiguetl Què anem a buscar per

8 5 netejar? Què anem a buscar?

86 F: Un paper.
87 M: Si home un paper/ A ve(u)re amb què escombres?

8 8 MI: Amb una pala i amb una escombra.

89 M: Què no necessites tot això? No mos doneu tanta feina dis, eh?

90 F: No mos [do'new] tanta feina.

91 M: És clar que sí. A ve(u)re escolta, i l'Arnau i la Mariona, què fan?

92 F: L'íker ['díw] que sime ['doni] molta feina.

93 M: Que et donarà feina l'íker? Ja ho crec que te'n donarà. Dis: doncs, no tanta eh?

94 F: No tanta.
95 M: A ve(u)re i què fan aquests dos nois?

96 MI: No tanta íker eh?

97 M: A ve(u)re, Fermí/ Què hem dit què fan?

98 [...]

99 M: A ve(u)re i tu què, Arnau i Mariona, què féu vosaltres dos?

100 AR: [ripi ' t ím] les fitxes.

101 M: Repartiu les fitxes? I tu Mariona?

102 MA: [repar ' t im] les fitxes.
103 M: També. I la Désirée? [...] I la Désirée, què fas tu? Tens una feina important també.
104 Què fas?

105 M2: Home fa moltes coses ella.
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106 M: A ve(u)re de què et cuides tu?

107 M2:Detot.

108 M: Sí.

109 D:Jo,jo--

110 M: Treu-te la mà de la boca/

111 D: ...Jo ['f a j] cartes.

112 M: De les cartes. I què més fas ademes de les cartes?

113 AR: (xxx).

114 M: Què més fas?

115 D [Adreçant-se al nen que ha respost]. Tu no [ ' 61S ] la Désirée/

116 M: És clar.

671



ANNEX 3: transcripcions

15-11-99 I auladeP3 |2 |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM3l.TXT

ID: È(D)-3; 10-1-31 /D(D)-3; 1-1-31 / AR(H)-3;10-1-31 /N(D)-3;7-l-31 /F(H)-3;3-l-31 /

MI(H)-3;3-l-31 /R(H)-3;5-l-31 /G(H)-2;9-l-31 /MA(D)-3;3-l-31 /E(D)-3;8-l-31
CL: [M/È/D/AR/N/F/MI/R/G/MA/E]
CS: [Descripció de les accions que realitzen els persontages d'unes fotografies]

TX=DE: M: Què hi ha aquí? [amb una fitxa al davant] A ve(u)re m'ho explicarà--

2 La ¿lia. Qui és Èlia, qui són? Mira/ qui són? Mira a la teua fitxa.

3 È: Un nen i una nena.

4 M: Un nen i una nena. I què fan?

5 È: ['pinten].
6 M: Molt bé. I amb què pinten?

7 È: Amb colors.
8 M: Amb què pinten, eh?
9 È: Amb colors.

10 M: Amb colors pinten.

11 D: Perquè s ' [ambruta ' f an].
12 M: Molt bé. Per què s'embrutarien? I per què s'embrutaran?

13 AR: Com que ['tenen] un guix/

14 M: Per què?

15 D: Perquè [ 'tenen] un guix.

16 M: A ve(u)re vosaltres què porteu per no embruta-ws?

17 D: Una bata.

18 M: Una bata. I ells que porten bata?

19 AR/D:No.

20 M: No.

21 N: [ 'ban] arr[o]mangats.

22 M: Van arr[o]mangats.

23 N: ['ban] arr[o]mangats.

24 M: I per què deuen anar arr[o]mangats?

25 N: Com que aquí a la seua classe se [ 'pensen] que [fa] calor/

26 M: Ah, perquè es pensen que fa calor/ Potser sí. Escolta i aquesta nena—

27 ... Al nen sí que li vec que pinta. A on pinta el nen? Què té per pintar?

28 AR: Un full.

29 M: Un full. I la nena que té cap full?
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30 UNS: No.
31 M: Escolta pobra nena. I com és que no li han donat full? Per què?

32 AR: Perquè li [pín'tes].

33 M: Que hi ha algun nen a la classe que no tingui full?

34 TOTS: No.

35 M: No? Mireu-ho bé. Que hi ha algun nen que no tingui fitxa?

36 F: No. La Meritxell.

37 M: La Meritxell no té fitxa. Per què no en deu tindré la Meritxell?

38 AR: Perquè ['es] petita.

39 M: Perquè és petita? Perquè encara no li han comprat.

40 D: Que sí que ['es] petita.

41 M: Potser encara no li han comprat. Que ets petita Meritxell, o no?

42 D: M'[a 'Sit] lletja/

43 M: Què t'ha dit?

44 D: M'[a 'Sit] lletja.

45 M: Ah no ho he entès jo això. No ho ha dit això.

46 D:Quèm'[a 'Sit]?

47 M: Què li has dit Meritxell?

48 [ME:(xxx)].

49 M: Que no l'entens a la~

50 ... No l'entens a Meritxell com parla? Per què Núria com parla la Meritxell? Com

51 parla? ((ME és una nena gitana que pràcticament no parla i quan ho fa parla en castellà

5 2 tot i que no se l'entén gaire)}.

53 N: No ho ['se]

54 M: Que ho sap algú com parla la Meritxell? No.

55 È: Amb català.

56 M: Com?

57 È: Amb català.

58 M: Amb català parla? I tu com parles, Arnau? Amb què parles tu? Com?

59 AR: Amb la boca [amb veu ¿aixa].

60 M: No t'entenc.

61 AR: Amb la boca.

62 M: A ve(u)re Guillem diu que parla amb la boca però com parla?

63 F: Amb cátela.

64 M: Amb què?

65 F: Am¿ cátela?

66 M: Amb castellà?

67 F: No, amb cátela.
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68 M: Amb català? I tu com parles, Fermí?

69 F: Amb castellà.

70 M: Com?

71 F: Amb castellà.

72 M: Amb castellà parles tu? I la Meritxell?

73 È: Amè castellà.

74 M: Amb castellà parla. I tant la £lia ho ha ben endevinat. La Meritxell amb castellà.

75 Per això potser no mos entenem. Que pot ser? Potser no l'enteneu perquè parla

76 castellà. Potser sí. Venga doncs, continuem. Molt bé. Doncs aquest nen i aquesta

77 nena la seua intenció és de pintar, de la nena, però encara no li han repartit el full. Eh

7 8 que encara no li han repartir el full, pobra nena?

79 TOTS: No.

80 M: Vosaltres sí que us l'han repartit.

81 R: Sí.

82 M: I ara com que us han repartit el full i m'heu explicat que fan aquests nens, la

8 3 senyoreta ara us donarà un paperet a cada un i després m'explicareu què us ha sortit.

84 Què fan aquests nens que us han sortit al paperet, d'acord?

85 G: ['pinten].
86 M: No, no aquests que us donaré jo ara. Després m'ho dieu, d'acord? Jo us el dono

87 amagat. Després cada nen que vagi mirant. (A)neu mirant, eh. (A)neu mirant [la

8 8 mestra comença a repartir fotografies].

89 [...]

90 M: A ve(u)re que m'expliqui la: la Núria. A ve(u)re Núria què t'ha sortit? Què t'ha

91 sortit, Núria?

92 N: Una--

93 M: A ve(u)re Robert, Robert, Robert. Ara escoltem a la Núria, d'acord? Què t'ha

94 sortit, Núria?

95 N: ...Un nen.

96 M: Què fa?

97 N: [ ' dj U y e ] [amb veu baixa].

98 M: Ho has de dir ben fort que et senti tothom.

99 N:[ 'djuye] .
100 M: I amb què juga?

101 N: Amb unes joguinetes.

102 M: Amb unes joguinetes juga? A ve(u)re/ Molt bé. Escolta però jo em penso que

103 aquest nen [...]! que fa aquest nen, que hi té a la boca?

104 N: Una trompeta.

105 M: Una trompeta. Molt bé. Que en tens alguna tu potser de trompeta o no?
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106 G: Jo sí que ni ['tig] una a casa de trompeta.

107 M: A veus. Empega'l fort [empeguen les fotografies a la fitxà]. I a tu Mariona,

108 què t'ha sortit? Què t'ha sortit? [...]

109 MA: Mickis [amb veu baixa].

110 M: Més fort que no et sentim.

111 MA: Mickis.

112 M: Mickis. I qui els té aquests Mickis?

113 MA: Una nena.

114 M: Una nena. I què fa amb els Mickis?

115 MA: Se'ls ['f îke] a la mà.

116 M: Se'ls fica a la mà/ Que en tens cap tu de Micki a casa? O no? Mariona, que en tens

117 cap?

118 MA: Dos.

119 M: Dos ni tens també com aquesta nena. I a tu què t'ha sortit, a ve(u)re? [adreçant-se

120 aun nen que parla} He dit que no et vui sentir/

121 G: Un nen.

122 M: I què fa aquest nen?

123 G: Amb una [amb veu baixa].

124 M: Més fort que et sentim tots.

125 G: Amb una.
126 M: Amb una què?

127 G: Amb una, amb una.

128 M: Què déu ser això? Què és això? Què és una taula? I què fa aquest nen, en aquesta

129 taula? Què hi fa? Què hi té a la mà?

130 G: Un rotulador.

131 M: Un rotulador. I què farà amb el rotulador? Què farà? Què et sembla que ha de fer

132 fer? Què farà un dibuix potser? Escolta Laia, què t'ha sortit a tu? A ve(u)re. Ui que

133 bonic. Què t'ha sortit aquí? Què és? Un: Qui és aquest?

134 [LP:Unnen].

135 M: Un nen. I què fa?

136 [LP:To[ke]].

137 M: Lo to[ke]? To[ke] el niño? I per què el to[ke]?

138 [LP:(xxx)].

139 M: Com?

140 [LP: (xxx).]

141 M: És petitet? Potser vol que dormi. Que et sembla, que vol que dormi? A ve(u)re què

142 t'ha sortit a tu?

143 È: Un nen.

144 M: Un nen? Què fa?
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145 È: [ ' dj U y e ] amb un tractor.

146 M: Oh! [un nen parlà] Pss mira, mira què he dit jo? Juga amb un tractor? De quin

147 color és aquest tractor?

148 È: Vermell.

149 M: I què fa a la mà? Què té a la mà?

150 È: Un boli.

151 M: Un boli? Per a què? Per a què són els bolis?

152 È: Per [ a s ' k f i w f e].
153 M: Per escriure. I aquest nen què fa?

154 F: ['fa pati'na].
155 M: Fa patinar? Patina. I què porta als peus?

156 F: Uns uns pa-

157 M: Uns patins. Escolta i què més porta?

158 F: Aquí ales cames ['porte] una cosa.

159 M: Pss. (E)lisabet/

160 F: Aquí [ ' p O P16 ] un (d)rap.

161 M: Un drap? A on? Què és això?

162 È: Unes g[i]nollores.

163 M: Unes g[i]nolleres? Molt bé. Als genolls. Per què porta g[i]nolleres?

164 È: Perquè no es ['f ajl] mal.

165 M: Perquè no es faci mal. Ui que (xxx)

166 F: I aquí uns guants.

167 M: Uns guants. I més amunt?

168 F: Un casco.

169 M: A on?

170 F: Aquí al cap.

171 M: Per què?

172 F: Perquè sí.

173 M: Per què el porta, per fer bonic o no?

174 F: Perquè, perquè, perquè no se ['f a S i] un, un, un xoco.

175 M: Ah, molt bé perquè no es faci un cop al cap sí. A ve(u)re au (a)nem cap aquí. I tu

176 Meritxell que tens filla/ Què tens? Què és això? Què és? A ve(u)re que mos ho

177 explicaràs. Què és Meritxell això? Què tens, eh? Què és? Què és això d'aquí que té la

178 Meritxell? Què és un nen o bé una nena, Meritxell? Què és? Què és un nen o bé una

17 9 nena? Què és dis tu? Què és?

180 MI: L'íker s'[a f i 'kat] a d[e]vall de la taula/

181 M: Seu. Què és un nen o bé una nena?

182 [ME: (xxx)].
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183 M: Més fort.

184 [ME: (xxx)].
185 M: Dis-ho fort.
186 [ME: (xxx)].
187 M: Una nena/ Dis tu. Ella. Dis-ho tu, a ve(u)re. Una nena. Dis tu.

188 [ME: Una nena].

189 M: I què juga? Què és això? Què és? Què és això/
190 MI: Un cotxe.

191 M: Un cotxe/ Mira té un cotxe. Dis tu: cotxe.

192 [ME: Un coche].

193 M: Un cotxe/1 juga la nena del cotxe. A ve(u)re què li ha tocat al Robert? A ve(u)re al

194 Robert què li ha tocat? Ui que vec coses aquí/ Venga. Guillem/ eh que ara hem dit

195 que escoltaríem a aquestos nens d'aquí? Doncs, venga. Què t'ha tocat a tu fill? Què

196 és?
197 R: Uns cotxes.

198 M: Compta els cotxes. Qui és aquest?
199 AR: Un nen.

200 M: Ell, ho ha de dir/ que ja té veu. Eh que tens veu? Venga, i què fa aquest nen?
2 01 Amb què juga? Què és això?

202 R: (xxx).
203 M: I aquí? Què és? Què et sembla que és?

204 D: Eh! si jo no ['tir)].

205 M: Pss. Què és?

206 R: (xxx).
207 M: O bé una marieta. Postser és una marieta. Eh que sí? Què t'ha tocat a tu xiquet!

208 Ui, ui aquesta nena que fa coses/ Mira, com hem quedat? Com hem quedat, Guillem?

209 Aquest nen lo portarem amb una altra classe si fa tonteries de nen petit. Au

210 aixeca't d'aquí al devall. Surt d'aquí al devall, com un nen gran. Venga/1 ara/ Ja no

211 se'n recordava que s'havia fet gran. Ara es pensava que era petit una altra vegada.

212 Venga seu a la cadira que empegarem aquest dibuix tan guapo/. Seu. A ve(u)re tu,

213 tranquil-let, eh/ que estem aquí a la taula de les tortugues grogues. I ara mos

214 explicarà l'Arnau què fa aquesta nena.

215 AR: (xxx) a la cuineta.

216 M: Oh quina cuineta, mira. A després us l'ensenyaré. Fermí, seu bé. Guaita quina

217 cuineta més compler-ta. Hi ha de tot. Què hi ha en aquesta cuineta? Què hi ha fill?
218 AR: (xxx).

219 M: Ben fort que et senüm tots.

220 AR: Una aixeta.
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221 M: Una aixeta. Què més?

222 AR: (xxx).
223 M: Oi no et sento/ Què és això?

224 AR: (xxx).

225 M: No et sento.

226 AR: (xxx).
227 M: Un forn. Potser és la rentadora o potser el rentaplats. I això potser-
228 ... jo que sé, potser és el microones. Eh? I aquí al damunt què hi ha?

229 AR: (xxx).
230 M: No et sento Arnau. Mira Arnau si no parles fort passem a un altre nen.

231 AR: Les tasses.

232 M: I què més?
233 AR: (xxx).

234 M: No et sento. Més fort.

235 MI: Les cassoles i (xxx).
236 AR: (xxx).
237 M: No et sento. Mira, passem. Passem. Ara que et toca explicar coses ara no

238 n'expliques. Doncs, guaita. Mira que és guapa aquesta cuina, eh? Ostras, la

239 voldria per la nostra classe tan guapa. Què vols dir alguna cosa més o no? No?

240 Doncs venga. A ve(u)re tu Elisabet, què tens? Pss. Com hem quedat? Què tens tu?

241 Què fa aquest nen?
242 E: (xxx).
243 M: Més fort. Oh però escolta, quin tractor més bonic. Com és aquest tractor? Què hi

244 ha al damunt del tractor?

245 E: Una taulada.
246 M: Una taulada? Que és un tractor caseta? Eh que sembla una caseta? És bonic, eh?

247 I a tu què t'ha tocat? A ve(u)re que ho mirarem bé. Què t'ha tocat? Què és això tan

248 bonic?

249 LA: Un autobús.
250 M: Un autobús t'ha tocat? Escolta i de què és aquest autobús, mira'l bé.

251 LA: Del Barca.
252 M: És un autobús del Barca. Què hi deu haver aquí dins, doncs?

253 LA: Nens.
254 M: Nens? Mira'ls bé com van vestits aquests nens de l'autobús. Com van vestits?

255 UNS: A[ 'bewre] /
256 M: Mira, mira. Com van vestits? Qui deuen ser? Qui deuen ser?

257 MI: Nois de hoquei.

258 M: Pss. Mira què diu.

259 MI: Nois de hoquei.
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260 M: Jugadors de hoquei són? De on? Del Barca?

261 D: Jal ' [a j ru 'yat] /
262 M: Escolta i com ho sa(p)s, que són jugadors de hoquei? Per què? Per què? Perquè el

263 Miquel té un tiet que juga a hoquei amb el Barca. Que tens un tiet? Com se diu? Com

264 se diu el teu tiet que juga a hoquei?

265 F: Tiet.

266 M: Com se diu? A ve(u)re que té un fillet me sembla. Una filleta. Que té una Caria?

267 MI: Té el Gerard.

268 M: Ah el Gerard/Ah:

269 MI: El tiet Albert.

270 M: El tiet Albert. Ah: està bé. Escolta i a tu què t'ha sortit? A ve(u)re què t'ha sortit?

271 Ara mos ho explicaràs. Què és això? Calla que ara ens hem equivocat. Ara la

272 senyoreta ha posat la pega al revés. Mecason, és que: havia de sortir un nen i mos e

273 l'han--

274 ...Canviarem. Molt bé. Aquestos nens i nenes treballadors que seguin. Ara mateix.

275 È: Núria ['sew].

276 M: I conto fins a tres.

277 M: A la una:

278 N: [ 'díSe] 'm[pa 'sa] .
279 M: a les dues i:

280 N: Noem ['dej$e pa'sa].
281 M: No et deixa passar, pues, dóna el tomb. Mira, mira què farem.

282 N: ['tire] capaila.

283 M: Vés al teu lloc Núria [la nena intenta passar de totes totes per darrera de l'altra

284 nena].

285 E: ['deJSe]'m.

286 M: Núria/ Venga aquí sense fer soroll. No et vui —

287 ... Pues per aquí sense fer soroll.

288 MI: [ 'mIf e], Désirée.

289 M: Què fa aquesta nena, filla? [assenyalant el dibuix de la fitxa d'una nena]. Què té?

290 Un ànec potser. Que és un ànec?

291 D: No, un pato.

292 M: Ah, un pato. I què fa amb el pato? Què deu fer? Potser mo se l'ensenya. Que

293 mo se l'ensenya perquè el mirem?

294 D: Sí.

295 M: Sí. I tu què tens? Què t'ha sortit a tu? [adreçant-se a un altre nen].

296 MI: Una nina amb una guitarra.

297 M: I què fan?
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298 Mi: [ 'kante]
299 M: Canta. Quina cançó deu cantar? Està molt contenta. Quina cançó deu cantar a

300 ve(u)re.

301 MI: No ho ['se].

302 M: No ho sa(p)s? Quina cantaries tu de cançó? Quina t'agrada a tu de cançó?

303 R: Jo ['tir)] una trompeta.

304 M: Quina cançó t'agrada molt?

305 R: Jo ['t Í Q] una trompeta.

306 M: Ah, molt bé. A ve(u)re quina t'agrada de cançó a tu. Contesta. Ara no ho sap.

307 D: Jo ['tig] untren.

308 M: Tu tens un tren?

309 G: Jo ['tig] un niño a casa.
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lsTl-99 I aula de P3 I 2 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM32.TXT

ID: N(D)-3;7-l-32 / AR(H)-3; 10-1-32 / È(D)-3;10-l-32

CL: [I/N/AR/È]

CS: [Diàleg entre la investigadora i una nena que dibuixa a la pissarra]

TX=CO: I: A veure/ Oh explica-m'ho què és això. A veure/

2 N: [Fent un dibuix a la pissarra] Una cosa que se ['pinte] per aquí, per aquí

3 ['bews]? I així. Se ['fa] així. Ja [es'ta]. Amb lo dit se ['fa] així [n'esborra

4 un tros].

5 I: Veus que bé.

6 N: Amb/o dit sempre així i ja [es'ta].

7 I: Ja s'ha acabat? Fes-n'hi un altre ara a veure. Venga.

8 N: Que et ['semble] això? [ressegueix amb el guix la silueta d'un dibuix de

9 cartró].

10 I: Molt bé. Vec que segueixes molt bé.

11 N: (xxx) una cosa molt bonica.

12 I: Eh?

13 N: [e 'fet] una cosa molt bonica.

14 I: Que has fet una cosa molt bonica, dius?

15 N:Jo[te'níe] una altra cosa més bonica. [Continua dibuixant]. Què et

16 [ 'semble]?
17 I: Molt bé. Oh que cada vegada ho fas més bé.

18 N: Ah/no em ['sur] bé. Ara no em ['sur] bé.

19 I: Doncs esborra-ho i torna-ho a fer.

20 N: [Ho esborra i fa un altre dibuix]. Què et [ ' S e m b 1 e ] això?

21 I: Molt bé.

22 N: Ara [pinta 'f e] això. Ai/ [s'ha equivocat]. Ara no em ['SUI"] bé.

23 I: Com és que no et surt bé?

24 N: Com que me ['f an ek îpo 'ka ] els altres/

25 I: Clar, no callen i—

26 N: Ohque m'[as'pefe]/que sino: Araño ['puk komen'sa a pin'ta].
27 Els ['ba j a 'Oi] que [ 'ka/(in] perquè si no: M'[am'porto] això perquè si

28 no: [es dirigeix a la taula on hi ha un nens que xerren mentre esmorzen]. [ka'/(e W]

29 una vegada que['tir) ke 'f e]una cosa molt important i no m'ho [di'$ew 'fe].
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30 Vale?

31 AR: No.

32 N: [Torna a la pissarra], [an 'dît] que no me—

33 ...no ['bolen ka'/Ça].

34 I: No xigueia, no.

35 N: [ ' m Í f e ] [s 'adreça a una nena que també vol escriure a la pissarra] [ a ' y a f 6 ]

36 aquesta cadirai [a'yaf ß] un color i així ho [po'Spem ' fe] les dos. Casi

37 [ 'kajk].
38 I: Vigila,eh/

39 N: Què et ['semble]. Ai, xigueta, no ['bolen ka'/f a]. Però sort que

40 m'[a'suae] l'Èlia que si no:

41 E: Ande el borrador?

42 N: Aquí.

43 È: (xxx) per [ezßo'ra] això.

44 N: Ai, no em ['sur] bé. Ai, ['son] tossuts, ['son] tosidos.

45 I: Sí xigueta, sí.

46 N: Xigueta jame [dijja'f ien 'fe] però com que ['son] tosidos no m'ho

47 ['di$en ' fe] Ai ['kal] que mos [a' juàis] perquè si no-

48 .. ohés que sinó (xxx) no [akapa 'f e] mai.

49 I: Jo t'ho esborro, va.

50 N: Vale.

51 I: Jo t'ho esborro i tu dibuixes.

52 N: Sí.

53 È: Que me ['dones] l'[a]sborrador?

54 I: Guaita si tens tros ara.

55 È: Núria, que me [' d O n 6 S ] 1' [a]sborrador?

56 N: No, [ 'tirj ke ezßo'ra] això/ [esborra un dibuix i continua dibuixant}. Ara

57 ho [f a'f e] d'aquí baix. [ 'semble] que ['ployi]. ['bews] com
58 [ko'mense a 'plowre]/

59 I: Sí que comença a ploure sí. Plou o ja no plou?

60 N: No, ara ja se [ko'mense a Ses'fe] [esborrant les ratlles que representen la

61 pluja]. Ai, primer [ ' f a j ] una muntanyeta.

62 È: Me ['di$es] l'[a]sborrador?

63 N: No ara no ['puk].

64 I: Escolta, deixa-li una mica que l'Èlia acaba de seguida d'esborrar. Només una mica

65 mentres tu fas lo dibuix.
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66 N: [aj Sezpo'ra] això quenom'[a SUr ' t i t ] bé.
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15-11-99 |auladeP3 |3 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM33.TXT

ID: G(H)-2;9-l-33 /F(H)-3;3-l-33 / È(D)-3;10-l-33 / AR(H)-3;10-l-33 / D(D)-3;l-l-33

MI(H)-3;3-l-33 / N(D)-3;7-l-33 /MA(D)-3;3-l-33 /LA(D)-3;9-l-33

CL: [M/G/F/È/AR/D/MI/N/MA/LA]

CS: [Descripció d'objectes a partir dels sons que els identifiquen]

TX=DE: M: Ho heu fet superbé. Ara la senyoreta pregunta i m'ha de contestar el nen que ho

2 tenia. Qui ho tenia això? [algun nen intenta respondre]. No. M'ha de contestar el nen

3 que ho tenia. Tots amb la boca tancada. Només el nen que ho tenia. Qui ho tenia? Qui

4 ho tenia la moto?

5 G: Jo.

6 M: Tu. I que és això?

7 G: Una moto.

8 M: Qui tenia això [ensenyant un altre dibuix].

9 UNS: Ningú.

10 M: Ningú?

11 F: Tu.

12 M: Ajo?

13 È: No l'íker.

14 M: I que era? No. I que és això?

15 UNS: (xxx).Una bici.

16 M: Que és això?

17 ALTRES: Un mixonet

18 M: Un mixonet. Molt bé. Qui tenia això [ensenyant un altre dibuix].

19 AR: La Èlia.

20 M: No però ho ha de dir ella. I que és Èlia?

21 È: Un martell.

22 M: I per a què serveix?

23 È:Per [pi 'ka].

24 M: Per picar. Qui ho tenia això? [ensenyant un altre dibuix].

25 D: Jo.

26 M: I que és?

27 D: Un cotxe.

28 M: De què?

29 MI: De bomberos.

30 D: Tu no ['ets] la Désirée.
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31 M: (Me)cason també. Escolta Miquel que m'ho ha de dir ella/ Dis-nteu tu va. Jo no

32 ho he sentit.

33 D: Un cotxe de bomberos.

34 M: De bombers. I per a què serveix?

35 D: Per [reme'na] .
36 M: A ve(u)re per a què serveix lo cotxe dels bombers?

37 D: Per [reme'na].
38 M: Pensa. Què fan els bombers amb el seu cotxe?

39 D: [re'menen].
40 M: Remenen. Què remenen?

41 AR: No/
42 D: El foc.

43 M: Remenen el foc?

44 AR: No. L'[a'payen].
45 M: Ah: Que et sembla que remenen o l'apaguen?

46 D: L'[a'payen].
47 M: L'apaguen, eh? Molt bé. I de quin color és aquest cotxe?

48 D: De color verd [un nen comença a donar cops].

49 M: No la sento.

50 D: De color groc, i de color i de color i de color blau i de color roig.

51 M: Molt bé. A ve(u)re qui tenia això?

52 F: Jo.

53 M: I que és això?

54 F: Un telòfon [amb la mà davant la boca].

55 M: Treu-te la mà de la boca home/

56 F: Un telòfon.

57 M: Ara et sento bé. I per a què serveix?

58 AR: Telèfon.

59 F: Perperper [tru'ka].

60 M: Molt bé. I tu amb el telèfon amb qui truques?

61 F: A la mama.

62 M: A la mare?

63 F: I al pare.

64 M: I que li preguntes? [el nen no sap respondre] A ve(u)re, mira ho farem d'una altra

6 5 manera. Mira. Ho farem d'una altra manera. A ve(u)re. La mare. Venga truca la

6 6 mare. A ve(u)re què li diràs? [li dóna un telèfon de plàstic perquè simuli la trucada].

67 Marca primer no/potser? Què marques un número?

68 F: Sí. ['mire] s'[a tf erj'kat] [s'ha desenganxat el fil de l'auricular].
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69 M: És que és màgic aquest. Aquest és màgic, home/ És màgic aquest telèfon.

70 AR: ['mîfe] ja s'[a äesper'tat] [una nena s'havia adormit].

11 M: Veus?

72 AR:Jas'[a äesper'ta].
73 M: Potser l'hem assustat ara amb el telèfon. Eh? Venga a ve(u)re parla. Ben fort.

74 [el nen parla amb veu baixa]. No et sentim. No et sentim.

75 AR: Primer se ['te ke 'Si] hola:

76 M: Primer diu que li has de dir hola a la mare, a ve(u)re. Què diu la mare? Què diu?

77 Què diu?

78 F: Queja[sor ' t im].

79 M: Que ja sortireu d'aquí a una miqueta?

80 F: Sí.

81 M: Molt bé.

82 D:Idesprés--

83 È: [ 'mire] que [a 'fet]i ' í-
84 M: Pues mira no ni posarem més.

85 MI: Ara jo.

86 M: A ve(u)re Tu també? Es que és la mateixa mama la seua ((els dos nens són

8 7 bessons}}. Tenen la mateixa mama. Seu Désirée. Venga ben fort Miquel [la mestra li

8 8 dóna el telèfon de plàstic]

89 MI: Qui ['a]? Què [i 'a] algú?

90 M: Qui és fill? Qui hi ha?

91 MI: Lo papa.

92 M: El papa. Pregunta-li al papa coses. A ve(u)re què li preguntes. Què li preguntes al

9 3 papa? Mira Laia, lo nen que ho toqui no n'hi posarà cap més la senyoreta. Aspavil.

94 Toques? Sense. Traurem. Què diu el pare? Què fa? A on és?

95 MI:Ésa[ t fepa ' / fa ] al'[aw]ficina.

96 M: A l'oficina? I què fa? Com treballa? Què fa? Que fa números?

97 Mi: [assenteix amb el cap].

98 M: Si: A ve(u)re què diu més lo pare? Què diu? Que vindran a busca-us aviat?

99 MI: Que [b ín 'draz a ßUS'ka] aviat? Ara li [di 'fe] a la Núria

100 [bin 'df em] aviat.
101 M: Ah molt bé. Venga. D'acord. A ve(u)re li ha sortit el telèfon al Fermí. Amb qui li

102 ha tocat això?

103 [LP:Jo].

104 M: Què és això?

105 [LP:Unbup].

106 M: Un què?
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107 [LP:Unbup].

108 M: No. Com se diu?

109 [LP:Bup].
110 M: Més fort.

111 ALTRES: Guau.

112 M: No. Però que és? Què és un gat?

113 UNS: Gat.

114 M: No. Com se diu?

115 F: Gos.

116 M: Ah/ Un gos. A ve(u)re escolta ara dïs-me, Laia, quin soroll fa el gos.

117 MI:Bup,bup.

118 M: Laia. Molt bé. És un gos, eh? I això qui ho tenia? [ensenyant un altre dibuix].

119 AR: Jo.

120 M: I què és això?

121 AR: Lo wàter.

122 M: I per a què serveix?

123 AR: Per ['f e] p[e]pí i caca.

124 M: Molt bé, molt bé. I en tens tu a casa o no?

125 AR: [assenteix amb el cap].

126 D: Jo també en ['tir)].

127 M: També. Que és igual que el de l'escola?

128 G: Jo ni ['tig] un de petit.

129 M: A on?

130 G: A casa.

131 M: Com és de peüt? Com?

132 G: Així [ho assenyala amb la mà}.

133 M: Petitet com el de l'escola? Ah/

134 [ÍK: Jo gran].

135 M: Sí, gran, lo tens tu?

136 F: Jo també gran.

137 M: I quan heu acabat d'anar al wàter què feu?

138 MI: [asti ' fem] lacorda.

139 M: I com fa la corda?

140 MI: Fa pip:
141 ALTRES : Rirrrrrrr.

142 M: I què baixa?

143 D:A(i)gua.

144 M: Per què baixa l'aigua. Per què?
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145 AR: Perquè ['te ke ßaj 'Ja] la caca.

146 M: Per fer-la baixar, no? Per si baixa

147 D: Un dia [ba ' kaWfe ] el chupete verd ala a la-

148 F:Ijo?

149 D: ...No. Primer ['parlo] jo. Tu no ['parles].

150 M: Escolta. Doncs, parla.

151 D: Un dia se [ba tí'f a] lo chupete verd al al al al al wàter.

152 M: Va caure dins al wàter lo chupete verd/1 què va passar?

153 D: Me [baj ke'Oa] sensejo.

154 M: Va marxar?

155 D: Sí.
156 M: Que li vas dir adéu? Adéu/ li vas fer. Eh que sí?

157 AR: Com que ['e f e] tan gran/

158 M: A on se'n deu anar l'aigua del wàter després? A on deu anar?
159 MI: Per baix.

160 M: Que va molt lluny? Per baix va?

161 AR: No. Al [j]iu.

162 M: Ah/ Al riu? I a tu què et sembla. Pues va molt lluny.

163 N: Va a Comarruga.
164 M: Mira íker el riu se'n va al mar, a Comarruga diu la Núria. Que ho has vist tu?

165 N: Sí.

166 M: Que ho has vist?

167 N: Sí ho [baj 'bewfe].
168 G:Jo(xxx).

169 M: Pss. Mira. Mira què diu. Què vas veure?

170 N: (xxx) a Comarruga.

171 M: Vas veure. Era aigua bruta potser?

172 N: Sí.
173 M: Mmm. I això qui ho tenia [ensenya un altre dibuix].

174 MA: Jo.

175 M: I què és això?

176 MA: Un rellotge.

177 M: I per a què serveix?

178 D: Que no que el [ t e ' n 1 e ] ella, la Mariona.

179 M: Sí i la Mariona diu que el tenia. Sí. Per a què serveix?

180 MA: Per ['f e] s[i]roll.

181 M: Per fer s[i]roll.

182 Mi: Per [desper' ta].
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183 M: I per què més serveix el rellotge?

184 Mi: Per [desper ' ta] .
185 M: Amb qui!

186 MI: Als nens.

187 M: Per despertar. Que serveix per despertar?

188 D: Peròjo [aj Sor 'mit] a-

189 M:íker/

190 D: . . . Jo[a j pig 'gut] amb la bici gran.

191 M: Molt bé. Escolta i més coses tenim. Mira que tenim. Qui ho tenia?
192 LA: Jo.
193 M: Ah tu Laia. Què és això?
194 LA: Un tambor.

195 M: I per a què serveix?

196 LA:Per[pí 'ka].

197 M: I que fem quan piquem lo tambor plorem o estem contents.

198 LA: [es'tem] contents.

199 M: Molt bé, estem contents. I això qui ho tenia?

200 MI: Jo.

201 M: I què és?
202 MI: Un cotxe.
203 M: I per a què serveix?

204 D: Com aquell: blanc.

205 M: Per a què serveix?

206 D: Aquest ['es] de m[i]intida. Aquell ['es] de veritat.

207 M: Pss.

208 MI: Per ['na a pus'ka] tornillos.

209 M: Ah per (a)nar a buscar tornillos? A on fill? Per a què serveixen los

210 tornillos?

211 MI: Per [m O n't a] les coses.

212 M: I qui els necessita?

213 MI: El papa.
214 M: Ah! I a on los va a buscar. A ve(u)re el pare agafa el cotxe per (a)nar a buscar

215 tornillos i a on hi va a buscar los caragols? Perquè els tornillos són

216 caragols de ferro eh? no de caragols de menjar. A on los va a buscar. A on? Que no

217 teu ha dit mai?

218 MI: [Fa que no amb el cap}.

219 M: Ah així no ho saps. Li has de preguntar. I tu que ho saps, Fermí?
220 F: No.
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22 í M: Tampoc? I això qui ho tenia?

222 N: Jo.
223 M: Ah tu! I què és això?
224 N: Una pilota.

225 M: I per a què serveix?

226 N: Per [bo'ta].

227 M: Per botar? I per què més?

228 N: Per [ 'fe] s[i]roll.

229 M: Per fer s[i]roll també. I quin s[i]roll fa?

230 N: Pom, pom, pom.

231 M: Molt bé.

232 N : Perquè sinó clar què [ f a ' f í e m ] sense pilota.

233 M: I tant! Què faríem sense pilota?

234 N: Sí.
235 M: Què faria el Dénteles? Què faria el Dentetes sense pilota?

236 N: Pues no ho ['se]. No [po'Sf íe] (xxx).

237 [LP: Jo a casa, jo (xxx)].

238 N : Perquè sinó sense pilota què [ f a ' f í e ].

239 [...]
240 M: Qui ho tenia això?

241 G: Jo.

242 M: I què és?
243 G: Una moto.

244 M: I les motos que fan?

245 D: No. Ho ['tenie] ella.

246 M: I per a què serveix? Per a què?

247 G: Per[fo 'ra] .

248 M: Per-

249 G: Per[fo 'ra] .

250 M: Per forrar?

251 AR: No.

252 M: Per a què serveix?

253 AR: Per [ 'kore].

254 M: Per córrer diu. Que serveix per forrar o per córrer?

255 AR: Per ['kore].
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15-11-99 | aula de P3 |3 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM34.TXT

ID: AR(H)-3;10-l-34/MI(H)-3;3-l-34 / D(D)-3;l-l-34/ G(H)-2;9-l-34/ F(H)-3;3-l-34 /
N(D)-3;7-l-34 / LA(D)-3;9-l-34 / È(D)-3;10-l-34

CL: [M/I/AR/MI/D/G/F/N/LA/È]

CS: [Conversa dels nens amb la mestra i entre ells mentre fan una fitxa]

TX=CO: AR: Que malament [cridant}

2 M: Oh no cridis, home! No, no l'espantis. No l'espantis/ [es refereix a la nena més
3 petita de l'aula que té encara problemes d'adaptació}.
4 MI: Malament? [s'ha aixecat per comprovar-ho}.

5 D: Què ['es] això de malament A[l]nau? Ai, Arnau.

6 M: Que ja estàs tu íker? Ja estàs?

7 AR: [responent a la pregunta de la nena} S ' [ a SOr' tU]dela paperina [la fitxa que

8 han de pintar és una paperina amb castanyes dibuixades}. Eh que sí?

9 M: Que aniràs empegant xiguetl

10 MI: A[ 'bewre]/
11 G: Què ['fas] amb lo color? Què ['fas] amb lo color?

12 Mi: [ 'mire] que [a 'fet].
13 M: Miquel empega tu. D(e)ixa-la, d(e)ixa-la. Ja n'apendrà. Vosaltres feu-ho molt bé.
14 Veus/ així. Ves empegant.

15 F: Jo ho ['f a j] molt bé.

16 M: Mira, feu-ho molt bé .0 j o! perquè així n'apendrà ella. Eh? perquè ella no en sap
17 que és petita, però si vosaltres ho feu bé ella n'apendrà. Mira vés trencant, filla.

18 AR: La Meritxell com que ['es] tan p[i]tita/

19 D: La Meritxell com que ['es] tan p[i]tita/

20 F: [ 'mire] jo, ['mire], eh que no ho ['f a j] malament jo?

21 N: Que no me [do'nßW] la pega? Senyoreta, mefdones] \ameua pega?

22 M: Ja la tens la pega. Només te cal empegar. Ves empegant.

23 N: No, aquí baix no n'[Í 'a] aquí.

24 M: Com que no n'hi ha aquí/ Venga ja està [la mestra li posa pega a la paperina on
2 5 han d 'empegar papers]. Venga/ com va?

26 AR: Senyoreta jo ja [es'tik].

27 M: Mira, la Désirée si va badant va badant va badant:

28 D : Es que la Meritxell [a pin' tat] la paperina.

29 M: I ja li has expücat?
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30 D: Sí.

3 1 M: Què ü has dit?

32 D: Que que [a pin'tat] la paperina.

33 M: I a la paperina, no/ Au vés a la taula, venga.

34 LA: ['mire], ['mire] senyoreta/

35 M: A veure. Oh que bonic te queda! Vés trencant-los petitets i aplena els forats, vés.

36 D: [ 'mire] [ 'mire] jo/ Com me ['keôe] jo.
37 M: Oi Arnau quin paper més xulo.

38 D: A mi me [ 'falte] la paperina.

39 M: Oh no és xulo? No l'has vist? Espera't, espera't home/

40 Mi: ['mire]/
41 M: Que filla ja estàs?

42 MI: Aquino [ 'puk ampe'ya] cap aquí al mig. Aquí a la vora.

43 M: (xxx) Per què? Per què? Què passa?

44 G:Ja[es ' ta] .

45 MI: ['es] que ['es] tan petit/

46 M: Té Arnau, venga vés trencant.

47 F: Qui [a ple'yat] la bena? Qui ha plegat la benafre una bena plegada a la mà].

48 G: Queja[es'ta]?

49 M: Au venga, agafa'n un i trenca'l ben petitet. Veus? D'aquí dalt també. Venga ja tens

50 paper, no?

51 AR: Que me la ['dones] la meva pega?

52 M: No. Primer has de trencar més paperets.

53 MI: Que no:: ['mire] que m'[a 'fet].

54 M: Vine Meritxell, vine.

55 D: Aquí. A la voreteta.

56 M: Que trencarem paperets. Oh: la Meritxell.

57 D: Aquí a la voreteta.

58 MI: Tu ['fes] lateua feina.

59 D: I tu ['fes] la teua feina.

60 M: Trenca paperets filla, Meritxell. Trenca trossets tu. Trenca trossets. A ve(u)re tu.

61 Venga. Fes trossets.

62 G: Ho ['puk ampe'ya]?
63 M: Sí fill sí, empega. Venga. Empega abans de que s'assequi.

64 MI: Que no ['fas] lateua feina (xxx)?

65 M: Ben empegadets. Oh potser és massa llarg aquest, no? Que et sembla? Potser t'has

66 passat. Trenca'l. Venga pel mig, pel mig. Ja està. Venga va empega'ls.
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67 [ÍK: Sí. [cridant]].

68 M: Què et passa a tu? Guaita que bé ho empegueu. Oh que bé.

69 È: Senyoreta me [ ' p O Z e S ] pega?

70 LA: ['mif C] senyoreta/

71 M: A on són los papers? Que ja n'has trencat? Oh n'hi ha molt pocs. Trenca'n més.

72 LA: ['mire] senyoreta/

73 M: Oh Laia, superbé. Moltes felicitats Laia. Ho has fet superbé.

74 D: Jo ['mire]/
75 M: Superbé.

76 AR: Jo no ho ['se 'fe] (xxx)

77 D: Eh, ['mif e] jo/

78 M: Què filla? Ho estàs pintant molt bé, eh? Molt bé. Molt bé.

79 MI: ['mife] jo/

8 O MI: Senyoreta, [ ' m i f e ] jo/

81 M: Sí.
82 D: A iaia.

83 MI: A iaia. No se ['diw] iaia/

84 M: Que és la teua iaia?

85 MI: Se [ ' d Í W ] Laia Antón.

86 F: Iaia, iaia, iaia.

87 M: Posarem lo nom.

88 LA: Que ho ['Xanso] a la basura?

89 M: Sí.

90 TOTS: Iaia, iaia:

91 M: Prou: Ja prou. Ja està. Venga aneu empegant.

92 F: laio, iaio. Eh iaio? laio

93 M: Miquel/ Miquel/ Vine que posarem el nom.

94 N: Aquí no [\ 'a] cap iaio, eh?

95 G: Iaio.

96 [ÍK: Iaio].

97 G: Iaio.

98 [ÍK:Iaio].

99 M: Escolta íker/ Mira Laia t'ha caigut, fker, no t'esveris, eh? Que mos farà mal íocap

100 si cridem.

101 AR: Si [kf i'Sem] mos [f a'f a] mal lo cap.

102 [...]

103 D: No se ['kf iSe] íker. [el nen fa la seva] íker/ que ho [en'tens] que no se

693



ANNEX 3: transcripcions

104 ['kf iSe] tan fort? [la nena s'ha aixeca i va cap a la taula del nen].

105 È: Senyoreta, mefpozes] pega? Senyoreta, me['pozes] pega?

106 M: Que no caiguin, eh Mariona?

107 È: Senyoreta me ['pozes] pega?

108 M: Sí: Que ja has trencat paperets Laia? Ai, Èlia

109 È: Sí.
110 M: Poquets o molts?

111 F: Me ['t$af e]. Ah: [comença a plorar perquè una nena li ha trepitjat la fitxa].

112 M'[a tSa'fat] [plorant].

113 M: Què t'ha passat?

114 D: Es que jo, es que jo~

115 ... ['es] quejo [bo'lie pa'sa].
116 M: Mira escolta, a tu te posarem amb un racó soleta. Guaita.

117 D: No ho [ 'faré] mai més.

118 M: Oh! Oh! Que et sembla una fitxa tan guapa/ Fixa't que disgustat està pobre. Si te

119 tornes a aixecar mos enfadarem amb tu. I ben enfadats. A ve(u)re què li has de dir al

120 Fermí. Què li has de dir? Què h' has de dir al Fermí? Què li has de dir que està tan

121 enfadat? Eh! què li has de dir. Au dóna-li una bona abraçada [la nena f a la sorda].

122 Pobret. Mira quina fitxa. Dóna-li una abraçada. Dóna-li una abraçada ben forta

123 [la nena no li dóna] No? Pues a fora lletja [la nena li dóna de seguida]. Vine que ho

124 aplanarem fill. Vine.

125 È: Senyoreta me ['pozes] lo nom?

126 M: Sí filla.

127 MI: [ 'mife] quin munt més gran. Senyoreta, ['mif c] quin munt més gran

128 [hanapilat totes les galledes que utilitzen per jugar al patí].

129 [...]
130 AR: I si [po'zem] una mica de foc [peta 'fa] .

131 G: ['mire] al damunt.

132 MI: Ara ['f em] foc.

133 AR: Ara [ 'peta 'fa] .

134 UNS: Pom, pom!

135 MI: Ara [f ika'f e] una altra vegada.

136 M: A ve(u)re Mariona, que ja estàs?

137 AR: Que [peta'fa]!

138 MI: Pom!
139 M: Escolta no t'esvalotis, eh? Trenquil·let.

140 [...]
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141 È: Senyoreta que me ['portes] pega? Senyoreta me ['portes] pega?

142 M: Sí carinyo. Sí.

143 D: [Parlant sola i fent servir els dits] [ t í n ' d f e ] quatre. Molt gran. Molt gran.

144 Supergran. [S'adona que hi ha la investigadora amb la cámara i li ensenya els quatre

145 dits de la mà}. Un dia [ t í n ' d P B ] més i [ f a ' f C ] així [ensenya d'aprop els quatre

146 dits].

147 I: quants ni tens ara? Quants ara? ((òbviament ens referim als anys)).

148 D: Ara tres.

149 I: Ah!

150 D: L'any que ve [ f a ' f e ] així [torna a ensenyar els quatre dits].

151 I: Què gran! Bu! Oh i pintes molt bé eh Désirée/ En saps molt.

152 D: Però el íker ['pinte] malament perquè ['pinte] d'un color, d'un color [el

153 busca a la capsa dels colors] Aquest.

154 I: S'ha equivocat de color. S'ha equivocat.

155 [...]

156 M: Mira, aquesta senyora mariamandó.

157 D: Però [a j 'mirat] els puzzles.

158 M: Però ara no que s'asseca això. Ara empega. Corre.

159 D: ['kore] que s'[aseka'ra]/
160 M: Clar dona.

161 D: S ' faseka ' ra ] i no [po ' è re ampe'ya].
162 M: Oh a ve(u)re/ hi hauràs de posar el dit.

163 AR: No [am'peye].
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I 5-11-99 I despatx de les mestres de P3 | 3 | LI |

II.l. Transcripcions de la prova de LI (P3)

TRANSCRIPCIÓ: TRAM35.TXT

ID:MA(D)-3;3-l-35

CL: [I/MA]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: Que et sembla que fa aquest nen?

2 MA: ['dine].

3 I: I aquí què fa? [assenyala la primera escena].

4 MA: [sa'tSeke]
5 I: Molt bé, perquè és matí no? I què et sembla que fa després.

6 MA: [se 'SutSe]
7 I: Molt bé. I després? Què fa després?

8 MA: ['sur] al carrer.

9 I: I abans? Aquí surt al carrer però clar imagina't que si es dutxa i surt al carrer què

10 passarà. Que sortirà despullat? No. Eh que no? Què ha de fer abans per sortir al

11 carrer?

12 MA: ['sa èe pis'ti].
13 I: Molt bé. I què fa aquí? A veure si m'ho expliques què fa?

14 MA: [sa'sente]
15 I: I com és que s'assental[la nena no respon]. Que no ho saps perquè s'assenta!

16 No? Aquí s'asseu, eh? i què fa després? [la nena calla]. Aquí s'assesseu i hem dit que

17 es vis- que es vesteix eh/ que sí que m'ho has dit? I aquí què fa després de vestís!

18 Què fas tu a casa abans de venir a l'escola?

19 MA: ['dino].

20 I: Molt bé. I al matí què fas al matí?

21 MA: ['ba j] cap a casa.

22 I: I al matí què fas? Dines al matí, sí/ A quina hora dines? [la nena no respon i es

2 3 distreu jugant amb els botons de la seva bata]. A quina hora et sembla que dines?

24 Mira això ho fa: Que no el mires a aquest nen? Això ho fa a les nou. I a les nou del

2 5 matí, què fa? O a tres quarts de nou/ Que et vols botonar? A veure. Què més fa

2 6 després? Què més fa? Què fa aquí, on te sembla que va?

27 MA: Al carrer.

28 I: Molt bé. I al matí, si és un dia de cada dia què fas tu al matí? Vas pel carrer per

29 venir a on? [la nena continua sense respondre]. Que et sembla on va aquest nen?

30 Potser va a l'escola? [la nena assenteix amb el cap] Sí? A veure i allavors [es canvia

696



ANNEX 3: transcripcions

31 de làmina} saps què passa? Que ja ha arribat a l'escola. I què passa a l'escola?

32 MA: [es'ta] amb amics.

33 I: Molt bé. I què més fa? Que et sembla què fa més aquí a l'escola, eh? Mirar saps què

34 fa? Pensa. Pensa el que feia ahir. I ahir que et sembla què feia. [la nena continua

3 5 callada]. Eh que et sembla que feia ahir? No et xupis la bata dona/ Què faràs amb la

3 6 bata tota molla/ Què et sembla que feia ahir Mariona a veure. A veure si m'ho

3 7 expliques que jo no ho sé què feia ahir. Com és que et poses la mà a la boca. Potser

3 8 m'ho explicaries més bé si et donessa un Sugus. Que et sembla que m'ho

3 9 explicaries més bé, eh? O no? Que no m'ho vols explicar? [la nena f a que no amb el

40 cap]. Com és que no m'ho vols explicar? Eh? Com és que no ho vols explicar? No

41 vols explicar què fan aquests nens? A veure si m'ho dius perquè no ho vols explicar.

42 [La nena es frega els ulls amb la mà]. Que tens son? [la nena no diu res]. Així no

43 m'ho vols explicar? [la nena toma a moure el cap dient que no]. Doncs mira, venga li

44 haurem de dir a la Núria.

OBSERVACIONS:

Es tracta d'una nena molt introvertida que també intervé poc durant la classe. Un dels motius principals pot ser

que la nena s'ha hagut de readaptar novament a la dinàmica de l'escola, fa tot just tres dies, ja que a principis ds

curs va patir un accident de circulació que l'ha mantingut força temps a l'hospital.
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| 5-11-99 | despatx de les mestres de P3 | 3 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM36.TXT

ID: N(D)-3;7-l-36
CL: [I/N]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE/NA: I: A veure què fa primer aquesta nena o aquest nen, què et sembla que fa? Què et
2 sembla què fa aquí?

3 N: ['sa al'sad de Sor'mi].
4 I: Molt bé. I que més fa?

5 N: [se 'àutSe]
6 I: I què més? Com és que es dutxa?

7 N: Perquè potser perquè [es'ta] brut.

8 I: Potser sí. I allavons després de dutxa 's què fa?

9 N: [se pes'tis]
10 I: I com ho fa això?

11 N: [ se 'poze ] l a samarreta i els pantalons.

12 I: Molt bé. I què més?

13 N: I quan [ ' S U T ] de la casa li diu: "Adéu mama". I la mama li [ ' d i W ] : "Adéu". I

14 com que li ['diw] adéu perquè com que ['mart$e a kom 'p fa ]oa l

15 cole,pues clar. Perquè sinó no el ['di$6 mar't$a] de casa.

16 I: Clar perquè és massa petit potser.

17 N: Sí.

18 I: Clar. I allavons me sembla me sembla que no hi va a comprar. Com que és un

19 dia de cada dia a on et sembla que va?

20 N: Potser al cole.

21 I: Potser al cole. Me sembla que sí [agafa l'altra làmina de dibuixos}. Mira sí, sí que

22 hi va al cole perquè guaita ja ha arribat. Ja ha arribat al cole. I què fa aquí al cole?

23 N: Pues [/Çi'jis]

24 I: I què més? Que et sembla que més fa aquí?

25 N: Potser-

26 ... I aquí ['tenen] unes fotos perquè així els hi ['poSen 'Si]: "[be1 jew]

27 aquest a(r)bre el [ p O ' S e W pin ' ta]de color negre i verd.

28 I: Clar perquè un arbre és verd. Eh/
29 N: Sí.

30 I: I què més. Què més fa aquí al cole?

698



ANNEX 3: transcripcions

31 N: ['f a] una ra(t)lla perquè sinó [kaw'f ien] les lletres.

32 I: Oh clar. Clar que caurien. Ja ho has vist bé que caurien.

33 N: Sí perquè com que les [a ampe'y at]:

34 I: No sé si fa res més. Saps que fa aquí al cole també: pensa. Veus aquestes boletes
3 5 vol dir que pensa. I pensa amb ahir. Això era ahir[assenyala l'escena corresponent]. I
3 6 què et sembla que pensava d'ahir?

37 N:Que[dju 'yapen]
38 I: Ah jugaven? Amb qui jugaven? A veure si m'ho expliques això.

39 N: Amb los seus amics.

40 I: I a on?

41 N: Al parc.
42 I: I no sé si feien alguna altra cosa més. Que et sembla que feien alguna altra cosa

43 més?

44 N: I després quan los seus professors (xxx) molt béja[aw aka'pat] i tots li

45 ['dien]: "Sí, sf. I:: molt bé li [ban 'dl]. Pues ara [po'èew 'na]--

46 ...Sija[az ar i 'pa t ]? i l i [ba 'oi]. "Sí sí mama". Pues molt bé ara ['bez

47 a kom'pra] . Quanja [ba a'na a kom'ßra]pues li[ba 'oi]:
48 "Ara no ['bajis] a fora perquè ['plow]". Com que ['ploje]. Ho ['bews]

49 que[ 'pl0je]?

50 I: Clar.

51 N: Pues no [pu'Sie SUr'ti] al carrer. Plom, pom, pom, pom, pom, pom. I

52 després quan ja [ba aka 'pa Se 'plowf e] [ba a'na a kom'pra] i li
53 [ b a t o r ' n a a 'O i]: "Adéu mare", [la nena es ßxa en la làmina anterior perdonar

5 4 coherència a la història]. [ ' b e W S ] que li [ ' d e j E ] adéu?

55 I: [Agafa la primera làmina]. Clar, clar.

56 N: Perquè ara [ tor 'nape] aanar a: Ara [a'nape a kom'pf a], ['bews]

57 que ['porte] una bossa?

58 I: Ah és clar. Clar. I attavons imagina't. Eh que hem dit que pensava? Em sembla

5 9 que no s'ho passa gaire bé aquest nen al cole.

60 N: Per què?
61 I: No ho sé com que pensa tant. I attavons diu: "I a la tarda: " Què et sembla què

62 pensa. A la tarda:

63 N: Pues: [boTre a'na] a casa.

64 I: Molt bé. I què farà a casa?

65 N: ['mire] mama, avui no m'[aj t fo 'pat] gairebé al colé i com que no

66 m'[aj po'zat] gairebé, [fa'f e] vacances ala tarda.

67 I: Clar. Deu ser això, eh?
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68 N: I després [ba a'na a dju'ya] al parc.

69 I: Clar.

70 N: I després [ba a'na a aya ' fa] un llibre i [ba a'na] cap al cole i
71 se [ba mu'^a] tot.
72 I: Com és que es va mullar?

73 N: Perquè com que no[pOr ' tape] paraigües/

74 I: Ah! Vet aquí. I si es va mullar què vol dir? Que potser feia vent o què feia si es va
75 mullar.

76 N: Pues que ['ploje]

77 I: Ah clar. No hi pensava jo. Clar.

78 N: Després quan ja [b a aka'pa Se 'p lOWfe] pues [ba a'na] al tros.

79 I: I què va fer al tros?

80 N: l [aywan ' tape] això la seua mama, perquè així no [ka W 'f a]. Però

81 mentre.y/0 papa ['ßf 6] al cole pues la mama li [aywan'tape] F[a]scala. I

82 després: [a'na a kom'pra ] un llibre.
83 I: Molt bé.

84 N:Aquíjas'[a aka'pat]
85 I: Ja s'ha acabat. I aquest senyor d'aquí [assenyala la darrera escena}. Qui deu ser
8 6 aquest senyor d'aquí?
87 N: Lo professor.
88 I: Lo professor. I potser sembla un capellà també. Que ho sembla un capellà?

89 N: Per què ho ['semble]?

90 I: Ai no ho sé. Com que aquí vec Nostre Senyor potser és l'església això, que et

91 sembla?
92 N: Sí potser sí.
93 1:1 que fa aquest senyor aquí?

94 N: Pues los [bi^lle].

95 I: I aquest nen d'aquí em sembla que pensa. Diu diumenge: Què et sembla què faria
9 6 diumenge? Si això fos diumenge què faria.

97 N: Pues no ho ['se].

98 I: Ah, no ho sé pas. Perquè això potser ho pensa que ho farà demà [assenyala un altre

9 9 dibuix}. Què et sembla?

100 N: Potser demà ho ['pense].

101 I: I si ho fa demà què passarà aquí doncs.

102 N: Pues no ho ['se].

103 I: Oh si ho fa demà què farà aquí?

2 N: Pues que se ['f agi] de dia i se [des'perti].
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105 I: Clar i tornarem a començar una altra vegada, no? Que et sembla? No sé si pots
106 explicar alguna cosa més/

107 N: I com que aquí ['nape a kom'pf a] llibres i com que ['ploje]--

108 I: Clar.

109 N: Clar. Si no [plo'jes] aquí-

110 ... pues [po'SHe sur'ti]. Però se [ba mu'/Ça] tot.
111 I: Clar i allavors com s'arregla això?

112 N: Sí.

113 I: I què es pot fer llavors si et mulles tot?

114 N: Jo no perquè com que [ ' n a ß E ] amb paraigües quan [ ' p 10 W ]/

115 I: Ah/

116 N: I com que no ['te] paraigües/ Pues clar.

OBSERVACIONS:

La nena s'imagina que està narrant un conte i fins i tot canvia de veu quan intervenen diferents personatges.

D'altra banda s'observa que la nena utilitza les escenes de forma aleatòria i en la mesura que li serveixen per a

narrar la història que ella mateixa es va construint. És per això també que se sent més incòmoda quan la

investigadora li fa preguntes a partir d'una escena concreta.
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HT! 1-99 I despatx de les mestres de P3 | 3 H LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM37.TXT

ID:È(D)-3;10-l-37

CL: p/È]
CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: Què et sembla que passa aquí?

2 È: Que no ['te] mitjons.

3 I: I ai sí! Guaita. I què passa si no té mitjons?

4 È: Que no ['pot a 'na] perquè no ['te] mitjons.

5 I: I que et sembla que és al matí o a la tarda això?
6 È: A la nit.

7 I: A la nit. Oh però llavons què fa aquí?

8 È: Se [ ' tfaw] la llum.

9 I: Se trau la llum?
10 È: Sí.

11 I: Ah. I què és això que baixa d'aquí. Què és això? Potser és una dutxa això?
12 È: Sí.

13 I: Ah! I així què fa a la dutxa, doncs.

14 È: A la cuina no hi ['son] les dutxes.

15 I: Clar això sembla una cuina, no? Pues això deu ser un lavabo. Però no ho sé. No

16 és gaire bonic aquest lavabo eh que no? L'hauria de canviar. I que més fa llavors
17 quan acaba de fer això. Què hem dit que feia aquí que no me'n recordo ara.

18 È:[aj$u'ya] .
19 LI allavors que fa?

20 È: [se pes'tis]
21 I: És clar. I com ho fa això. A veure si m'ho expliques com ho fa?

22 È: [po'zas] los pantalons, [po'za] les sabates.

23 I: Clar, clar. I allavons quan ha acabat això què més fa. A veure què fa aquí?

24 È: ['bewre] lallet.
25 I: Clar deu ser llet això.
26 È: Sí.
27 L I què més? Guaita si té coses aquí. Què més fa?

28 È: Pos amb un pot, la tassa la [ ' p O Z e ] a damunt del p(l)at.

29 I: Clar. Deu ser això. I allavons ja ha acabat i què fa aquí?

30 È: Pos [m Í fl'dj as] lo de postres.
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31 I: I quan ha acabat de tot. Guaita! Què fa aquí?

32 È: [ 'kaw].
33 I: I què et sembla què fa? Mira cap enrere. Qui deu ser aquesta?

34 È: La seua mama.

35 I: Oh clar! clar que ho deu ser. Sí sí ara que ho dius sí que ho deu ser aquesta. I què li

36 diu?

37 È: Adiós.

38 I: I si li diu adiós què vol dir això?

39 È: Que [se 'mart$e]
40 I: A clar. Guaita no ho havia vist jo. Oh clar que deu marxar. I a on marxa?

41 È: A [pasera].
42 I: Ah potser sí. I què porta aquí?

43 È: La maleta.

44 I: La maleta. I a on pot anar més?

45 È: Al tros.

46 I: També, també. Però saps que passa aquí que em sembla que va amb un altre lloc

47 perquè allavons guaita aquí el trobem [agafa l'altra làmina de dibuixos] i diu guaita

48 on he anat. Ai carai! On ha anat?

49 È: A l'escola.

50 I: Clar. Resulta que ha marxat a l'escola.

51 È: Sí.

52 I: No ho havíem acabat de veure. I què fa aquí a l'escola quan ha arribat?

53 È: Se[ ' f ike as 'kiwfe] .
54 I: Molt bé. I què més fa? A veure si m'ho expliques què més fa.

55 È: ['f ike] els noms.

56 I: De qui són aquests noms? Potser són los noms dels nens eh?

57 È: Sí.

58 I: Sí segurament. I allavons aquí a l'escola em sembla que pensa una mica.

59 È: Sí.

60 I: Pensa. I saps què pensa? Lo que feia ahir. Veus això diu: "Això és ahir". Saps que

61 tu a vegades potser també penses, diu "ahir:" Però ahir què passava aquí ahir?

62 È: Que [dju'yajen]
63 I: Clar. I com ho feien? A veure si m'ho expliques bé això.

64 È: Queun[ti'rae] la pilota.

65 I: Clar. I no sé si feien alguna cosa més. Què feien alguna cosa més per aquí?

66 È: No ho ['se].

67 I: No ho sé, jo tampoc. I allavons encara pensa més. Pensa molt, eh?

6 8 Pensa molt aquest nen. Guaita tot això vol dir que ho pensa. I diu: "I a la tarda:"
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69 Que et sembla que passarà a la tarda? Diu: "I a la tarda:" Què pensa a la tarda?

70 È: Que [dona'f a] una [a]stimada a la seua mama.

71 I: Clar ara ho vec. No sabia qui era jo aquesta. Aquesta deu ser la seua mama. Vet a

72 aquí. I què més? Fa alguna cosa més aquí?

73 È: No.

74 I: No. Em sembla que no, eh? I allavons diu: "I demà:" Demà: Pensa molt aquest,

75 eh? Diu: "Demà: " Que et sembla demà? No sé pas demà. A veure si m'ho expliques

7 6 aquí. Què és això de demà?

77 È: Demà no sé què [f a'f a].

78 I: No. Però ell ho pensa i guaita el que veu aquí. Així doncs, què farà demà? Que et

79 sembla?

80 È: Que [f 3'f a] tots los llibres [a]nd(r)essants.

81 I: Ah: clar, clar. Ja ho vec ara. I què més, què més?

82 È: [í 'a] un home despelat.

83 I: Hi ha un home despelat?

84 È: ['taW] u totes les pomes.

85 1:1 aquí què passa?

86 È: Aquí [í 'a] bolets.

87 I: Hi ha bolets. Sí. I què fa aquí? Guaita això que cau. Hi ha uns núvols—

88 È: I [ 'kaw] pluja.

89 I: Ah! i allavons doncs potser pensa que si no plou, si no plou què farà aquí?

90 È: [ a re r jka ' r a ] iespomesi[ko'/(iles] i tmej i 'd ja les] .
91 I: Ah: veus! Segur que deu ser això. I allavons guaita diu, qui és aquest home?

92 È:Eltatel[j]à.

93 I: Ah clar! Com ho saps que és el capellà? No ho sabia jo. Com és que ho has

94 endevinat?

95 È: Pe(r)tè, pe(r)tè [Í 'a] dies que ['b a j] a missa.

96 I: Ah: Jo no hi vai gaire. Quan hi vas tu a missa?

97 È: Don ['naße] a la guarderia.

98 I: Quan anaves a la guarderia anaves a missa?

99 È: Sí. Ara jo [as'tík] cansada de ['na] a missa/.

100 I: Ah j a estàs cansada?

101 È: Sí.

102 I: Com és? Què feies a missa?

103 È:Pos[ampor ' tam] niños.

104 I: I jugaves a missa?

105 È: Sí.
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106 I: Així sí. I doncs si és lo capellà que deu fer aquí?

107 È: [ 'kante] la missa.

108 I: Ah és clar. I aquest nen diu: "D(i)umenge: " Ho pensa. Diu "D(i)umenge:"

109 Diumenge què et sembla què farà si pensa amb lo capellà?

110 È: No ho ['se] què [f a'f a] d(i)umenge.

111 I: Clar no ho sabem.

112 È: No.

113 I: Potser farà aquestes coses d'aquí [assenyalant les últimes escenes].

114 È: Sí.

115 I: I aquí si m'ho expliques una mica més bé això perquè jo no ho sabia que aquest era

116 el capellà/

117 È: Això, això ['es] lo san sisto.

118 I: Clar que ho és.

119 È: (xxx) a missa.

120 I: Veus no ho havia vist jo això tampoc. Oh no havia vist res jo d'això/ Sort que m'ho

121 has explicat tu/ Que em vols explicar alguna cosa més que veus aquí o què? Què et

122 sembla, que mos hem deixat alguna cosa per explicar?

123 È: No.
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| 5-11-99 | despatx de les mestres de P3 | 3 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM38.TXT

ID: R(H)-3;5-l-38

CL: [I/R]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: Que és això?

2 R: Un relotge.

3 I: I així què vol dir doncs? Potser ha sonat aquest rellotge. Ha fet ring, ring. Què vol
4 dir això?

5 R: Ring.

6 I: I allavons què ha de fer? Quan sona el rellotge al matí què vol dir això?

7 R: A [desper ' ta].
8 I: Ah: clar, s'ha desperta't i després què ha fet més. Què ha fet més. A veure aquí què
9 ha fet?

10 R: (xxx).

11 I: Què ha fet aquí?

12 R: ['bajíe].
13 I: Ah, clar. I això què deu ser? Potser és una esponja [el nen assenteix amb el cap]. I

14 quan s'ha acabat de banyar què ha de fer llavons?

15 R: [sur'ti].

16 I: Surt i allavons potser va cap a l'habitació. I què fa aquí?

17 R: [bes'ti$e].
18 I: Clar, perquè sinó aniria despullat. I allavons aquí ja s'ha acabat i a veure com ho

19 fa, això com ho fa. A veure si m'ho expliques això com ho fa? M'expliques com ho

20 fa.

21 R: Una cassola.

22 I: Una cassola. I què fa amb aquesta cassola?

23 R: [me/i'djesi].
24 I: Mmm. Veus no ho havia vist jo això. I això d'aquí que és?

25 R: Xocolata.

26 I: Carai que bona! A mi m'agrada molt la xocolata.

27 R: I jo.

28 I: A tu també? [el nen assenteix amb el cap], I què deu fer amb aquesta xocolata?

29 R: [ 'mijldje]

30 I: Clar. I quan ha acabat de menjar què fa? A on te sembla que va?
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31 R: A[dor 'mi ] .
32 I: Aquí vols dir que va a dormir? [el nen fa assenteix amb el cap]. Sí? I qui deu ser

33 aquesta d'aquí?

34 R: La Maria.

35 I: Ah: la Maria. I potser li diu alguna cosa la Maria, [el nen fa assenteix amb el cap]

36 Ah sí? El què? Què et sembla que li diu?

37 R: Sí.
38 I: Sí? I ara què fa aquí? Què fa?

39 R: false] lama.

40 I: I què vol dir que alci la mà?[£7 nen es distreu]. A veure si mires les fotos. Si mo

41 expliques bé te donaré tres Sugus.[...] Així doncs què fa aquí a veure.

42 R: ['alse] lama.

43 I: Alça la mà. I això què vol dir que alci la mà. Quan alces la mà dius: "Adéu: ". I

44 què fa llavons lo nen aquest, què et sembla que fa?

45 R: ['bol ' fe] coses.

46 I: Vol fer coses. Saps que em sembla que fa? Va al col·legi, va a l'escola em sembla

47 [agafa l'altra làmina de dibuixos] i guaita aquí ja hi és. Clar anava a l'escola. No ho

48 havíem endevinat això. I què fa aquí a l'escola? A veure si m'ho expliques que fa.

49 R:[ 'dsuye].
50 I: Sí/1 què més?

51 R: [ 'pinte].
52 I: I què fan los altres nens?

5 3 R: Així \fa un gest amb els dits].

54 I: I això què és això.

55 R: Números. Números.

56 I: Números? Ah! potser sí. I saps què li passa a aquest nen? Que pensa. I pensa diu:

57 "Ahir: " Guaita que feia ahir. A veure si m'ho saps explicar el que feia ahir.

58 R: [dsu'yape].
59 I: I que més feia?

60 R: [por'tape] acartera.

61 I: Ah: clar i potser feia encara alguna altra cosa, o no? [el nen fa assenteix amb el cap]

6 2 Quina cosa més?

63 R: Aquella.

64 I: Quina és aquella?

65 R: (xxx) los colors.

66 I: Mmm. I allavons com que pensa tant. Veus aquestes boletes que surten del cap

67 vol dir que pensa. Com que pensa tant diu, "I a la tarda:" Què et sembla a la tarda?

68 Tu imagina't que ara penses i dius, "Jo a la tarda::" què passarà a la tarda? [el nen no
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69 diu res]. A veure si m'ho expliques què passarà a la tarda. Oh no ho sé jo que

70 passarà. Què et sembla que farà aquest nen a la tarda?

71 R: ['parle] ['parle].
72 I: Amb qui?

73 R: Amb ella.

74 I: Qui és aquesta d'aquí?

75 R: La Maria.

76 I: Mm. I allavons diu guaita aquest nen que ja ho hem dit que pensa tant, diu demà

77 guaita demà, guaita quines altres coses. Què passarà demà? No ho sé. A veure, a

7 8 veure, guaita mirat'ho bé a veure si ho veus bé perquè jo aquí no ho sé pas. Què et

79 sembla a tu? [el nen queda callat}. Que et sembla aquí, què passarà aquí?

80 R: [kaw' fa ] coses.

81 I: Potser sí. I què més?

82 R: I núvols.

83 I: I que més? Guaita quins núvols aquí.

84 R: I aquí.

85 L I aquí també. Són de diferents colors aquests núvols, no? I aquí què passa? Guaita

86 què és això?

87 R: ['plOW].

88 I: Sí. I allavors què passarà? Si plou què passarà. Què? Potser no ho voldria que

89 plogués. Que ho vol que plogui? I si no plou què passarà?

90 R: ['plow].

91 I: Sí plou. I com és. Què passa aquí?

92 R: No [ 'p lOW].

93 I: No plou? I què fa aquest nen?

94 R: [ 'puje] escales.

95 L I allavons que fa aquí?

96 R: [ 'puje] a l'arbre.

97 LI que més fa?

98 R: [ 'gafe] pomes.

99 I: Clar. I aquest senyor d'aquí qui és? Potser és un capellà [el nen assenteix amb el

100 cap]. Clar. I què fa aquest capellà?

101 R:['dsuye].
102 I: Juga? A on juga?

103 R: Aquí.

104 LI potser pensa que: Aquest capellà fa això que tu m'has dit. I ell ho pensa aquí i

105 diu, "Lo d(i)umenge:" Què passarà d(i)umenge? Què fa el capellà a més de jugar?

106 Què fa?
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107 R: ['djuye].
108 I: Només juga el capellà? I què més m'expliques? [...]

109 R: Moltes pomes aquí.

110 I: Què ha passat amb aquestes pomes?
111 R: [ag kaj'yut].
112 I: Han caigut. I què més te sembla. A veure si em vols explicar alguna altra cosa. No

113 em vols explicar res més?

114 R: No.

709



ANNEX 3: transcripcions

| 5-11-99 | despatx de les mestres de P3 | 3 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM39.TXT

ID: AR(H)-3;10-l-39

CL: p/AR]
CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: Què et sembla que fa aquí aquest nen?

2 AR: (xxx) [ a S ' t a ] de(s)pert.

3 I: I que és al matí o a la nit això doncs?

4 AR: A la nit.

5 I: Està despert?

6 AR: [Assenteix amb el cap].

I I: Però guaita que hi ha aquí.

8 AR: Un despe(r)tador.

9 I: I potser això potser vol dir que li ha sonat.

10 AR: [Aisenteix amb el cap].

I I I: I què passa llavors si li sona el despertador?

12 AR: (xxx) [deper'tat]. De(s)pert.

13 I: Està despert? I allavons que et sembla què fa aquí quan s'ha acabat de despertar?

14 AR: [se 'dutSe].
15 I: Ah: I com ho fa això?

16 AR: Nose ['pot ast i ' fa] això.

17 I: Se pot estirar?

18 AR: [Fa que no amb el cap].

19 I: No? Com és que no?

20 AR: Perquè ell [ ' e S ] a dalt.

21 I: Clar. I com ho farà doncs?

22 AR: No [se 'pot pa'sa].
23 I: I allavons --

24 ... Però tot i amb això es dutxa, eh?

25 AR: [Assenteix amb el cap].

26 I: I allavons què fa aquí quan s'ha acabat de dutxar?

27 AR: [SB 'poze] pantalons.

28 I: I que més?

29 AR: I les:, i les.: i les: això.

30 I: Què és això?
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31 AR: La sama[à]eta.

32 I: Molt bé. I quan està vestit què fa //avons?

33 AR: ['ba a asmo'sa].
34 I: Oh clar. I què menja? Em sembla que menja molt, eh? Què menja?

35 AR: Pa amb (xxx).

36 I: Això potser és lo sucre.

37 AR: Sí. (xxx). I això?

38 I: Què et sembla que és?

39 AR: Cafè.

40 I: Clar perquè és marró, eh? I quan ha acabat d'esmorzar què fa?

41 AR: [sem 'ba] cap aquí.

42 I: I a on te penses que va?

43 AR: No ho ['se].

44 I: A veure a on te sembla que pot anar després d'esmorzar un nen?

45 AR: A [do'na] un tomet.

46 I: Potser sí, no?

47 AR: [Assenteix amb el cap].

48 I: I a on més pot anar?

49 AR: A passeig.
50 I: I a on més? Tu on vas quan acabes d'esmorzar els dies de cada dia?

51 AR: A[kom'pa] .
52 I: I que més?

53 AR: I al cole.

54 I: Ah: Mira doncs me sembla que va al cole aquest nen. Segur, eh? Guaita segur

5 5 perquè mira aquí ja hi és [agafant la segona làmina]. Ja ha arribat al colé. I què fa aquí

56 al cole.

57 AR: [as'kiw].

58 I: I què més a veure si m'ho expliques més.

59 AR: ['f a] lletres.

60 I: I res més? I allavons aquest nen saps què passa aquí? que em sembla que com que

61 està una mica avorrit comença a pensar i pensa amb ahir. I pensa amb ahir i què et

62 sembla això d'ahir.

63 AR: A futbol.

64 I: Què passava aquí?

65 AR: Que [dju'ya Jen] a futbol.

66 I: I com s'ho passaven?

67 AR: Bé.

68 I: I què més? A veure si m'expliques una mica més d'aquí.
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69 AR: Que [ba ' fe] un gol.

70 I: Ah sí?

71 AR: Sí.

72 1:1 què més? Què fan los altres?

73 AR: [/ían'sala] aquí.
74 I: I allavons saps què pensa aquest nen també?

75 AR: Sí.
76 I: Que a la tarda: Què passarà a la tarda?

77 AR: No ho ['se].

78 I: Què et sembla això? Si pensa que a la tarda: això [assenyalant el dibuix]. Què?

79 AR: No ho ['se].

80 I: Si home m'ho has d'explicar perquè allavons jo no ho sé i com ho explicaré jo?

81 Saps què passa? que això ho he d'explicar amb un altre nen i com que no ho sé: si

82 no m'ho expliques tu~

83 AR: Com que [ 'djuyen] a futbol.

84 I: I aquí què? Què pensa aquí?

85 AR: Com que ['te k6 'na] aquí [assenyalant un altre dibuix].

86 1:1 aquí què és això a veure?

87 AR: No ho ['se].

88 I: Sí que ho saps home. Mira-ho a veure.

89 AR: L'[a](s)cola.

90 I: Ah/ veus com ho sa(p)s? Així això no ho saps el que és això? [assenyalant el dibuix

91 anterior]. Dis-me una cosa.

92 AR: La casa.

93 I: Ah/ veus com ho sa(p)s/ Em sembla que m'enganyes una mica. I què fa aquí? Diu

94 a la tarda: Què et sembla?

95 AR: No ho ['se].

96 I: Ah no ho sa(p)s? Doncs mira com que no ho saps a la tarda:: és com aquí demà

97 que pensa, pensa: veus aquestes boletes d'aquí vol dir que pensa. Allavons pensa

98 que demà:

99 AR: La casa.

100 L I què farà doncs demà? [...]

101 AR: [ba 'powre].
102 I: Ah i allavons com que va ploure què va passar?

103 AR: Doncs se [ba mu'ja].

104 I: I això d'aquí que és. Què deu fer aquí? A veure si ho mires bé que fa aquí?

105 AR: Sol.

106 I: I el nen aquest d'aquí de la historieta què fa aquí?
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107 AR: Doncs [ 'kuj] això. [ 'kuj] pomes.

108 I: Ah: I si plogués què passaria si plogués?

109 AR: [se muja'f ie]
110 I: I en podria collir o no, de pomes?

111 AR: [Fa que no amb el cap].

112 I: Clar. I aquest d'aquí, aquest home, qui deu ser aquest home?

113 AR: Lo me(s)t(r)e. Lo me(s)t(r)e.

114 I: Lo mestre?

115 AR: [Assenteix amb el cap].

116 I: I un capellà que podria ser el capellà potser? Què et sembla?

117 AR: [Primer assenteix amb el cap i després fa que no].

118 I: Què fa el capellà? No ho pot ser això un capellà?

119 AR: Lo me(s)t(r)e.

120 I: Ah. Doncs què fa aquest mestre?

121 AR: (xxx). [ 'kante] cançons.

122 I: Ah: I això si ho fa demà o si ho fa dilluns--

123 ... perquè clar per exemple avui lo mestre és divendres i avui s'acaba l'escola fins

124 dilluns. Què farà doncs dilluns?

125 AR: Dilluns? No ho ['se]. No ho ['se].

126 I: Sí. Si m'ho has dit ara. Què m'has dit que faria?

127 AR: Música.

128 1:1 amb los nens què farà?

129 AR: (xxx).

130 I: A la sala? Quina sala? Què si fa a la sala? A veure si m'ho expliques que jo no sé

131 aquesta sala quina és.

132 AR: ['es] aquesta.

133 I: Ah: És aquesta? I què hi farà aquí?

134 AR: [kanta ' f a] de cançons.

135 I: I què més? Em vols explicar alguna cosa més?

136 AR: No.

137 I: Ja estàs cansat? Com és que estàs cansat?

138 AR: Perquè [ ' 11Q ] la pala allà [es refereix a una pala de plàstic quer utilitza per jugar

139 amb la terra del patí].

140 I: Oh però la pala no te la pendran home/

141 AR: Que no ['ban] al pati? No ['ban] al pati aquells?

142 I: Sí però n'hi ha moltes de pales. Què no ho saps que m'hi ha moltes de pales?

143 AR: Però quan hi[ 'baj]joja estan tancades.

144 I: Lo que estan tancades?
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145 AR: Les pales. Les pales, [es'ta] tancada la porta.

146 I: No/ Si encara és l'hora del pati. No te la prendran la pala, no/ Ara potser pateixes

147 per la pala, o no?

148 AR: No ['se] cap h[a]stòria més.

149 I: No saps cap història més? Doncs ho deixem aquí.
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| 5-11-99 Tdespatx de les mestres de P3 | 3 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM40.TXT

ID: D(D)-3;1-1-40

CL: [I/D]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: A veure si me l'expliques aquesta història. [La nena porta una pala i una galleda de

2 plàstic a les mans] Deixa això aquí que potser et pesa molt.

3 D : Què ['fa] aquesta història?

4 I: Què fa aquest nen, què fa?

5 D: [es'ta] plantat.

6 I: I aquí què ha fet, què ha fet primer?

7 D: [sa at$e'kat] del llit.
8 I: Ah: Que potser és lo matí o a la nit?

9 D: El matí.

10 I: I què més ha fet després d'aixeca 'si

11 D: [a'na a azmor'sa].
12 I: I què fa aquí [assenyalant un dibuix anterior].

13 D: ['se èutSe].
14 I: Ah. I com és que es duxa?

15 D: Perquè ['mif e].

16 I: Potser fa calor.

17 D: ['fa] calor.

18 I: [Una nena que s'espera afora ens interromp]. [...].

19 D: I aquest?

20 I: Què fa aquest?

21 D: [ba a'na] amb un altre lloc.

22 I: Potser sí. I abans d'anar amb aquest altre lloc què ha fet abans, aquí què ha fet

23 aquí? [la nena d'abans toma a interrompre]. A veure i aquí què fa aquí? No la miris a

24 la Núria. Què fa aquí?

25 D: ['sope].

26 I: Oh i menja molt me sembla/ Què et sembla que menja?

27 D: [a]smor[s]ar.
28 I: Ah:

29 D: I aquí què [Í 'a]?

30 I: Què et sembla que és això? Potser és sucre?
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31 D: Sucre.

32 I: Mmm. I què més m'expliques d'aquí?

33 D: Nohi [a'rißo].

34 I: Bueno és igual. Que no estàs bé així alta? Sí. Què més m'expliques a veure.

35 D: Jo ['b U j] aquest tamb[u]ret tan petitet.

36 I: Vols dir?

37 D: Perquè [a]ncaraja ['sok] una miqueteta petiteta. [la nena canvia de tamboret].

38 I: A veure aquí. Però ara potser no veuràs bé les fotografies. Què ho veus bé?

39 D: Sí així ho [' b e k ] bé. [cau del tamboret].

40 I: Ai! No ha passat re(s), no ha passat re(s), no ha passat re(s), perquè la Désirée és

41 més valenta/

42 D: No ['pase] re(s).

43 I: No passa re(s).

44 D: No ['pase] re(s).

45 I: Clar que no passa re(s). A veure si ho veus tan bé a veure si m'ho expliques bé.

46 D: (xxx).

47 I: No passa re(s). [...] A veure si m'ho acabes d'explicar.

48 D: Ja [sa aka'pat].
49 I: Ja està acabat? Guaita aquí n'hi ha un altre. Saps què passa aquí? que aquest nen

50 me sembla que anava al col·legi. Guaita sí que hi anava sí.

51 D: ['es] a col·legi.

52 I: Ja ha arribat.

53 D: Sí.
54 I: I què fa aquí? Què fa? Què fa?

55 D: Deures. Jahi[a 'npo],[ 'mífe] [es refereix al tamboret].

56 I: Aquí sí que hi arribes, [parla la nena que s 'espera afora per entrar]. No espera't un

57 moment, que la Désirée m'ho està explicant molt bé aquesta història i la vull acabar de

5 8 sentir.

59 D: I aquest?

60 I: Això ho feien ahir. Què feien aquí?

61 D: I aquí?

62 I: Ah ho has de dir tu. A veure què et sembla que feien allà i~

63 D: Què [ ' fan] ahir aquí?

64 I: Aquí. Què fa ahir? Ahir feia això.

65 D: I aixòs?

66 I: Oh m'ho has de dir tu que jo no ho sé.

67 D: Ja[ ' a j ka'pat].
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68 I: No que m'ho has d'explicar tu això.

69 D: ['es] que, ['es] que: no jo ['buj] més queja [as'tik] cansada.

70 I: Ah però una mica més que sinó els Sugus no te'ls podré donar si no m'ho has

71 explicat/ A veure una mica més ni que sigui de pressa.

72 D: Jo::

73 I: Escolta Désirée saps què passa? que tu en saps molts s'explicar històries perquè

74 Faltre dia et vai(g) veure explicar aquell conte, t'enrecordes que et van vestir de

75 castanyera? Te'n recordes?

76 D: [Assenteix amb el cap].

77 I: I ara resulta que no em vols explicar. Jo em pensava guiata la Désirée serà la que ho

7 8 farà més bé. I ara resulta que els altres nens m'han explicat més coses i tu no me les

79 expliques. M'ho has d'explicar una mica més/ A veure si m'ho expliques una mica

80 més.

81 D: I aquests nens de aquí?

82 I: Qui són aquests nens?

83 D: No ho ['se].

84 I: I qui deu ser aquest d'aquí.

85 D: Lo mestre.

86 I: Ah! I què deu fer aquí?

87 D: Tots cap al cole, ['kfiSe].

88 I: Molt bé. Veus com ho saps/ Em sembla que m'enganyaves, m' ho saps

8 9 explicar molt bé. I aquí?

90 D: ['puje] a l'escaleta perquè [bo'lie aya'f a] pometes.

91 I: Ah:

92 D: De aquí dalt de tot.

93 I: Oh que ho expliques molt bé. I què més, a veure, què més?

94 D: Que aquí ['di$en] los cuentos a la bib(l)oteca, a la bib(l)oteca, ['be WS]?

95 I: Veus que bé/1 que més a veure, què més?

96 D: Que, i que: ['es] que [gira la làmina] Aquino [í 'a] res.

97 I: Aquí no perquè la història s'acaba aquí.

98 D: Sí. Ja no ['buj] més/

99 I: Això d'aquí, guaita això no m'ho has explicat. Això ara que m'ho has explicat tan

100 bé...

101 D: ['es] que, ['es] que, ['es] que: ['tirj] molta feina demà.

102 I: Demà? Què faràs demà?

103 D: [a'na], [a'na a aju'èa] alpapa [trepa'ja].
104 I: Ah sí/1 com l'ajudaràs?
105 D: Pues a [gwa'jia] quartets.
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106 I: Ah sí? I què faràs?

107 D: [juaa're].
108 I: Què faràs?

109 D: (xxx).

110 I: L'ajudaràs o no l'ajudaràs?

111 D: Sí.

112 I: I com ho faràs, com l'ajudaràs?

113 D: Al retocat, (xxx) al bretocat.

114 I: Al bretocat? Què és això?

115 D: A Barcelona ['eS] allà molt lluny.

116 I: I aiüràs a Barcelona?

117 D: Sí.

118 I: Carai noia/1 aquí que vas fer ahir.

119 D: me ['pike]

120 I: Te pica?

121 D: Sí.

122 I: Rasca a veure. I aquí que vas fer.

123 [...]

124 D: I aquest?

125 I: Què fa aquest? Que et sembla?

126 D: [a'prase] alamare.

127 I: Ah: clar. I això que feia ahir/ Què feia ahir?

128 D: [dju'ya] amb aquests.

129 I: Qui són?

130 D: Qui ['son]?

131 [...].

132 D: Què ['f a] la història?

133 I: Què et sembla com l'acabem aquesta història?

134 D: No en [ 'buj] més. [...] Un altre dia [f a'f e] més cosetes.

OBSERVACIONS:

Davant la negativa de la nena a continuar la història s'intenta compensar el seu interès amb una conversa sobre

aspectes més personals relacionats amb els seus hàbits.
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I 5-11-99 I despatx de les mestres de P3 | 3 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM41.TXT

ID: F(H)-3;3-l-41

CL: [I/F]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE/CO: I: Què et sembla que fa aquest nen?

2 F: [dur 'mi] .
3 I: I què és això?

4 F: Lo rel(l)otge.

5 I: I això què deu ser doncs, deu ser el matí o la tarda?

6 F: La tarda.

7 I: Ah és la tarda/ Potser havia fet migidiada.

8 F: Potser sí.

9 I: I allavons què fa? Després què fa aquí?

10 F: [se 'pajíe].
11 I: Ah se banya!. És clar. Veus jo no ho sabia aquí què passava. I què més fa

12 després?

13 F: No (e)s ['life] No (e)s ['life].

14 I: No es tira?

15 F: No.

16 I: Per què no?

17 F: Perquè [ sawfeya ' f a].
f

18 I: Oh és clar. Clar que s'ofegaria. Es una mica petit encara em sembla. I què més?

19 Què més fa després?

20 F: ['sur] de la banyera.

21 I: Surt de la banyera. Què més fa? [El nen sembla que té ganes d'anar al lavabo}.

2 2 Potser tens una mica de pipí.

23 F: I [se ßlStl'Se].

24 I: Se vesteix. I què es posa?

25 F: Una samarreta.

26 I: A veure com ho fa això, a veure . Ja ho veus bé això com ho fa?

27 F: Una samarreta.

28 I: Oh i tant tens raó. I què més?

29 F: Com ho ['f a]?

30 I: Com ho fa? Com ho deu fer?

719



ANNEX 3: transcripcions

31 F: [a'tSeke] lacama.

32 I: Ah clar, clar. Aixeca la cama perquè sinó no li passarien els pantalons, no?
33 F: No.
34 I: I quan ja s'ha acabat de vestir me sembla que té una mica de gana. I guaita

35 allavons que fa.

36 F: [ 'mijldje] ['mijldje] caf[e].

37 I: Ah: clar. Saps que em pensava que era això? Xocolata em pensava que era jo.

3 8 Però potser sí que és cafè.

39 F: Eh que els nens petits no en [ b e ' j e m ] de xocolata?

40 I: Oh i cafè tampoc.

41 F: Cafè [pensatiu].

42 I: Perquè el cafè em sembla que no deixa dormir eh?

43 F: Els papes sí.
44 I: Els papes sí perquè són grans.
45 F: I les mames també.
46 I: També. També són grans. Però tu no. Eh que no?

47 F: No.

48 I: Clar. I allavons quan ja: Què ha begut aquí? Lo cafè o la xocolata, eh? I què

49 més?

50 F: Cafè.

51 I: Cafè hem dit.

52 F: Potser aquesta [ ' e S ] una mama.

53 I: Ah! potser sí que ho és, eh? No ho sé. Potser sí. I allavons què fa, que et sembla

54 que fa? Guaita.

55 F: ['bew] lo cafè.

56 I: Beu lo cafè. I quan ja se l'ha begut què passa?

57 F:Capa[dor 'mi] .

58 I: Cap a dormir? Oh guaita, però que dorm aquí?

59 F: No:
60 I: Ah: Mos havíem equivocat doncs. Què fa aquí?

61 F: ['f a] sentada.

62 I: Ah fa sentada. I aquest qui és o aquesta. Aquesta, em sembla que és aquesta

6 3 perquè porta un vestit. Qui deu ser?

64 F: Un llop.

65 I: Vols dir que és un llop? Que fa por aquesta, aquesta d'aquí fa por? Ai no ho sé si

66 és un llop. Potser és la seua mama. Què et sembla [mira la fotografia

67 detingudament} Què diries?

68 F: ['es] la mama.
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69 I: Ah és la mama. I guaita la maneta. Què fa amb aquesta mà?

70 F: ['diw] hola a la mare.

71 I: Ah clar. Veus jo no ho sabia sort que m'ho has explicat, eh? que sinó no ho

72 haguessa sapigut. I allavons on deu anar.

73 F: Cap a casa.

74 I: Cap a casa va? Sí?

75 F: Sí.

76 I: Sí? No ho sé. A on podria anar més? A on te sembla que podria anar més?

77 F: A a a aquí als arbres.

78 L I això potser és un col·legi això.

79 F: Sí.

80 I: Guaita. Sí que ho és sí. Guaita-te'l. Si ja ha arribat. Guaita, [agafant l'altra

81 làmina]. Si ja ha arribat a col·legi/ Oi tant que ha anat a col·legi.

82 F: Aquesta ['es] la senyoreta.

83 I: És la senyoreta aquesta clar. I aquell nen quin deu ser. A veure si el trobem quin

8 4 deu ser/ Què et sembla?

85 F: I després ['mart$en] cap a casa.

86 I: Oh després. Però aquí a l'escola mentre hi són què hi fan.

87 F: ['fan]::

88 I: Què veus aquí que fan?

89 F: [ ' fan] pintades.

90 I: Ah és clar i què més?

91 F: Una altra senyoreta.

92 I: Ui quantes senyoretes. N'hi ha moltes, eh? I què més? A veure què més fan?

93 [entra una mestra]. Mira i ara n'ha entrat una altra de senyoreta. Qui és aquesta

94 senyoreta, que no la coneixes?

95 F: L'Anna.

96 I: Ah sí que la coneixes. Així ja ha arribat a l'escola aquest nen, no?

97 F: Sí.
98 I: Sí. I ara pensa: Guiata aquestes boletes d'aquí vol dir que pensa. I pensa què feia

9 9 ahir. Què feia ahir? A veure si m'ho expliques. Guaita.A veure mira-ho bé.

100 F:Ho[ 'bek]bé. Ho[ 'bek]bé .

101 I: Mira-ho bé a veure si m'ho expliques. Què és això?

102 F: Una castanya.

103 I: Lo que és una castanya, això? Vols dir? Així de colors? De quin color són les

104 castanyes? En vas pintar una l'altre dia/ [el nen cau del tamboret].

105 F: [aj ka j ' yu t ] [aj ka j 'yut ] .
106 I: No passa res. Escolta de quin color són els castanyes? En vas pintar una amb la
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107 senyoreta Maria. De quin color era, que te'n recordes?
108 F: De taronja i i i: de taronja.
109 I: De taronja? Potser era de color marró.
110 F: Sí.

111 I: Ah! i això no ho és de color marró, eh?. Què deu ser això?

112 F: Una pilota.

113 I: Ah! és clar que és una pilota, clar que ho és. I què fan amb la pilota doncs?

114 F: [ 'cfeuyen].
115 I: Clar i això ho feien ahir. Què feien ahir?

116 F: ['f e jen] això.

117 I: Clar. Feien això amb la pilota, no?

118 F: ['son] g(r)ans.

119 I: Home una mica. Que et sembla a tu que ho són o no?

120 F: No.

121 I: Que et semblen a tu petits?

122 F: Petits sí.

123 I: Potser sí que ho són, doncs, de petits. I allavons guaita aquest nen que encara
124 pensa, pensa amb la tarda, ja té ganes de marxar cap a casa.

125 F: Quin?
126 L I què farà a casa? Qui deu ser aquesta d'aquí?

127 F: La padrina.

128 I: Ah la padrina, clar. I què farà amb la padrina?

129 F: L'[a por ' tat] aquí casa.

130 I: La padrina l'ha portat a casa?

131 F: Perquè perquè [ e S ' t a ] malalt.

132 I: Pobre ! I què farà si està malalt.

133 F: Cap aquí. No ho ['se] què [f a'f a].

134 I: No ho saps?

135 F: No.
136 I: Oh si està malalt: Què fas tu quan estàs malalt? Què fas? A veure si penses quan

137 estàs malalt què fas.

138 F: Al lût.

139 I: Ets al llit no?
140 F: Sí.

141 LI aquest nen doncs què farà?

142 F: Al llit.

143 I: Clar si està malalt segur. I allavons guaita això d'aquí. Lo que farà demà. Què

144 farà demà? En farà moltes de coses, eh? Fixa't si en farà de coses.
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145 F: [Assenyalant un dibuix]. Què ['es] la senyoreta?

146 I: Oh sí que ho és la senyoreta. I aquí què farà aquest nen de la història?

147 F: (xxx).
148 I: Sí però d'aquí ja ha marxat, d'aquí ja ha marxat i ara pensa què farà demà. I aquí

149 què f ara?

150 F: Ara t'ho ['dik].

151 L A veure doncs si m'ho dius. Pensa una mica.

152 F: [ 'pujen] ales [a]scales.

153 I: Oh i tant. Guaita amb una escala. No m'hi havia fixat. I com és que puja amb una

154 escala?

155 F: [kaw'an] .
156 I: Cauran?

157 F: Sí.
158 I: Oh si no vigilen sí, eh? Però què fa aquí? Què deu ser això?

159 F: Unes pomeres.
160 I: Ah: I doncs què fa amb l'escala i les pomeres/ Què deu fer?

161 F: Què ['dew 'fe]?

162 I: Ah no ho sé. A veure si m'ho dius tu.

163 F: [ku'j i] pomeres.

164 I: Ah segur! Collir pomes.

165 F: i [kaw'ra] .
166 I: Ell caurà.
167 F: Sí.

168 I: Si no vigila sí que caurà eh? Clar doncs ja ho sabem què farà.

169 F: I aquesta també.

170 I: Aquesta què fa? A veure si ho veus bé. Que cull pomes aquesta?

171 F: Sí. ['son] aquí.

172 I: Ah guaita si n'ha collit. N'ha collit moltes/

173 F: N'[a ko'jlt] moltes aquest/

174 I: I tant xiguet. I això d'aquí que deu ser això d'aquí?

175 F: Un una aigua.

176 I: Aigua? I si surt aigua d'un núvol què vol dir això?

177 F: Que ['sur] aigua.

178 I: I aquelles targetes. Te'n recordes allò que feu a la classe de quin tenps fa avui?
179 F: Sí.

180 I: Què passa quan surt aigua d'un núvol? Què vol dir allò? Potser fa vent?

181 F: Potser ['f a] vent.

182 I: No em sembla que no fa vent eh?
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183 F: Sí que ['f a] vent.

184 I: Vols dir que fa vent? Em sembla que és una altra cosa quan cau aigua.

185 F:A[ 'beWfe] per allà [mira per la finestra del despatx].

186 I: No per allà no en fa de vent. Està tot tancat. Aquí no en fa de vent. Aquí a la foto
187 aquesta. Què fa aquí?

188 F: [ 'fa] vent.

189 I: Fa vent?
190 F: Sí.

191 I: I aquí, a la foto?

192 F: [ 'pow].

193 I: Ah això home això. Clar plou. I si plou que poden anar a collir pomes o no?
194 F: No.

195 Liquefarán?

196 F: Si ['sur] lo sol.
197 I: Si surt lo sol només? Clar. I guaita aquí a baix, qui deu ser aquest?
198 F: Lo pare.
199 I: Lo pare de tots? I què fa aquí?
200 F: (xxx).
201 I: Guaita si són aquí els nens. No els havia vist. Què fan aquí els nens aquí? Què et
202 sembla que fan.
203 F: Amb la Montse.
204 I: Qui és la Montse? Ai que cauràs.

205 F: Lo meu papa ['ba] a la Montse.

206 I: Qui és la Montse a veure si m'ho expliques que no ho sé jo qui és la Montse.

207 F: Qui ['taje] els cabells neg(r)es.

208 I: Talla els cabells negres? I a on viu?

209 F: A casa sezia.
210 I: Ah. I com és que va a la Montse el teu papa, a què?

211 F:A[pe' las] .

212 I: A pela's?

213 F: I li ['f a] molt mal.

214 I: Li fa mal?
215 F: Sí.

216 I: I tu que hi vas a ca la Montse?
217 F: No.

218 I: No?

219 F: No me [ban a pe'la].
220 I: A tu no te van a pelar?
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221 F: No.

222 I: Qui et pela a tu?
223 F: La Montse [cau del tamboret].

224 I: Ai que caus.

225 F: Ara [pu ja ' fe ] .

226 I: A veure si puges.

227 F: [ 'mire] si [ 'pujo].
228 I: A veure si en sa(p)s/

229 F: No en ['se].

230 I: No en sa(p)s. A veure. Així [ajudant-lo a pujar al tamboret]. Qui més hi va a la
231 Montse? Qui més? No hi va ningú més de casa teua?

232 F: No.

233 I: Només lo papa?
234 F: Sí.
235 L I com és que li fa mal. Que no t'ho explica com és que li fa mal la Montse?

236 F: Sí.
237 L A veure doncs explica-m'ho a mi que no ho sé.

238 F: Perquè la Montse ho ['f a] molt de pressa.

239 I: Ho fa de pressa? [el nen assenteix amb el cap]. I com és que ho fa de pressa?

240 F: Perquè sí.
241 I: Escolta i què li diries tu a la Montse, què li diries?

242 F: Que no ho [ 'fajjis] això al papa.

243 I: Clar perquè li fa mal, no? Això és que no ho deu saber la Montse que li fa mal.
244 No/1 aquesta història d'aquí que més veus? A veure si veus alguna altra cosa.

245 F: No ['bek] res més.

246 I: No veus res més?

247 F: No.

OBSERVACIONS:

En la part final de la seva descripció el nen deriva el tema cap a una conversa que no té res a veure amb les

imatges de les làmines però que algun dibuix sembla haver-li evocat.
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221 F: No.

222 I: Qui et pela a tu?

223 F: La Montse [cau del tamboret].

224 I: Ai que caus.

225 F: A r a t p u j a ' f e ] .

226 I: A veure si puges.

227 F: ['mire] si ['pujo].
228 L A veure si en sa(p)s/

229 F: No en ['se].

230 I: No en sa(p)s. A veure. Així [ajudant-lo a pujar al tamboret]. Qui més hi va a la

231 Montse? Qui més? No hi va ningú més de casa teua?

232 F: No.

233 I: Només lo papa?

234 F: Sí.

235 L I com és que li fa mal. Que no t'ho explica com és que li fa mal la Montse?

236 F: Sí.

237 L A veure doncs explica-m'ho a mi que no ho sé.

238 F: Perquè la Montse ho ['f a] molt de pressa.

239 I: Ho fa de pressa? [el nen assenteix amb el cap]. I com és que ho fa de pressa?

240 F: Perquè sí.

241 I: Escolta i què li diries tu a la Montse, què li diries?

242 F: Que no ho [ 'fajjís] això al papa.

243 I: Clar perquè li fa mal, no? Això és que no ho deu saber la Montse que li fa mal.

244 No/1 aquesta història d'aquí que més veus? A veure si veus alguna altra cosa.

245 F: No ['bek] res més.

246 I: No veus res més?

247 F: No.

OBSERVACIONS:

En la part final de la seva descripció el nen deriva el tema cap a una conversa que no té res a veure amb les

imatges de les làmines però que algun dibuix sembla haver-li evocat.
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I 9-11-99 j despatx de les mestres de P3 | 3 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM42.TXT

ID: E(D)-3;8-l-42

CL: [I/E]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: Què et sembla que li passa a aquest nen?

2 E: ['bew] cafè.

3 I: Beu cafè? O sí que beu cafè sí. Que et sembla que el beu al matí o a la nit.

4 E: Al matí.

5 I: Al matí. Com és que és matí? Guaita, què fa aquí?

6 E: [se Ses'perte].
7 I: I això d'aquí què deu ser?

8 E: Un re(l)lotge.

9 I: I que deu haver passat doncs?

10 E: [sa èesper ' tat] .
11 I: Clar li deu haver sonat lo despertador, no? [la nena assenteix amb el cap]. I què fa

12 després de despertar-se? Cap a on va?

13 E: [se kam'bie] i després ['bew] lo cafè.

14 I: I aquí què fa aquí?

15 E: [se 'èu$e].
16 I: Ah: I després de duxa's?

17 E: [se kam'bie]
18 I: Ah clar.I allavons fa el cafè no? I què més menja? Que menja alguna cosa més? O

19 què fa?

20 E: Pastes.

21 I: Pastes. I què fa amb aquestes pastes?

22 E: Se les ['mijldje] i les ['f ike] aquí dintre del cafè.

23 I: Clar així són més toves les pastes. Eh que són més toves les pastes. I després de

24 menjar les pastes i beure el cafè què et sembla que fa?

25 E:Se'n[ 'ba a kom'pra] .
26 I: Se'n va a comprar? [la nena assenteix amb el cap}. I guaita amb aquesta mà. Què

27 deu fer amb aquesta mà?

28 E: Adéu.

29 I: A qui adéu. Potser amb aquesta. Qui és aquesta?

30 E: La mare [dembe]lla.

726



ANNEX 3: transcripcions

31 I: Ah: Així se'n va a comprar/

32 E: Així se'n ['ba a kom'pra] .
33 I: I que et sembla a on pot anar més?

34 E: A, a, a: a la torre.

35 I: A la torre. I a on més?

36 E: Aquí.

37 I: Ah potser sí. Però saps a on me sembla que va aquest nen. Guaita ara ho veuràs de

3 8 seguida a on va [agafa la segona làmina]. Me sembla que va cap a l'escola.

39 E: ['ba] cap a l'escola.

40 I: Perquè guaita aquí amb aquestes fotos que són més grosses ja hi ha arribat a

41 l'escola. Veus que j a hi ha arribat a l'escola/

42 E: Sí.

43 I: I que veus què fa a l'escola?

44 E: ['f a] lletres.

45 I: Fa lletres? I què més?

46 E: Una ra(t)lla aixíns [ho indica amb la mà].

47 I: Sí que es veritat sí. Guaita-te-la. I els altre què fan los altres?

48 E: ['fan] lletres.

49 I: També fan lletres. Oh que en saben molt aquests, eh?

50 E: Sí.

51 I: I allavons saps què passa aquí a l'escola que com que em sembla que estar una

52 mica avorrit comença a pensar. Veus aquestes boletes d'aquí, això vol dir que pensa.

53 I pensa amb ahir. I què et sembla que feia ahir? Què et sembla que pensa d'ahir?

54 Guaita què és això?

55 E: Un patí.

56 I: Ah potser és el patí de l'escola, què et sembla?

57 E: [í 'a] una pilota.

58 1:1 ahir doncs què feien amb aquesta pilota aquests nens?

59 E: [dsu'yajen],[dsu'yajen].

60 I: Ah: i què més.

61 E: [te'nie] una cua aquest.

62 I: Sí que tenia una cua sí, i llarga eh?

63 E: Sí.

64 I: I allavons pensa això d'ahir i allavons pensa amb la tarda. Això és al matí saps

65 perquè hem dit aquí que esmorzava i allavons anava a l'escola i això és al matí. I a

66 la tarda què et sembla que farà a la tarda? Què pensa de la tarda?

67 E: [nl'fa] a casa.

68 I: Ah. Sí que és veritat sí. I què més?
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69 E: [ p l O V Y ' f a].

70 I: Plourà. Molt bé. Això potser ho farà demà, eh?
71 E: Sí.

72 1:1 guaita. I aquí què deu fer aquí?

73 E: [ 'p lante] pomes.

74 I: Planta pomes/ És veritat. I que et sembla que en troba o no en troba de pomes?
75 E: Sí.

76 I: Sí que en troba sí.

77 I: I allavons diu mira a la tarda demà potser plourà i potser demà passat o un altre

7 8 dia potser farà això. Què farà doncs?

79 E: [ani'f a a pus 'ka] llibres.
80 I: I a on los anirà a buscar.

81 E: [ani'ra a pus 'ka] bolets.
82 I: Bolets?[/a nena assenteix amb el cap}. I a on són los bolets?

83 E: Aquí.
84 I: Mm. I què més farà aquí?

85 E: [ fa ' fa] llibres.

86 I: Molt bé. I que més? Guaita aquest senyor d'aquí baix. Qui deu ser aquest senyor?

87 E: No ho ['se].

88 I: Què et sembla que és? Què és això d'aquí?

89 E: Una copa.

90 I: Una copa? I aquest senyor que fa així [ho exemplifica] amb los braços què et

91 sembla que deu ser?

92 E: No ho ['se].

93 I: Qui diries qui és tu? Eh? Qui et sembla que és aquest senyor?

94 E: No ho ['se].

95 I: No ho sa(p)s? A veure dis-me una cosa. Inventa-f'/iew si no ho sa(p)s. Imagina't

96 que amb un nen li hem d'explicar qui és aquest senyor. Com li explicaries tu, a

97 veure. A veure si li explicaries.

98 E: No ho ['se].

99 I: D/s-me una coseta [...].

100 E: [se'fie] un (xxx).

101 I: Qui seria?

102 E: (xxx)tor. (xxx)tor.

103 I: Un qui?

104 E:Do(c)tor.

105 I: Un doctor? Ah potser sí. I què faria? Mira aquests nens d'aquí. Què et sembla que
106 faria?
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107 E: [sasenta 'f ien].
108 I: S'assentarien! I com és que s'assentarien! Per què?

109 E: Perquè sí. Perquè li [ aksp l ika ' f i en] una cosa.

110 I: Amb ell? Al doctor? [la nena assenteix amb el cap]. I què els diria el doctor?

111 E: Alguna cosa /w hi [dí'f 16].

112 I: Si fosses tu aquest doctor quina cosa els hi diries? No ho saps potser? Què em

113 vols explicar alguna altra coseta més? Venga només una.

114 E: Aquí [Í 'a] més pomeres.

115 I: Molt bé. I aquí plou molt, eh?

116 E: Sí.
117 I: I què passaria si no plogués?

118 E: [para ' fa Se 'plowre].
119 I: Ah ja ho saps tu que pararà de ploure/ Molt bé.

120 E: l [sur t i ' fa] bolets i caragolets.

121 I: Ah molt bé doncs. Em sembla que m'ho has explicat molt bé.
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| 9-11-99 I despatx de les mestres de P3 | 3/4 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM43.TXT

ID: MI(H)-3;3-l-43

CL: [I/MI]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE/CO: I: Què et sembla aquí que li passa?

2 Mi: [sa aesper'tat].
3 I: Ah: Que et sembla que és matí o tarda això? O nit?

4 MI: Nit.

5 I: Deu ser la nit. I què més fa després de desperta's? Guaita aquí.

6 Mi: [se 'pajíe].
7 I: I com ho fa això? A veure si m'ho expliques una mica/ Com te sembla que ho fa.

8 MI: A la banyera.

9 I: Ah sí que és la banyera sí. No m'hi havia fixat que era una banyera. I què més

10 després de banya 'si Què fa més que et sembla què fa?

11 MI: [sa'sente] alacadira.

12 MI: Sí que és veritat. I què deu fer amb això amb aquests pantalons, què deu fer. A

13 veure si ho veus bé tu. Què et sembla que fa amb aquests pantalons? [el nen es

14 queda callat}. A veure si m'ho expliques una mica més. Saps que passa que jo

15 aquesta historieta li he d'explicar amb un nen i no sé com explicar-li i he pensat callaa

16 veure si el Miquel m'ajuda una mica. Què ü diries tu a aquest nen? Com te sembla

17 que li explicaria amb un nen a veure si tu m'ajudes una mica. Què li podria dir? Eh

18 que li diríem. No ho saps aquí que li diria? \fa que no amb el cap]. I aquí? Aquí sí

19 que ho saps eh que sí? Què fa aquí?

20 MI: Se ['bew] lallet.

21 I: Mmm que bona no? Que és calenta o freda aquella llet? Que et sembla que és

22 calenta o freda?

23 MI: No ho ['se].

24 I: Potser és una mica calenta que sembla que surt fum eh que sí [el nen assenteix amb

25 el cap]. I què més, què fa més a més de beure llet, què fa alguna cosa més? I aquí

26 que f a eh/

27 Mi: [ 'martSe]
28 I: Sí que marxa sí. I guaita amb la mà com és que l'alça?

29 MI: Perquè ['diw] adéu.

30 I: Ah és clar. I a qui ho deu dir adéu?
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31 MI: A la seua mama.

32 I: Ah guaita no l'havia vist. Oh ho veus tot tu eh?

33 MI: Sí.

34 I: Sí. I a on deu anar doncs si marxa, que et sembla a on va.

3 5 MI: Potser [ ' b a ] a Lleida.

36 I: Potser sí. I a on pot anar més?

3 7 MI: Potser al Caprabo.

38 I: Potser sí, però saps a on me sembla que deu anar: A on vas tu al matí quan

3 9 marxes de casa? Cap a on vas?

40 MI: Al Caprabo.

41 I: Al Caprabo? I un dia de cada dia? Avui quan has marxat de casa cap a on has anat?

42 MI: Una pedra [la té a la mà].

43 I: Una pedra? Mira que bé. A on has anat? Me sembla que aquest nen va a l'escola

44 què et sembla?

45 MI: Sí.

46 I: Guaita sí que hi va perquè j a hi arribat aquí [agafant l'altra làmina]. Guaita-te'lja

47 ha arribat a l'escola que el veus?

48 MI: Sí.

49 I: A veure aquest què fa aquí a l'escola? Que et sembla que fa aquí a l'escola?

50 Mi: ['pinte].
51 I: Pinta i què més?

52 MI: I ['f a] les lletres.

53 I: Fa les lletres. I que ho fa bé o ho fa malament aquest nen?

54 MI: Bé.

55 I: Ho fa bé, bastant bé eh? I els altres què fan?

56 MI: Pint- També [ 'fan] lletres.

57 I: També també.

58 MI: [Mira una cafetera que hi ha al despatx] Això ['es] de ['fe] cafè.

59 I: Sí sí. El cafè per les senyoretes eh? que els nens petits no en poden beure de cafè.

60 MI: El papa [baj t$u'pa] només [baj t$u'pa] la cullera.

61 L I que era bo o era dolent?

62 MI: Bo.

63 I: Era bo? Tu quan siguis gran en podràs beure ara encara no. Tu que beus al matí?

64 Què beus?

65 MI: Llet.

66 I: Clar. Potser la beus amb Cola-cao i tot o sola? Amb què te la beus?

67 MI: Amb C[a]la-cau/

68 I: Ah:
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69 MI: Però el Fermí no [ ' b e W ] llet.

70 I: Ah no?

71 MI: ['bew] iogu- [ 'mijldje] iogurt.

72 I: Que no li agrada la llet?

73 MI: No.

74 I: Ah no?

75 MI: Se [f a'f a] petit.

76 I: Clar. I tu et faràs més gran i tant xiguet. Se n'ha de beure molta de llet. Aquest
77 nen també em sembla que en beu eh de h1 et perquè guaita si és gran. Què et sembla
78 que en beu o no?

79 MI: Sí.

80 I: I saps que passa que com que aquí al col·legi està una mica avorrit comença a

81 pensar. Veus aquestes coses d'aquí vol dir que pensa. I pensa què feia ahir. Això era

82 ahir. Què passava aquí ahir? Guaita a veure si m'ho expliques.

83 MI: ['ban 'fe] una festa.

84 I: Ah sí a veure mira-ho. I a on la van fer la festa?

85 MI: Amb la pilota.
86 ' I: I què feien més ahir? Què et sembla que feien més eh? No feien res més ahir? [el

87 nen fa que no amb el cap] Ah no? I allavons aquest nen saps què passa? que pensa

88 ara la tarda és al matí : Que estàs bé aquí assegut que no caiguis eh? Saps que passa

8 9 amb aquest nen? que ja pensa amb la tarda. Guaita i que pensa de la tarda, què et

9 O sembla a la tarda? Què et sembla que passarà a la tarda?

91 MI: No ho ['se].

92 I: Sí guaita què fa aquí. A veure si m'ho expliques una mica tantes coses que sempre

93 expliques.f...] A veure si m'ho expliques una mica més. Què farà això a la tarda, a la
94 tarda què passarà, que et sembla? Qui deu ser aquesta?

95 MI: La seua mama.

96 I: Ah! i que farà doncs amb la seua mama?

97 ML [ni'ra a tr epa'/Ça].
98 I: Clar. Clar i ell que H farà?

99 Mi: [ani'ra] al cole.
100 I: Clar com tu. La teua mama també va a treballar eh que sí?

101 MI: [Assenteix amb el cap]. I el papa.

102 I: I el papa. Tu vas al cole.

103 MI: Aquest ['es] el papa [assenyalant l'últim dibuix de la segona làmina].

104 I: És lo papa aquest? I què et sembla què fa aquí? Qui són aquests?

105 MI: Nens.

106 I: Los nens. I què fa el papa amb los nens?
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107 Mi: Els [a'prase].
108 I: Ah: clar té les mans molt obertes no? I aquí que et sembla? Què passa aquí?

109 MI: ['bolen pu ' ja] ada l ta [ku '< í i ] pomes.

110 I: Mmm sí que és veritat sí, però guaita aquí.

111 MI: ['plow]/

112 I: Ah/1 què passa si plou? Que et sembla que ho faran això? [fa que no amb el cap].

113 Doncs si plou què.

114 MI: Cap a casa.

115 I: Cap a casa. I què faran allavons. I aquí que et sembla que passarà aquí?

116 MI: I si [ 'plow] [ 'ní 'rem] corrents.

117 I: Oh hi tant. Si no igual se mullen si no porten paraigua. I que més aquí? Què deuen

118 fer aquí? Que et sembla què fan? Això ho faran demà o demà passat o~

119 ... imagina't. D'aquí a uns dies.

120 MI: ['son] contes.

121 I: Mmm.

122 MI: [ 'miren] /os contes.

123 I: Clar. Tens raó noi. Guaita què més fan aquí a veure. Sí que miren contes sí [el nen

í 24 mira com està plastificada la làmina] Ai que m'ho vols desfer. Què ho vols desfer?

125 [fa que no amb el cap] Saps perquè l'he posat aquest plàstic? Per què et sembla que

126 he posat aquest plàstic aquí, a veure si ho endevines.

127 MI: Perquè no s' [sastf i'pese].

128 I: Ah: Veus clar Ho has encertat eh noi. Així que et sembla aquesta història. Em vols

129 dir potser alguna cosa més? Una cosa més només d'aquesta historieta. [...]

130 Mi: Se ['f iken] de nit i els bolets ['mart$en].
131 I: Marxen? Potser marxen com aquell de la tele. Aquell altre que m'has dit. I a on ho

132 vas veure això?

133 MI: A la tele avui.

134 I: Avui ho has vist?

135 MI: També hi [a 'naje]

136 I: A quina hora ho has vist això? Abans de vindré al colé? [el nen assenteix amb el

13 7 cap]. Quins dibuixos fan? Quins dibuixos fan en aquella hora a veure que els miraré

138 jo demà. Si no m'ho dius no ho sabré.

139 MI: No ho ['se].

140 I: Ah no ho sa(p)s? Potser m'enganyes, que m'enganyes? Així que no em vols

141 explicar res més? Res més? [el nen fa que no amb el cap].
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| 11-11-99 | despatx de les mestres de P3 | 4 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM44.TXT

ID: LA(D)-3;9-l-44/MI(H)-3;3-l-44
CL: [I/LA/MI]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: A veure què et sembla que fa aquest nen?

2 LA: [se Ses'pcrte]
3 I: Molt bé. Que deu ser al matí o a la tarda això?
4 LA: Al matí.

5 I: Molt bé. I que més fa quan s'ha despertat?

6 LA: [se 'pape]
7 I: Molt bé. I després debanya's?

8 LA: [se pes'tis]
9 I: Clar perquè si no què passaria si no es vestís? Aniria despullat, imagina't. I

10 després?

11 LA: ['sope].

12 I: Sopa? I què menja per sopar? Què et sembla què és tot això? Eh què et sembla que
13 és? Què et sembla? A veure si ho dius/ Potser no ho sa(p)s lo que menja \fa que no

14 amb el cap]. No? I allavons que et sembla que fa aquí? Què deu fer aquí?

15 LA: [sem 'ba] al tros.

16 I: Ah se'n va al tros. I què fa amb aquesta mà? Com és que la deu alçar?

17 LA:Li['d1w] adiós.

18 I: A veure parla una mica més fort que no et sento.

19 LA:Li['d1w] adiós.

20 I: Amè qui li diu?

21 LA:Ala-

22 I:Amfcqui?

23 LA: Al nen.

24 I: Molt bé. I aquesta senyora d'aquí qui deu ser? A veure si m'ho dius/ Qui deu ser

25 aquesta senyora? Qui et sembla que deu ser? A veure si m'ho expliques sinó jo no ho

26 podré explicar. No ho saps? [la nena fa que no amb el cap]. I a pot anar més, a

27 veure. M'has dit que va al tros i a on te sembla que pot anar més aquest nen.

28 LA: A la casa.

29 I: Molt bé. Però no ho sé però em sembla que va a l'escola. Que et sembla que hi pot

3 O anar? [assenteix amb el cap]. Sí sí guaita segur [agafant la segona làmina] perquè
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31 guaita aquí ja ha arribat. Veus-te'1? Que ha arribat aquí a l'escola/1 què fa aquí a
32 l'escola?

33 LA: [ 'pinte]

34 I: Molt bé. I què més?

35 LA: [ 'fa] deures.

36 I: Fa deures. I saps que fa més aquí? Comença a pensar. Veus aquestes boletes

37 d'aquí vol dir que pensa i pensa amb ahir. Què passava ahir, eh? A veure si ho veus
3 8 bé, mira-ho bé què passava ahir. Què et sembla?
39 LA: (xxx).

40 I: Mane?

41 LA: Que [ba 'p lOWfe] .

42 I: Ah va ploure. I què feien aquí què feien?

43 LA: [dsu 'yapen] .
44 I: Molt bé.
4 5 LA: Amb la pilota.

46 I: Molt bé. I allavons aquest nen encara pensa perquè em sembla que s'avorreix una

47 mica a l'escola i pensa, pensa, pensa: i pensa amb la tarda. Aquí és al matí i guaita
48 ja pensa amb la tarda i què pensa de la tarda? A veure si ho veus bé/

49 LA: Que ['tome] cap a casa.

50 I: Molt bé. I què passarà? Què et sembla? Aquí casa què passarà?

51 LA: [dina 'ra] .
52 I: Molt bé. Dinarà i aquí veus? Aquesta potser és la seua mama, no? [la nena

53 assenteix amb el cap]. I què li fa? Què et sembla que li fa aquí?

54 LA: L'[as'time].
55 I: Molt bé. I allavons aquest nen encara pensa més guaita i aquí ja s'acabarà la

56 historieta. Aquest nen pensa amb demà ja. És avui i vol ser demà ja. Que et

57 sembla que passarà demà? Guaita quantes coses. Què et sembla? Aquí què passarà

5 8 demà? A veure si m'ho dius [entra un nen per la porta] [...].

59 LA: ['tir]] mocs/

60 I: Tinc mocs? [entren més nens en veure la porta oberta] [...]. ((El nen que ha entrat

61 primer vol ajudar a l'altra nena)). A veure si entre els dos l'acabeu d'explicar. A

62 veure. [...].

63 MI: [ i ' a ] contesiels [ 'bolen ml'ra].
64 I: Mol bé. I la Laia què em diu? A veure si la Laia em diu una cosa/ Què és això? Què
6 5 deu ser això d'aquí a baix?

66 LA: Un home.

67 I: Molt bé. I qui deu ser aquest home?

68 MI: Lo pare.
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69 I: Lo pare/

70 LA: Lo pare.

71 I: I que podria ser algú altre més?

72 MI: Un home que [ 'kante].

73 I: Un home que canta. Potser sí. I què deuen fer aquests d'aquí. A veure aquests
74 d'aquí què deuen fer? Què són això, uns caps? Què és això?
75 MI: Uns nens.

76 I: Ah: clar. Com que estan d'esquena/1 què passa aquí Laia, què passa aquí dalt?

77 LA: Elparea[ko' /ÇÍ] [ 'kll/f] pomes.

78 I: Ah: clar. Jo pensava dic potser és un arbre de Nadal això amb boles. Però clar un
79 arbre amb pomes.

80 MI: Sí.

81 I: Guaita no ho havia vist bé jo. Tens tota la raó. I què més xigueta, a veure?
82 LA: Una dona.

83 I: I què fa aquesta dona? A veure si ho veieu bé.

84 LA: [ayu'ante] això.
85 L I això què deu ser?

86 LA: Pomes.

87 I: Pomes. A veure si crides una mica més fort. Saps què passa que estic arrefredada i
8 8 tinc les orelles tapades i ara no hi sento bé.

89 LA: Pomes.

90 I: Molt bé. Així. I aquí què passa, a veure si ho veieu bé/

91 MI: Que ['plow] [ÍS 'fa] de nit.

92 I: I (e)s fa de nit, clar. I què passa quan plou?

93 MI: [a 'naje] corrents.

94 I: Molt bé.

95 MI: Corrents.

96 I: Corrents. I ara com vosaltres, eh? perquè ha començat a ploure. I què ha passat

9 7 quan ha començat a ploure?

98 MI:[ammar ' t$at] corrents corrents cap a buscar paletes i rasclets i jo [ a j

99 t ro 'pat ]un rasclet allà a la vora de una altra classe de la senyoreta Tresa.

100 I: Molt bé. Clar.

101 MI: Un rasclet nostre.

102 I: Clar. I què més passa aquí dalt, a veure. La Laia si m'ho diu.

103 LA: ['bol mi'f a] llibres.

104 I: Molt bé. Vol mirar llibres. I què més que us sembla que explicaríeu més d'aquesta
105 historieta si l'haguésseu d'explicar amb un altre nen. I aquí què?

106 MI: Que [a'pf ase] laseua mama.
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107 I: Ah: I aquí? A veure si em dieu una coseta més.

108 LA: [ 'koren] perquè [ 'bolen dju'ya] amb la pilota.
109 I: Molt bé. I què més que us sembla? [passa un tractor pel carrer]. Oi aquest tractor

110 quina sirollada.

111 MI: Quina siro[j]a[j]a.

112 I: Oh quina sirollada/ [...]

113 MI: Sí perquè ['fa] molt siro[j]a[j]a.

114 I: I què que em dieu més d'aquesta historieta què us sembla.

115 LA: [ 'fa] deures.

116 MI: ['fa] deures.

117 I: Fa deures. I què o fa bé o no ho fa bé això?

118 MI: Sí.
119 I: Què li dirà la senyoreta? Que ho fa bé o que no?

120 MI: Sí.
121 I: I vosaltres què heu fet aquest matí, què heu fet? A veure si m'ho expliqueu.

122 LA: I aquell [referint-se a l'altra làmina}.

123 I: Aquell? A veure [els hi ensenya].

124 LA: [satSe'kape].
125 I: Ah això s'a(i)xecava eh? Això li expliques ara al Miquel que a mi ja m'ho havies

126 dit. I què feia a veure explica-li al Miquel.

127 LA: [se pa'/iape].
128 I: Se banyava.

129 LA: [se pes'tie]
130 I: Molt bé.

131 LA: [se na 'nape] cap al cole.
132 I: A veure una mica més fort que tinc l'orella tapada.

133 LA: [se na'nape] cap al cole.
134 I: Molt bé.

135 LA: [so'pape].

136 I: Ah veus/

137 MI: Se ['be W] la llet a casa.

138 I: Clar. I allavons potser havíem dit que aquí potser anava a l'escola.

139 LA: Sí.
140 I: I allavons guaita en aquella altra fotografia ja hem vist que ja era a l'escola.

141 Guaita ja havia arribat, ja havia fet lo camí: guaita ja havia arribat. Guaita si havia

142 anat ràpid! Eh? Oh em sembla que m'ho heu explicat molt bé eh? [els dos

143 assenteixen amb el cap].
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OBSERVACIONS:

Excepcionalment en aquesta descripció hi intervenen una nena i un nen, atès que el fet que entrés el nen al

despatx, de forma voluntària, amb la intenció d'ajudar la nena va compensar el silenci de la nena. És per aquest

motiu que no es va fer fora el nen.
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I 11-11-99 I sala de jocs |4 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM45.TXT

ID:H(D)-3;l-l-45
CL: [I/H]
CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE/CO: I: A veure què et sembla que fa aquest nen aquí dalt primer de tot?

2 H: [S3 tSe'kat] delllit.

3 I: Molt bé. Què et sembla que és matí o tarda això?
4 H: Matí.
5 I: Molt bé. I què fa més després d'aixeca's del llit?

6 H: Se se se ['es] que potser aquí se [se Oes'kalse].

7 I: Molt bé. I allavons què ha fet? Fixa't aquí al costat que ha fet quan s'ha aixecat
8 del llit.

9 H: [sa 'àutSat].
10 I: Ah: I després?

11 H: [sa po 'zat] los pantalons i [sa f í ' ka t ] un j[a]rse net perquè

12 [tin'dra] f(r)ed.
13 I: Molt bé. I què més ha fet després?

14 H:Desp(r)ésa[dÍ'na].

15 I: Molt bé. I què ha menjat? Ha menjat moltes coses eh? I què més, a veure si m'ho

16 expliques que més.

17 H:[ mar't$at]alca[a]erilapad(r)ina[a 'Sit] adéu.

18 I: Molt bé. En saps molt d'explicar històries, eh? I a on te sembla més que pot anar
19 aquest nen? Ha marxat al carrer i a on te sembla que pot anat. Fixa't. Què deu ser

20 això d'aquí?

21 H: Una cistella per ['na a kom'pa] .

22 I: Clar. I a on pot anar més?

23 H: A un a(l)t(r)e p (u) esto. A [kom'pa] patates.

24 I: Molt bé. Saps a on me sembla que va aquest nen? Potser va a l'escola?

25 H: No ['se].

26 I: Potser sí. Guaita, i tant que hi anava. Guaita ja hi ha arribat. Fixa't. Ja ha arribat a
27 l'escola. I què fa a l'escola?

28 H: [as'tuS je] Ja [ komen'sat a ' pOWf e] [es fixa en altres dibuixos]. I

29 què ['fa] més aquest nen? I aquesta noia ['mif e] els nens com ['pinten]

30 dibu(i)xos.
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31 I: Molt bé. I allavons saps què fa aquest nen? Mira aquestes boletes d'aquí vol dir
3 2 que pensa.

33 H: Sí.
34 I: I pensa amb ahir. Fixa't que feia ahir. A veure si m'ho saps explicar què feia ahir.

3 5 Què deu pensar d'ahir?

36 H: Potser [ba pen'sa] que va va [ba f i 'ka] ['es] que potser [ba

37 mar'tSa] eh? i [ba 'na] als seus amics.
38 I: Molt bé. I què feien aquí? A veure si ho veus bé. Què feien aquí?

39 H: [dju 'yajen] apilota.

40 I: Molt bé. I allavons aquest nen com que guaita pensa: guaita si pensa. Pensa

41 molt aquest nen. Ja pensa amb la tarda. Guaita aquí som al matí i ja pensa amb la

42 tarda. Què pensa de la tarda.

43 H: ['pense] que que més que més (xxx)

44 I: Molt bé. I què més?

45 H: lllavontes que ['nez a dju'ya].

46 I: Molt bé. I què més te sembla que pensa?

47 H: ['na] cap a casa.

48 I: Clar. I veus aquí? Ja deu (ha)ver arribat a casa oi?

49 H: Sí.
50 1:1 què fa aquí quan ha arribat a casa?

51 H: [as'time] alapad(r)ina.

52 I: Molt bé. I això ho pensa de demà. Guaita tot això ho pensa que passarà demà. I què

53 et sembla que pensa de demà. A veure què pensa. Quantes coses passaran demà?

54 H: Que ['pense] que ['pense] que que ['pow].

55 I: Clar. Sí que és veritat sí. I què deu ser això d'aquí.

56 H: Això ['es] la cas- que ['es] lo ca[è]er.

57 I: Ah: I què fa aquí?

58 H: [ ' f íke] pomes

59 I: Molt bé. I què més?

60 H: I (lla)vontes eh: [ml'f ae] lli- mir- [ml'f ae] llib(r)es...

61 I: Molt bé. I aquest d'aquí qui deu ser aquest d'aquí?

62 H: Un s[i]nyor.

63 I: I qui deu ser aquest senyor?

64 H: Un que [es'ta] adormit.

65 I: Està adormit?

66 H: Sí.
67 I: I aquests d'aquí qui són?
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68 H: Nens i nenes.

69 I: Ah i i què deu fer què et semblen què fan?

70 H: ['mif en] an (a)quest s[i]nyor.

71 I: I què fa aquest senyor?

72 H:[ 'oß6]la boca i fa axis [reprodueix la posició dels braços de l'home del

73 dibuix].

74 I: Clar. No ho sé pas com és que el deuen mirar aquests nens. Com és que el miren?

75 H: Ah pe(r)què potser [ 'miren] an (a)quest s[i]nyor pe(r)què potser [ e S ' t a n ]

76 aquí i c(l)ar ['mif en] an (a)quest s[i]nyor.

77 I: I que et sembla que em podries explicar més a veure. Ho fas molt bé eh? En saps

7 8 molt d'explicar històries tu. Com és que en saps tant?

79 H: Pe(r)quèlamamamel'[a'pie espli 'kat].

80 I: Ah: Oh que en saps molt. Molt molt. I que et sembla que em vols dir alguna cosa

81 més d'aquestes cosetes.

82 H: Sí. A(lla)vontes aquest nen que ['te] aquí al cap aquesta boleta p[i]titeta...

83 (xxx) ['baj$e] ['baj$e] ['baj$e]. Aixís.
84 I: Clar això vol dir que pensa.

85 H: ['pense].
86 I: Clar. I totes aquestes coses que pensa són les que m'has explicat. I que et sembla

8 7 que potser pensa alguna altra cosa?

88 H: Això ['son] floretes-

89 I: Mmm.

90 H: Ja [a aka 'pa t ] / [ 'ban a ' fe] u n p i p í i a [ b U S ' k a ] l'[a]smorzar i

91 ['ban] a col·legi.
92 I: Clar. I allavons quan és a col·legi què fa? Com tu. A veure si m'expliques què fas.

9 3 Què has fet avui? Avui no us he vist.

94 H: Avui [aj 'fet]: [pln' ta] iallavontes lallavontes [am 'nat a

95 dju'ya] al pati. (Alla)von(te)s del pati [am ma't$at]. Ham- [a 'piem
96 ma't$at] pe(r)què aquells [an 'nat a ti'aa] so[à]a a dalt. Aquells al patí

97 eh? aquells també [a'ßien ma't$at] (xxx).

98 I: I tu que no has sortit al pati a jugar?

99 H: Sí.

100 I: Ah: I a què has jugat? A què has jugat?

101 H: Avui [a j dju 'yat] amb un amb un (xxx).

102 I: Ah: Potser jugàveu a la terra?

103 H: Sí.

104 I: Us ho heu passat molt bé doncs, no?[/a nena assenteix amb el cap} Sí.
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105 H: Peròja [sa'pie aka 'pat] lahistòria, ja [sa'pie aka'pat] .

OBSERVACIONS:

Hem aprofitat la bona disponibilitat de la nena per, a més de descriure els dibuixos, conversar amb ella sobre

altres temes.
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\\9-l 1-99 I aula de lr curs EP/ Cl | 4 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM46.TXT

ID: G(H)-2;9-l-46

CL: [I/G]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: A veure si m'expliques què hi veus en aquests dibuixets? Què et sembla

2 què és aquest?

3 G: Un llit.

4 I: Molt bé. I què fa aquest nen?

5 G: [sa sen'tat].
6 I: S'ha assentat"? I què et sembla que és al matí o a la nit això? [el nen no contesta].

7 A veure què fa aquest nen? S'ha assentat al llit m'has dit eh que sí? I després què fa

8 aquí?

9 G: [se 'SutSe]
10 I: Molt bé. I després de dutxa'5? Guaita això d'aquí què deu fer?

11 G: [se pes'tis]
12 I: Molt bé. I quan s'ha vestit què fa aquí, aquí a baix?

13 G: [se 'ßew] cafè.

14 I: Sí que és veritat sí. I que menja alguna cosa potser també?

15 G: Sí.

16 I: Què menja?

17 G: No ho ['se].

18 I: Què deu ser això?

19 G: Fo(r)matge.

20 I: Ah potser sí. I quan ha acabat de menjar què fa llavons? Fixa't què fa.

21 G:['mart$e].
22 1:1 cap a on deu anar?

23 G: Al cole.

24 I: Molt bé. Me sembla que ho has encertat. A veure [agafant l'altra làmina de

25 dibuixos]. Oh i tant que ho has encertat guaita ja ha arribat al cole. Guaita. Ja ha

26 arribat al cole. I què fa aquí al cole? Veus que és al cole? Què et sembla què fa aquí?

27 G: No ho ['se].

28 I: A veure?

29 G: [ 'fa] deures.

30 LI aquests? Què deuen fer aquests?
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31 G: No ho ['se].

32 I: A veure si t'ho inventes. Què et sembla? Què es fa al cole?
33 G: Deures.
34 I: Molt bé. També deuen fer deures. I veus? Aquest nen pensa. Corn que està al colé i
3 5 potser està una mica avorrit pensa molt. Veus tot això vol dir que pensa. I pensa amb

3 6 ahir. Fixa't ahir. Què feien ahir?

37 G: [dju 'yapen] apilota.

38 I: Molt bé. Oh i que s'ho passaven bé em sembla eh? I allavons què més feien? A

3 9 veure si ho veus bé. Què et sembla? I a la tarda? Fixa't és al matí i ja pensa amb la
40 tarda. Què pensa de la tarda a veure? Què deu passar aquí a la tarda, a veure si m'ho

41 saps dir?

42 G: No ho ['se].

43 I: Inventa-f'/tea a veure. Què passa de la tarda? Qui deu ser aquesta?
44 G: La mare.

45 I: Ah: I què fa?

46 G: [es'time] einen.

47 I: Veus com ho saps/1 allavons pensa amb demà i un altre dia més lluny encara de

48 demà.

49 G: Això ['plow].

50 I: Molt bé. I què passarà aquí? Fixa't. Què deu fer aquí.

51 G: No ho ['se].

52 I: No ho saps? Què deu ser això?

53 G: No ho ['se].

54 I: No ho saps? I aquí dalt? A veure.

55 G: Llibres.
56 I: Llibres clar. I què farà amb aquests llibres, què farà amb aquests llibres?

57 G: No ho ['se].

58 I: No ho saps? Oh no ho saps/ Com és que no ho saps?

59 G: Els [ayafa ' ra] .
60 I: Molt bé. Veus com ho saps/ Me sembla que m'enganyes una mica. I aquí? Qui deu

61 ser aquest d'aquí?

62 G: Un noi.

63 I: I què fa?

64 G: No ho ['se].

65 I: Me sembla que sí que ho saps. A veure. I aquests d'aquí?

66 G: [es'tan] assentats.

67 I: I què fan?
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68 G: No ho ['se].

69 I: I què faran després?

70 G: No ho ['se].

71 I: No ho saps?

OBSERVACIONS:

No hem insistit per acabar la història davant la resposta insistent del nen: 'No ho sé'.

745



ANNEX 3: transcripcions

116-11-99 lauladelrEP/CI |9 | IL |

1.2. Transcripcions de la prova d'IL (Ir Cl, EP)

TRANSCRIPCIÓ: TRAM47.TXT

ID: MI(H)-6;2-2-47 / R(H)-6;l-2-47 / ÍN(D)-5;9-2-47 /L(D)-6;8-2-47 /M(D)-6;8-2-47 /

IR(D)-6;9-2-47 / S(D)-6;3-2-47 / B(D)6;3-2-47 / N(D)-6; 10-2-47 / À(H)-6;7-2-47 /

E(D)-6; 10-2-47 / O(D)-6;8-2-47

CL: [M3/MI/R/ÍN/L/M/IR/S/B/N/À/E/O]

CS: [Els nens expliquen com col·laboren en les tasques domèstiques així com les persones que

viuen amb ells a partir d'unes fotografies que apareixen al llibre de llengua catalana]

TX= EX/DE: M3: Secretari, venga [la mestra agafa els llibres que ha de repartir el nen que fa d

2 de secretari].

3 MI: Avui ['es] dima(r)ts.

4 M3: Sí. Ja t'ajudo ho Rafel, ja t'ajudo jo sinó no acabarem [el nen agafa una pila de

5 llibres per repartir].

6 R: Ja[ 'puk] jo.

7 M3: Mireu hem de tornar a la pàgina trenta-un i hem de posar el temps que feia. Ja

8 està, ja està. Judith tu ja li havies posat. És igual. No hi anem, que ja vam posar el

9 temps.

10 MI: Aquí hi [ ' d í W ] Lídia.

11 M3: T'has equi-

12 MI: Hi ['dlW] Lídia.

13 ÍN: L'[a'nem pa'san].
14 L: [ 'porte].
15 M3: Repasseu la pàgina quaranta-cinc dels tipus de famílies que vam explicar. Encara

16 que estigui fet. Alex. Tornem a pensar. Treu la xaqueta [adreçant-se a una nena] i

17 això t'ho guardo jo [li agafa la diadema]. Aviam. Eva seiem bé. Tothom la quaranta-

18 cinc. Repassem a veure si està bé com ho vam fer l'altre dia.

19 MI: Aquest [ ' e S ] el teu.

20 R: Eh/

21 M: Senyoreta/ (xxx) [san ezpaf a'tat].

22 M3: Rafel j a està?

23 R: (xxx).

24 M3: Escolta, vine, vine. Rafel. Dóna-me'l. Peus junts Àlex. Boca tancada Judith.

25 Judith/ íngrid/ Primer sempre mirem que és el que tenim. Boca tancada i una estoneta

26 mirem [es refereix a la pàgina del llibre que els ha indicat}. Pss. Eva/ Una estoneta

27 mirem. A la quaranta-cinc ella ja ho sap. Lídia/ Eva, la que hi ha una casa. La veus?
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28 Sí? [s'atansa a la nena]. La quaranta-cinc- Hi diu diferents famílies. Hem de posar,

29 Miquel, amb línia horitzontal passem el dit, el veieu? Passem el dit Miquel i em dius

30 a la família del pis de dalt de tot qui hi viu. Posa-hi el dit Miquel on hi haiguis

31 posat una creu.

32 MI: Ma(xxx).

33 M3: No et sento.

34 MI: Ma(xxx).

35 M3:Mane/

36 MLMa(xxx).

37 M3: [La mestra s'aixeca i li indica què ha defer]. Passes el dit per baix i em dius a on

38 hi has posat la creu.

39 MI: La mare.

40 M3: Dis -ho més fort.

41 MI: La mare.

42 M3: Doncs al pis de dalt de tot hi ha pare i avis?

43 UNS: No.

44 M3: No. Qui tingui pare i avis ho ha d'esborrar, la creueta. La família és una mare

45 sola amb dos—

46 UNS: Fills.

47 M3:... Fills, eh? Quina feina fan els fills? Quina feina?

48 UNS: [a'juSen] lamare.

49 M3: Com l'ajuden a la mare?

50 ÍN: Pues a [pa'f a] la taula:

51 M3: Parla un sol. Seu-te bé. Dis-me Irune.

52 IR: A tp repa ' r a ] la taula.
5 3 M3: Qui prepara, el nen o la nena?

54 IR:Elnen.

55 M3:E1-

56 ALTRES: El nen.

57 M3 : ... El nen. I la nena què fa?

58 IR: La nena [se 'rente] les mans.

5 9 M3: Doncs a la feina de la casa hi han de fer hi han de participar igual els nens que les

60 nenes, eh? Fregar, sí o no?

61 TOTS: Sí.

62 M3: Quina feina fas tu Sara? Com ajudes?

63 S: [pa'f an] la taula.

64 M3:1 què més fem? El teu germanet que és gran o petit?

65 S: Gran.

747



ANNEX 3: transcripcions

66 M3:1 què fa el teu germà?

67 S:[a ' juae]
68 M3: Com?

69 S: [ren ' tanse] les mans.
70 M3: Això no és ajudar. Es renta les senes mans. A la feina de la casa. Irunc ara no et

71 toca [la nena te la mà aixecada}. Què més hi col·labora?

72 S: Pues [a'suäe a 'fe] el dinar.

7 3 M3: A la mare? [la nena assenteix amb el cap]. Sí?

74 IR: Jo ['f alk] el dinar.

75 M3: Bueno. Ara a la segona família, la que està a—

76 R:Jo[a '3uào a 'pewre] la tele.
77 M3: No això no ajudes [el nen riu}. La tele la veus tu. La tele que no tens dos ulls?

78 [una nena vol intervenir} Irune, prou. Que no tens dos ulls tu?

79 R: Sí.

80 M3: Doncs tu no ajudes a mirar. Entens? Tu mires la tele per tu mateix, no?

81 B: Senyoreta jo a vegades [a'juSo] a ma mare a [f fe 'ya] els plats i (xxx).

82 M3: A fregar els plats i el terra, molt bé. I la Ñera?

83 N: Jo de vegades [a ' juao] a ma mare a [do'nall] coses per ['f e] el dinar i a

84 [prepa'raU] la taula.
85 L: Jo un dia li [bal f f e'ya] tots els plats.

86 M3: Molt bé. I l'Àlex?

87 N:Jo avegades-

88 M3: No. Ara parla l'Àlex.

89 À: Jo a vegades [as 'kombf o] i [a'juao a pa'f a] la taula a la meva iaia,

90 com que no hi ['bew] l'[a'3Uao] perquè no hi ['bew] bé.

91 M3:Dis.

92 IR: Jo ['f a j] el dinar i [ 'rento] els plats.

93 M3: Ajudes a fer el dinar, eh? El dinar tot tot, vols dir tot?

94 IR: Sí.

95 M3: Bueno. Ara posem el dit, Ñera ara no toca, posem el dit a la família que viu a la

96 del mig i em diu la Judith a on ha posat creuetes.

97 N: Senyoreta/

98 M3: La Judith/No.

99 [J: A la filla.].

100 M3: Mira Judith és aquesta d'aquí la veus? A on has posat creuetes?

101 [J: A la filla:].

102 M3:Ia-
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103 [J: Al pare:].

104 M3: Pare: i fills. No hi diu fill a baix. Doncs esborrem qui tingui mare o avis. Com

105 està posada, com està formada aquesta família? Mmrnm Eva?
106 E: Pues::

107 M3: Posa-hi el dit, Eva. Passa-hi el dit així i vés dient a on hi has posat la creu.
108 E: Al pare i al fill.

109 M3:1 als fills. I a la mare amb aquesta família?
110 E: No.

111 M3: Doncs fills, aquí. És el pare i quants fills? Sara quants fills?
112 S: Dos.
113 M3:Unnen:
114 S: I una nena.

115 M3 : Què fa la nena, com ajuda a casa?

116 S: [Vente] la roba.

117 M3: Renta la roba. I el nen li està donant de menjar, el pare. Seu-te bé. Karen a la
118 família de baix de tot què hi veus?
119 [K: [...]].

120 M3: [...]. A baix de tot. Olga quina hi ha a baix de tot de família?
121 O: Avi, pare, mare.
122 M3: Sí són tots. Hi ha avis, pare, mare i fills. Sí?

123 E: Tots?

124 M3: Oh tots, que no els hi veus?

125 E: Sí. Pare, fills, fills i àvia.

126 M3: Vale. Doncs hi ha famílies que estan el pare sol o la mare sola i hi ha famílies

127 que hi ha: los padrins. Los pares del pare o de la mare. Ara el que heu de fer

128 vosaltres? L'altre dia vau portar les fotos dels padrins, eh? Qui tingui a casa els

129 padrins els avis vivint que aixequi el dit [una part de la classe aixeca el dit]. Rafel

130 explica.

131 R: Aquest de la foto.
132 M3: Els que vas portar tu la foto però viuen a casa teual

133 R:No[ 'b lWen] avall.

134 M3: A Valls?

135 R: Sí, al pis de baix.

136 M3: Ah al pis de baix?

137 R: Sí.

138 M3: Bueno. Qui més hi ha que visqui amb los padrins? Lídia.

139 L: No['biwen] ambeltiet.

140 M3: Jo pregunto el pare del teu pare: Los que vau portar l'altre dia la foto aquí i que
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141 hi havia els avis (xxx) pregunto qui viu amb els avis? És això. Àlex.

142 À: Amb la mare de la meva mare perquè el pare de la meva mare [ S 3 ' m O r ].

143 M3: S'ha mort. I viu a casa vostra no? [el nen assenteix amb el cap}. I és l'àvia, sí?

144 B: Jo ['bisko] amb amb-

145 M3: Més fort.

146 B :.. .Amb el pare amb el pare i la mare del meu papa.

147 M3: Del teu papa. I són els teus?

148 B: Avis.

149 M3 : Avis, i vas portar la foto l'altre dia. Qui més? Olga.

150 O: Jo sol ['tip] l'àvia a casa.

151 M3:1 és la mare de:

152 O: La meva mare.

153 M3:1 vas portar la:

154 O: Foto.

155 M3: La foto també.

156 O: Perquè el [ez 'pa mu'f l] a laplatja.

157 M3: El padrinet? El avi. L'avi ü dius o padrinet?

158 O: [ez 'pa awfe'ya].
159 M3: Com li dius? Com li deies?

160 O: No, jo abans deque [naj 'Jese] ja [ez pa mu'f l ] .

161 M3: Ah. Dw-me.

162 MI: Jo sol ['tírj] una àvia.

163 M3: A veure si escoltem al Miquel. Eva. Eva.

164 MI: Jo sol ['tlrj] una àvia.

165 M3: Una àvia. I és la que vas portar l'altre dia la foto.

166 MI: [Assenyalant la foto]. Aquesta.

167 M3 : Aquesta. Ensenya' Is-hi, ensenya' Is-hi.

168 N:A[ 'bewre] /
169 M3: No cal que ens aixequem. L'àvia del Miquel. Va portar la foto.

170 [J: A veure/].

171 M3:1 és la mare de: La mare de qui és? Ho vam explicar. De qui és?

172 MI: De la mare.

173 M3: La mare de la mare, de la M. Carme [la mestra s'aixeca i ensenya la foto a la

174 classe]. És aquesta eh que sí? I viu a Lleida. Eh que sí?

175 UNS: A [ 'bere] ,a[ 'befe] /
176 M3 : Ja ho hem ensenyat, eh?

177 À: Si que ['ßs] jove s[u]n pare aquí a la foto.

178 M3: Perquè és la foto de quan el pare era jove. Ara aquesta ja no toca. Aquesta lliçó ja
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179 no toca. Maria ja la vam explicar. D'acord? Doncs, pregunto Ñera, feines de casa.
180 Qui les ha de fer les feines de casa? Qui et sembla?
181 N: La mare.
182 M3:1 el pare?

183 N: També.
184 M3 : Ah. I fregar i rentar?

185 N: La mare.

186 M3:1 doncs el pare que no ajuda, Ñera?

187 N: També.

188 M3 : Tots ho hem de fer perquè tots embrutem no?

189 N: Jo a vegades amb una cosa que em[bam por'ta]els reis mags (xxx)

190 [baj aju 'èa] a la mare a [f fe Va] el pasillo.

191 M3: Molt bé. Dis.

192 ÍN: Jo [baj f fe 'ya ] el terra de la cuina a la mare.

193 M3: Bueno.

194 M: Jo [aj askom'pf at] el magatzem.

195 M3: [D'altres volen intervenir]. No tots alhora no. Demaneu torn.

196 ÍN: Jo també [as 'kombfO] .

197 M: Jo joundia[es ' t apem] (xxx). Jo també [askom'brape] .
198 M3. Sí. Ara posem els peus juntéis. Peus junts. Dis -me Eva.

199 E: Lamarequan [ tfe 'pa/Çe] ielpareno, [ez 'mire] la tele i joli

200 ['f fey o] el terra.

201 M3 :1 tens un germà tu?

202 E: Sí.
203 M3 :1 què f a el germà?

204 E: [mí 'fa] látele.

205 M3 :1 no frega el terra?

206 E: Tampoc.

207 M3:1 què ü hauries de dir tu?

208 E: Que[ 'freyo].
209 M3 : Entre tots. Eh que embrutem tots?

210 E: Sí.
211 M3 : Lídia. La última. Dis-me.

212 L: Que quan un dia sense la mare i sense ningú el pare em[ba O Í ' $ a ] allà sola,

213 eh? i [baj f i 'ka] la taula i [baj f r e'ya] els plats.
214 M3: Molt bé. Dís-me. La última ja, eh?

215 IR:Jo[baj ' fe] el dinar i li [baj are'kla] la casa a la mare i li [baj ' fe]
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216 els llits.
217 M3: La vas fregar, eh? Molt bé. Ara mireu.
218 R:Jo-

219 M3: Dis. L'últim.

220 R: ... ['sas] què? Pues jo només ['mif o] la tele.

221 M3: Pues mal fet. Eh que et trobes lo plat a taula posadet?

222 R: Sí però jo me'l ['me Jldjo].

223 M3:1 qui te l'ha fet la sopa?
224 R: La mare.

225 M3:1 no l'has d'ajudar?
226 R: [Fa que no amb el cap].

OBSERVACIONS:

Les nenes que corresponen a les inicials / i K no han estat analitzades perquè, en el primer cas, no disposava cb

la corresponent autorització paterna i, en el segon, es tracta d'una nena equatoriana que únicament s'expressa en

castellà, ja que fa poc que ha arribat a l'escola.
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R 6-11-99 lauladelrEP/CI J 9 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM48.TXT

ID: R(H)-6; 1-2-48 / À(H)-6;7-2-48 / N(D)-6; 10-2-48 / S(D)-6;3-2-48 / L(D)-6;8-2-48 /

M(D)-6;8-2-48 / B(D)6;3-2-48 / M(H)-6;2-2-48 / E(D)-6; 10-2-48 / ÍN(D)-5;9-2-48 /

IR(D)-6;9-2-48 / O(D)-6;8-2-48

CL: [M3/R/À/N/S/L/M/B/MI/E/ÍN/IR/0]

CS: [La mestra els explica un conte i a partir d'aquest han d'argumentar a qui li pertoca defer

diferents tasques domèstiques]

TX= EX/AR: M3: Aquesta és la història. Daniel ara m'has d'escoltar, eh?. ¿Karen, me

2 escuchas? ((la mestra s'adreça a una nena equatoriana que fa poc que ha arribat a

3 l'escolà))

4 ... d'un nen i una nena que els hi van fer un regal i per això el conte es diu es

5 titula: El: El Regal. Doncs era una casa on vivien la Laia i el Miquel.

6 R: El Miquel?

7 M3: No era aquest ((es refereix a un nen de la classe que també es diu Miquel)). Un

8 nen que es deia Miquel. I eren bessons. Doncs al ser bessonets: M'explico. A veure

9 Alex el llibre el deixem planet. Si són bessons eren iguals aquest nen i aquesta nena,

10 bessons?

11 UNS: Sí.
12 M3: Igual de alts, parlaven igual, caminaven igual. Sí? (xxx) bessons. Molt bé

13 À: Les cosines de la Berta.

14 M3: Sí? Que són igualetes?

15 N: Jo també.

16 M3: No toca, que parla ell.

17 M3: Dis Alex, Alex.

18 À: ['son] iguales.

19 M3: N'hi ha bessons que s'assemblen molt i n'hi ha que no tant però aquestos eren

20 com dues gotes d'aigua. Primer l'explico i després preguntem, Lídia. Van vindré un

21 dia els oncles i els hi van portar un paquet molt gran. Un paquet així com el Rafel [ho

2 2 indica amb les mans], així era, molt gran.

23 R: Més gran.

24 M3: Veieu? Doncs,

25 N: A[ ' beWfe ] elpaquet?

26 M3: el nen i la nena van vulgue obrir el paquet, ((la mestra tot seguit s'adreça a un

27 nen de raça gitana que només parla en catatò))Daniel mira. Abrieron el paquete y

2 8 estaban los dos muy contentos, ¿lo ves Daniel? Bájala [es refereix a una capsa de
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29 jocs que té]. Doncs Sara, com que eren bessons eren iguals o no, Sara?

30 S: Sí.

31 M3: Com los veus?

32 R: Les tres bessones.

3 3 M3: No, eren dos. Eren dos. Eren igual de alts?

34 S: Sí.

3 5 M3: (A)naven igual vestits?

36 S: Sí.

3 7 M3: Doncs havien de fer les mateixes feines encara que fassen nen i nena? El nen no

3 8 porta llaç però lo demés tot igual, sí?. Ara ho veurem. Aleshores els hi van regalar

3 9 una: Què és això? Una: [els ensenya el dibuix del conte}.

40 TOTS: Casa.

41 M3:De: De nines.

42 L: I de niños.

43 M3:1 de niños i d'animalets amb tres pisos com aquesta que hem vist aquí [al llibre}.

44 Daniel, ara m'has d'escoltar, eh? ¿Karen la ves?

45 L:A['bere]/
4 6 M3: Doncs estaven contents la Laia i el Miquel perquè els havien fet un regal. Però

47 deien "jo vu[j] la cuina". Jo també. Hi deia un " és meva perquè jo v[aj] nàixer

4 8 primer". " És meva perquè jo sóc una nena". I (e)s van barallar. Veus Eva? Es

4 9 barallaven perquè pensaven que el regal era només per una:

50 TOTS: Nena.

51 M3: Nena, sí? I doncs el pare i la mare es van posar molt preocupats es van quedar

5 2 pensant a veure-

53 .. .Maria/ què podrien fer perquè no es barallessin. I a l'hora de dinar

54 la Laia cridava "mare". I ella li contestava, la mare "què vols filleta?" "Oi que el

5 5 Miquel s'ha de quedar el garatge perquè ell és un nen i encara que sigui gran no es pot

5 6 pas estar a la cuina?". Això ho deia la nena. Volien partir la caseta: el garatge a baix

5 7 pel nen i la cuina per la nena. Te sembla bé Ñera?

58 N: Sí.

59 M3: Per què?

60 N: Perquè els nens no [ ' tenen] no—

61 ... comho [po'èfie 'Oi] ara?

62 M3: No cuinen?

63 N: No. N o f k U j n e n ] mai. Ells sempre [ 'fan] coses normals de nois.

64 M3:1 les nenes cuinen?

65 N: Sí.

66 M3: Bueno ara ho veurem. I tu hi estàs d'acord?
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67 N: El meu pare [ 'fa] ensalada però no [ 'kujne] mai.

68 M3: Bueno. I el d'això, i el Àlex, hi estàs d'acord?

69 À: No perquè el Karlos Arguiñano—

70 M3: Eva, has d'estar quieta, has d'estar quieta sinó no hi sent-

71 À: ...El Karlos Arguiñano [ 'kujne] i ['es] un home.

72 M3 : Qui, qui? Perdó ara no t'he escoltat.

73 À: El Karlos Arguiñano.

74 M3: L'Arguiñano/ cuina. Molt bé. Surt a la tele. Molt bé. Què més?

75 M: El meu pare a vegades com que (xxx).

76 M3: Molt bé. Ara no ens barregem amb lo que fem a casa. Expliquem la història,

77 expliquem la història. Doncs, a l'hora de dinar van parlar d'això. Karen, que tienes

7 8 que mirar aquí. La Laia i el Miquel sempre, sempre, cada dia, continuaven igual. I

79 feien.: I la mare va dir "perquè no us ho partiu?". I va dir "no sortirà bé", va dir el
80 Miquel. "No, clar que no", va dir la Laia. I en canvi van dir els dos nens alhora "no

81 us repartiu pas les feines de casa/" I com que era veritat que el pare i la mare no es

8 2 partien la feina de casa van haver de: callar. I es continuaven barallant. Un dia

8 3 tingueren una pensada. La Laia i el Miquel jugaven amb un trencaclosques damunt la
8 4 catifa. I el pare va anar a la cuina Lídia.

85 R:A['bere]/
8 6 M3:1 es va posar un: devant-

87 UNS: Devantal.
88 M3 :1 va fer una truita de patates. Veieu?

89 R: M[u]n pare ['fa] truites.

90 M3:1 doncs la Laia i el Miquel van veure que el pare cuinava, sí o no? Però no van

91 dir res. Karen/ Al matí següent veieren la mare que entrav al garatge proveïda d'una

9 2 caixa d'eines i es va posar a arreglar el cotxe.

93 R:A[ 'bere] /
94 M3: Ja feia una setmana que el pare feia el sopar i la mare tancava el cotxe al garatge i

95 un dia es van preguntar perquè no jugavan amb la casa de nines. Van veure el nen i la

9 6 nena que el pare i la mare s'havien canviat les feines, i la mare què feia? [ensenyant el

97 dibuix del conte}. De mecànica, sí? Eh Ñera, que també ho pot fer, o no?

98 N: Sí.

99 M3 : Arreglar el cotxe?

100 N. Sí el meu pare també [ 'kujne] eh? ['fa] truites.

101 M3: Jo no ho pregunto res del teu pare.[Adreçant-se a un nen]. No ho pot fer? No ho

102 pot fer la nena d'arreglar el cotxe?

103 R: No.

104 M3: Per què?
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105 R: Perquè no.

106 M3: Per què no?

107 N: I per què no?

108 M3: Per què?

109 R: Perquè ['es] de joguina.

110 B: Pues perquè--

111 M3: No aquest no és de joguina, és de veritat.

112 MI: Jo.

113 M3:Dis.

114 MI: Perquè no ['sap "fe] les coses del garatge.

115 M3: Oh perquè no n'ha de sàpiguel

116 M:(xxx).

117 M3: Ara veurem com acabarà. Ho veurem, eh? La Laia i el Miquel es feren un bon tip

118 de riure. "Per què rieu d'aquesta manera?", va dir el pare. "És que ja ho tenim

119 solucionat". I van ensenyar la casa de nines tota plena de tortugues guerreres i de

120 monstres galàctics. Veieu?

121 M: A[ 'bewre]/
122 M3: Les totugues Ninja, aquestes (xxx) perquè no es veuen.

123 R: Les tortugues Ninja?

124 M3: Les tortugues Ninja: qui més hi ha? els dracs, el Mickey i tots los animalets.

125 Passo jo [la mestra els va ensenyant els dibuixos]. Repartits per la casa. Veus? ¿La

126 ves Karen? Mira què t'ha caigut ¿ la ves? Doncs s'ho van repar- tir.

127 E: Jo no ho [e 'pis]. Jo noho [e 'ßis] senyoreta/

128 M3: [Li ensenya]. Has vist? [la nena assenteix amb el cap]. Sí? Heu vist? Sí?

129 M: Jo no ho [e 'pis]. Jo no ho [e 'pis].

130 ÍN: Les tortugues Ninja.

131 M3: Estan repartides les joguines per tota la casa. La veus? La veus? La veus? A

132 veure com acabarà la:/ Què vol dir això? La Laia i el Miquel es miraren amb aire de

133 superioritat. Mai no entenen res, lo pare i la mare van pensar. "Els hem deixat la casa

134 perquè muntin un restaurant però ara mentre els monstres galàctiques i els tortugues

135 s'organitzen (xxx) el trencaclosques. El pare i la mare s'esforçaren per no riure. Al

136 final la casa de nines es va convertir en un restaurant. Què és per això una casa de

137 nines Judith? No la feien jugar o sigui no la feien servir. Què et sembla bé Judith?

138 [J: No.]

139 M3: Per què?

140 [J: Perquè es te de fer anar].

141 M3: No la feien servir. Com que es barallaven si era feina de nens o era feina de

142 nenes la cuina, no la feien servir.
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143 IR: I les nenes [ 'tenen ke dju'ya] amb les seves joguines i

144 [kompar'tis]-te i [kompar'tis]-te les joguines amb els germans.

145 M3: Ara veurem com acabarà. "I la casa de les eines?", rondinava la mare, que
146 cercava el martell. Les havien perdut. Aleshores anaren a l'habitació enmig de un

147 terrabastall de joguines el Miquel amb el davantal del pare, el veieu? feia el sopar per a

148 la Laia, que desmuntava el cotxe de piles. La nena feia de mecànica i el nen feia de

149 cuiner.

150 R:A[ 'bere] /
151 M3: Però perquè ho feien Olga? Perquè ho havien vist fer~
152 O: Al pare i a la mare.

153 M3: El pare i la mare vam veure que havien canviat el paper, la manera de treballar a
154 casa i ells van fer el mateix. "Què hi ha per sopar, Miquel?", preguntà el pare. "Sopa

155 de tortuga", feu el Miquel. "I jo estic arreglant les rodes del descapotable", cridà la

156 Laia. "Molt bé, molt bé", digué el pare. "Sí però per què no ens deixeu les nostres

157 joguines i feu servir les vostres?", es (xxx) la mare. "Au va! si ja en teniu moltes". I

158 la mare i el pare van haver d'esperar el proper regal de la tieta Carme i l'oncle Pep per

159 recuperar davantal i eines.

160 IR: Així (xxx).
161 M3:1 conte contat, conte acabat. Vol dir [una nena aplaudeix] sí, està bé? vol dir que

162 van canviar. Què van canviar? la feina que feien però perquè ho van ve(u)re~
163 N: De la mare i el pare.

164 M3: Molt bé. Ara aquí al darrere diu, qui ha de fer aquests treballs? pregunten. Parar

165 la taula? El nen, la nena o els dos. Què et sembla?

166 ÍN: Els dos.

167 M3: Per què?

168 IR: Perquè són--

169 M3: No, parla ella.

170 ÍN: ... Perquè ['son] bessons.

171 M3:1 si no/ Què tens germanets tu?

172 ÍN:SÍ.

173 M3 : Quants anys tenen?

174 ÍN: El nen un i l'Aida deu.

175 M3:1 que no ajuden encara que siguin més grans amb tu i tu els pots ajudar amb ells?

176 ÍN: Sí.
177 M3: Sí? Ara, treure la pols? El nen, la nena o els dos.

178 UNS: Els dos.

179 M3: Per què?

180 M: Perquè [em'bf Uten] la cuina els dos.
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181 M3: Perquè els dos embruten, no?

182 IR: Perquè perquè els pares (xxx) [ t fe 'ßa/Cen] al seu despatx ells [ 'ban

183 are 'ylan] lacasai [a'jllaen] als pares a ['f e] les coses.

184 M3: Molt bé. Fer encàrrecs? El nen, la nena o els dos.

185 M: Els dos.
186 M3: Judith.

187 [J: Perquè..].

188 M3: No t'he entès encara. Què has dit? Els dos? O només la nena o només el nen.

189 Qui dius?
190 [J: Els dos].

191 M3: Els dos. I al final, ordenar llibres, Rafel. El nen, la nena o els dos?

192 R: Els dos.

193 M3: Per què?

194 R: Perquè sí.

195 M3: Oh perquè sí no és una resposta. Per què?

196 R: Perquè tots ho [dez 'monten].
197 M3 : Tots ho desm[o]nten (xxx), no?
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[16-11-99 laulade Ir EP/CI 19 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM49.TXT

ID: S(D)-6;3-2-49 / ÍN(D)-5;9-2-49 / IR(D)-6;9-2-49 / M(D)-6;8-2-49 / L(D)-6;8-2-49 /

A(H)-6;7-2-49 / MI(H)-6;2-2-49 / R(H)-6; 1-2-49

CL: [M3/S/ÍN/IR/M/L/À/MI/R]

CS: [Uns nens expliquen quines activitats fan amb els seus pares a partir d'unes vinyetes

que apareixen al llibre de text].

TX= EX: M3: Dis -me Sara a on has posat creus?

2 S: Ah:: Quan [se 'Sine]. Quan-

3 M3: Quina vinyeta és?

4 S: La::

5 M3: Conta: primera, segona, tercera:

6 S: La segona de l'esquerra.

7 M3: La segona de l'esquerra, quan dinem. Ñera/, calla. A on més Sara?

8 S: A l'altra que [ ' fan] cua per ['tf awre] diners.

9 M3: No, van al cine. A baix de tot, veieu no estan fent cua per diners, veus que

10 és un cinema això? Vas al cine amb lo pare i la mare?

11 S: Sí.

12 M3: Quin altre més has posat?

13 S: Quan se'n ['ban a kom'pra] sabates.

14 M3: Molt bé. I quina altra, n'hi ha més?

15 S: Quan [ 'djuyen] amb les nenes, quan ['djuye] amb la nena.

16 M3: Quina és? La última? No.

17 S: No la segona de la dreta.

18 M3: La segona de la dreta. Molt bé.

19 [...]
20 M3: La d'això-

21 ... la íngrid. Quina altra?

22 ÍN: A la nena que [ ' f a ] fotos.

23 M3: Que està d'excursió?

24 ÍN: Sí.

25 M3: A on has anat d'excusió tu? A Port Aventura? No? A on vas d'excursió amb el

2 6 pare i la mare? Eva/ íngrid?

27 ÍN: A Balaguer.

28 M3: A Balaguer? I et treuen fotos?
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29 ÍN: Sí.

30 M3: Què més?

31 ÍN: (xxx) i ['ban a kom'pra] sabates.

32 M3:I-

3 3 ÍN: I a baix de tot, a baix de tot.

3 4 M3: Què van al cine?

35 ÍN: Sí.

36 [...]

37 M3:Irune?

38 IR: Pues al dinar, [cfcu'yan], [a'na] al cine i [a'na] a (xxx).

3 9 M3: Molt bé. La primera de moment no n'hem dit cap. Qui és que ha posat una creu
40 quan se va d'excursió amb els pares? Maria, on has anat?

41 M: Jo a la muntanya (xxx ) hi ['b a m 'na] un dia d'excursió.

42 M3: Molt bé. Què més Lídia?

43 L:Jo[baj 'na]~
44 M3: Heu de posar, perdona, lo que sigui veritat.

45 L: ...Jo [baj 'na] a Salou, d'excursió a Salou.

46 M3: Bueno:
47 L: De vacances.

48 [...]
49 M3 : La última, Àlex. A on?

50 À: Al Pla.

51 M3:Aon?

52 À: Al Pla.

53 M3: Al Pla? A on és el Pla?

54 N: ['mire] el Miquel ['plore].

55 M3: Pss.

56 À: Amb un puesto que [l 'a] molts arbres.

5 7 MI: No [reprimint el plor].

5 8 M3: Vale. Miquel i tu?

59 MI: Jo un dia [baj a'na] d'excursió-

60 M3: [Una nena es riu del seu company].Vale. Què et passa a tu Ñera, què passa

61 Ñera? Passa alguna cosa? D(e)ixa'l està al Miquel. D(e)ixa'l/ A on vas anar?

62 MI: I [baj a'na] per un camí que [i 'a] lluny i-

63 M3:1 què vas anar amb els pares a Vallovar, per allí als horts?

64 MI: No.

65 M3: Per a on?

6 6 MI: Una mica més lluny de Lleida.
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67 M3: Hm.

68 MI: I: Per allà [í 'a] un caminet.

69 M3: Hm.

70 MI: I [batS 'na] per un lloc-

71 M3: A recollir fulles?

7 2 MI: No. Per un lloc que: que

73 R: Com se ['die] el camí?

74 M3: Tu calla, que (xxx).

75 M3: Dis.

76 MI: Pues [i a'píe] troncs, [l a'ßie] raïms:
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116-11-99 lauladelrEP/CI |9 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM50.TXT

ID: S(D)-6;3-2-50 / B(D)-6;3-2-50 / L(D)-6;8-2-50
CL: [M3/S/B/L]
CS: [Unes nenes parlen sobre diferents activitats que ells fan a partir d'uns dibuixos que

apareixen al llibre de lectura i que han hagut d'encercalr segons les puguin fer o no].

TX= EX/DE: M3: Dw-me Sara quins has encerclat.

2 S: Lo:: el que ['f a] el llit.

3 M3: Només una cosa? Una activitat?
4 S: No, més.

5 M3: Quina altra?

6 S: El que ['f ike] la roba a puesto.

7 M3: Eva/ Perdona.

8 S: El que ['f Ike] la roba a puesto.

9 M3:1: Quina altra?

10 S:Elque ['plajltSe].

11 M3: Sí.

12 S :E lque[ 'kUJne] .

13 M3:Hm.

14 S: El que ['porte] els plats.

15 M3 : Plegar o bé la para. No es veu? Està parant taula.

16 [...]
17 M3: Dw-me Berta que estàs encerclant tu?

18 B : Jo lo que [ ' f í k e ] als calaixos perquè a vegades—

19 M3 :1 com se diu ficar als calaixos?

20 B: [andre'sa] les coses.
21 • M3: Endreçar les coses. Què més?

22 B: [f l 'ka] els plats.

23 M3: Parar taula.

24 B: l : [ku j 'na ] .

25 M3: Cuinar. Qui ha encerclat totes les activitats? Que aixequi el dit. Lídia. Per què

26 totes?

27 L: Perquè jo [a'juSo] alparea[ 'fe] el sopar.

28 M3:1 a la mare?

29 L: A ['fe] el dinar també?

762



ANNEX 3: transcripcions

30 M3: Molt bé. O sigui que les podem fer totes. Sí?
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[16-11-99 | aula de Ir EP/CI J 9 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM5l.TXT

ID: IR(D)-6;9-2-51 /M(D)-6;8-2-51 /O(D)-6;8-2-51 /MI(H)-6;2-2-51 /N(D)-6; 10-2-51 /

S(D)-6;3-2-51 / À(H)-6;7-2-51 /R(H)-6; 1-2-51 /B(D)-6;3-2-51 /E(D)-6; 10-2-51 /

L(D)-6;8-2-51 /ÍN(D)-5;9-2-51

CL: [M3/m/M/O/MI/N/S/À/R/B/E/L/ÍN]

CS: [Els nens realitzen diferents tipus de descripcions: personatges, d'accions i d'una

escena. En algun cas la mestra els obliga a argumentar la seva resposta],

TX= DE/AR: M3: Irune, explica'ns que hi veus amb aquesta il·lustració.

2 IR: Unneni unanenaque [ 'ba/fen].

3 M3:1 com són el nen i la nena? Comença per dalt i comença a explicar com és el

4 nen.

5 IR: ['te] el cabell castany i una camisa de ra(t)lles taronges i un pantaló blau i uns

6 saba- uns k[e]cs amb unes redones blanques.

7 M3: Molt bé. Continua la Maria. La nena. Fes la descripció començant per dalt.

8 M: La nena ['te] un llaçet de color lila i un cabell de color: de color marró. El vestit

9 ['es] de topos i ['te] unes sabates que ['son] lila.

10 [...]
11 M3: Olga, continua la descripció de la nena començant per dalt.

12 O: Té un llaç de color:

13 M3: De quin color?

14 O: Lila amb topos blancs.

15 M3:1 què més?

16 O: El cabell el ['te] taronja.

17 M3:1 cap avall, al cos, què hi porta?

18 O: Un vestit de topos blancs.

19 M3:1 fins als peus?

20 O: Uns esclops.

21 M3: De quin color?

22 O: Lüa.

23 M3: Què fan Miquel el nen i la nena?

24 Mi: ['ba/íen].
25 M3: Com ho saps?

26 MI: Perquè aquí [Í 'a] la lla [assenyala el llibre}.

27 M3: No, però t'has de mirar la il·lustració. Com ho saps pel dibuix que ballen. Ñera.
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28 N: Perquè ['fan] així amb les mans [reprodueix el gest}.

2 9 M3 : Estan movent les mans i el—

30 N: I els peus.

31 M3:1 els peus.

32 [...]

3 3 M3: Què hi veus amb aquesta il·lustració, Sara?

34 S: Unanenaque [es'tape kan'tan] i que ['te] un ós.

3 5 M3:1 què fa doncs? Està contenta, està trista, què fa?

36 S: [es'ta] contenta.

37 M3:1 per què?

38 S: Perquè ['te] unós.

3 9 M3: Li han regalat un ós? Sí? [la nena assenteix amb el cap}.

40 [...]

41 M3: La pàgina [kojranta la il·lustració, el dibuix que hi diu la sopa de pedres. I

42 ves explicant el que hi veus.

43 À: Hi ['bek] un campanar que ['te] que [\ 'a] un teulat i després que ['te]

44 una porta.

45 M3: Aquesta acció Irune on deu passar? Al camp, a la ciutat, amb un poble:

46 IR: ['es] un ['es] una ciutat.

47 M3: Com ho sa(p)s?

48 IR: Perquè [í 'a] un soldat.

49 M3: Però un soldat pot ser al camp també. Com sa(p)s que és a la ciutat?

50 IR: Perquè [í 'a] molta gent. [i 'a] molta gent a les finestres i [i 'a] molta gent

51 al carrer també.

52 M3: Molt bé. Rafel, què et sembla que és un conte antic o modern?

53 R: Antic.

54 M3: Per què?

55 R: Perquè [Í 'a] una cassola.

5 6 M3: Una cassola? També n'hi ha de cassoles ara. Com van vestits? Com van vestits

57 la gent Rafel?

58 R: Com el Patufet.

5 9 M3 : Com el Patufet. I quin és el que va vestit diferent dels altres, el que més es veu?

60 R: Aquest blau.

61 M3: Què és aquest home? Que et sembla què és?

62 R: Un soldat.

63 M3: Per què?

64 R: Perquè sí.

6 5 M3 : Però perquè sí per què?
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66 R: Perquè sí.

67 M3:1 què hi porta al cap, Berta?

68 R: Un gorro.

69 B: Un gorro.

70 M3: Explica com va vestit aquest soldat.

71 B : Una camisa groga.

7 2 M3 : Comencem per cap, pel dalt.

73 B: Un gorro amb una bola verda.

74 M3: Un gorro o un barret?

75 B: Un barret.

76 M3:1 què més?

77 B: Después ['te] el cabell negre i ['porte] una camisa groga i una jaqueta

7 8 blava. I uns pantalons blaus i unes sabates blanques.

79 M3: Molt bé. Doncs aquest hem dit, Miquel, que és un soldat antic.Que et sembla que

80 és pobre o ric?

81 MI: Pobre.

82 M3: Per què?

83 MI: Perquè ['te] una bossa a terra.

84 M3: Què més té als peus, com té les sabates?

85 MI: Blanques i negres.

8 6 M3:1 què h' passa més a la sabata?

87 MI: Que [es'ta] trencada.

88 M3: Doncs: deu ser un soldat: pobre. Al mig de la il·lustració, al mig del dibuix,

8 9 què hi veus, Eva? Al mig de tot.

90 E: Al mig de tot? Una cassola.

91 M3: Una cassola. Doncs, això té referència amb el títol. De què tracta el títol? Llegeix-

92 lolrune. La::

93 IR: La sopa de pedres.

94 M3: De pedres. Que n'has menjat mai de sopa de pedres?

95 IR: No.

96 M3: Que en mengem, Àlex, de sopa de pedres?

97 À: No.

9 8 M3: De què mengem sopa, Àlex?

99 À: De fídeuets.

100 M3: De fideuets. De què més? La millor sopa. Ara imagina't que pots triar una sopa,

101 Ñera, com seria la sopa que tu triaries?

102 N: [se'rle] amb unes cosetes petites que ['son]:

103 M3. Estrélleles?
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104 N: Estrélleles.

105 M3: Què més?
106 N. Números.

107 M3: Números, lletres, sí? Doncs seria per fer una festa, per menjar cada dia: per
108 què seria íngrid? [la nena no respon]. Olga.

109 O: Per ['f e] una festa.

110 M3 : Un dia de festa, per Nadal. Per quan?

111 O: Per[dí 'na].

112 M3: Per dinar.

113 IR: Oper [mejl'dja] cadadia.

114 M3: O per menjar. Doncs aquí és una història, veieu, que passa en un poble que

115 hem quedat que era: antic. Lídia. Se veu per les cases. Lídia explica com són les

116 cases. Les teulades com són?

117 L: N'[1 'a] una que [*6S] groga, l'altra que ['es] rosa, l'altra que ['es] roija,

118 una que [ ' e S ] marrón:

119 M3: Vale. Què hi hi cotxes, Maria, amb aquesta il·lustració?

120 M: No.

121 M3 : És un poble doncs que és antic hem dit i la gent van vestida com/ Doncs

122 aquesta és la història d'un soldat, ho veieu? és el protagonista.

123 R: El soldadet de plom, no?
124 M3: No. Per què no és el soldadet de plom, qui se'n recorda què li passava al

125 soldadet de plom?

126 N: Que [es'tape] amb una barca, [i a'píe] una barca de paper que

127 [es'tape nape'yan].

128 lR:Seli[ba t rer j 'ka] la no [ba ' t indré] força pobre es [ba ke'èa]
129 sense peu.
130 M3: Es va quedar sense un peu. Molt bé. I es va enamorar d'una ballarina. Però

131 aquesta no és la història del:: no és la del soldadet de plom és la d'un altre soldat

132 antic. Mirem al llibre. Miquel és un soldat antic i: pobre ha dit lo Miquel, sí o no?

133 Hi posem el dit, posem el dit. Aquest soldat va arribar amb un: poble. A dins de la

134 cassola, ho veieu? la gent del poble se reunia i hi tirava molts vegetals, patates,

135 sebes.. Què més hi tiraríem Olga?

136 R: Pebre.

137 M3: La Olga. I:
138 O: Mongetes.

139 M3:I:
140 IR: Macarrons.

141 M3: Macarrons.
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142 N: Cigrons.

143 À: Sopa de lletres.
144 M3: Molt bé.

145 N: Sopa de cigrons.

146 M3 : Va arribar el soldat:
147 MI: Sucre.

148 M3:1 què més? No, sucre a la sopa?

149 ÍN: Sopa d'estrelletes.
150 M3: Què més?

151 ÍN: Sopa d'estrelletes.

152 À: Sopa de lletres.

153 M3 : Ja està. Hi posem el dit

154 N: Sopa de bolets.

155 M3: Hi posem el dit a la cassola i continuo explicant. Doncs aquest soldat va arribar al

156 poble. Era tan pobre tan pobre que anava demanant (xxx) a totes les cases i els
157 senyors i les senyores, veieu, les toqueu? que estan a les finestres li deien que no el

158 volien ajudar perquè no el coneixien. L'havien vist mai Olga aquest soldat la gent?

159 O: No.
160 M3: No era del poble i què li deien, què et sembla Olga que li deien? No, no, torna-

161 IR: Jo ho ['se].

162 M3 :... Torna què, què li deien?

163 IR: [ 'torne] cap a casa teua perquè tu no [ ' b í W S ] amb aquest poble.

164 M3: Doncs va anar de casa en casa i al final va dir que ell faria una sopa de pedres,

165 que seria la més bona del món. Al final va estar allà una mica, va fer una sopa màgica

166 i al final de tot, ho veieu? s'acaba. I el conviden amb una casa, la més rica del poble,

167 tots estan alrededor de la taula i el soldat es va fer amics de tots els: de tot el

168 poble. Sí?
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R6-11-99 |auladelrEP/CI |9 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM52.TXT

ID: O(D)-6;8-2-52 / MI(H)-6;2-2-52 / N(D)-6; 10-2-52 / M(D)-6;8-2-52 / IR(D)-6;9-2-52 /

À(H)-6;7-2-52 / L(D)-6;8-2-52 / ÍN(D)-5;9-2-52

CL: [M3/O/M17N/M/IR/À/L/ÍN]

CS: [Els nens expliquen un final alternatiu a la història que han treballat a classe].

TX= EX: M3: Ara us imagineu un altre final diferent al que h[a]m explicat. I l'h[a]u de dir

2 curtet, no gaire llarg, eh? Olga, imagina un altre final. Canvia-li el final a la història.

3 Com acabava el (xxx) que feien la tens aquí/ una~

4 O: Sopa.

5 M3: Festa. Doncs imagina-te'n un altre de final, canvia-li. Miquel.

6 MI: Pues que que (xxx) amb una casa.

7 M3:1 què passava que la sopa-

8 Mi: [bu ' / f ie] .
9 M3 : Bullia, i era bona o era dolenta.

10 MI: Bona.

11 M3: Bona. No s'assembla molt al final que hem posat/ lo canviem una miqueta més?

12 Ñera.

13 N: Que: que [ban 'se] feliços i [bain mejl'dja] anissos.

14 M3:1 què celebraven?

15 N: Una festa.

16 M3: Una festa de què. Explica.

17 N: De sopa.

18 M3: Però la festa no es celebra de sopa, no hi ha festa de sopa.

19 N: No ho ['se].

2 O M3 : Un casament, un bateig què?

21 N:Un-

22 M3: Què va fer el soldadet? Imagina't que va entrar al poble i que vapugue fer.

23 N: Una sopa.

24 M3: Una altra sopa. Pues bueno quedem amb una sopa, eh? Molt bé. Dis, Maria.

25 M: Jo el soldat [mar'tSape]
2 6 M3 : Se n' anava i què feia doncs?

27 M: [kan ' tape] una cançó i [mar'tSape]
28 M3 :1 es van quedar sense-

29 M: Soldat.
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30 M3: Sense soldat i sense sopa, eh? I què més?

31 IR: (xxx) Com [aiT) "fet] una sopa molt bona que [a si'yut] per tots pues

32 que [ ap ru ' f i t i n ] tots.
3 3 M3: Molt bé. Doncs queda així. La última. Dis.

34 À: Que el soldat els hi [ba tom'ba] les cases i [ba 'fe] un poble més gran.

35 M3:Iesvafer-

36 À: Una ciutat

37 M3:1 ell va ser potser l'autoritat de la ciutat. Va passar de poble a ciutat. Ho deixem

38 així? La última dis.

39 L: Que el soldat, eh? [ b a 'fe] una sopa molt bona de lletres.

40 M3: Venga. H[a]u vist que cada vegada surt la paraula soldat, soldat, soldat. Doncs,

41 Ingrid, vol dir que el soldat és el pro-

42 À:...tagoniste.
43 M3: íngrid, el protagonista, eh? Personatge central.
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117-11-99 | aula de Ir HP/CI |9 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM53.TXT

ID: S(D)-6;3-2-53 / E(D)-6; 10-2-53 / N(D)-6; 10-2-53 / L(D)-6;8-2-53 / À(H)-6;7-2-53 /

ÍN(D)-5;9-2-53 /MI(H)-6;2-2-53

CL: [M3/S/E/N/I7À/ÍN/MI]

CS: [Els nens expliquen a la mestra el conte que ha llegit cadascú ].

TX= EX/NA: S: I ['ba 'oi] un dels seus nens, "Sí, ['konte]-mos el conte, el conte de la

2 lluna callada"

3 M3:1 és això d'aquí? [la nena assenteix amb el cap],

4 S: Sí, sí. Llavons la seva mare "els petits a [dor'ml] i els i: els grans a(i)xecats".

5 M3: Què més?

6 S: I llavons la mare [sem 'ba a'na] a la finestra i [ba ml ' ra] la lluna. I

7 llavons quan ja la seva mare [es'tape] dormida, la lluna [es'tae] callada.

8 M3:1 com va acaba el conte?

9 S: Pues que [se 'peje] la casa.

10 M3:1 per què es titula el conte de la lluna callada?

11 S: Pues perquè la lluna [es'tae] callada.

12 M3:1 mentres aprofitaven per: ja hem dit, per què per explicar-se his-

13 S: ...tòries.

14 M3: Per anar a dormir.

15 [...]
16 M3: Explica, com se titula? El títol, títol.

17 E: Títol? Plou.

18 M3:1 què passa?

19 E: Que [ 'ñapen] de vacances i la Laia [es'tape trerj 'kan]-li l'ou

20 M3: Tanca- com? no t'he entès.

21 E: No.

22 M3: Trencar?

23 E: [tf en,'kan]-li l'ou i se li [ba f l'ka] una gota aquí [es toca l'ull]. I se va se

24 va(xxx). Allavontes [ 'ñapen] de viatge i: la la la la:

25 M3: La Laia?

26 E: No. La la seva: padrina li ['die] Ebo po. A ['beWf e] com [se 'Slw]?

27 Laia/ no ['se] el nen però (xxx) [ 'ñapen] de vacances

28 M3:1 què va passar més?

29 E: Alap la t j a i [pes 'kan] [ban tro'pa] un pop.
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3 O M3 :1 què va passar més?

31 E: lallavontes [ba ' p loWfe] i [ban a'pe àa 'na] unamicaala: ala

32 cabana.
3 3 M3 :1 com acaba el llibre?

34 E: Ja [a aka'pat]. [plo'jen].

3 5 M3 :1 s'acaben les vacances?
36 E: Sí.

37 M3: Molt bé.
38 [...]
3 9 M3 : Primer m'has d'explicar.

40 N: Que [l a'ßie] una vegada un gat, una guineu, i: potser no ['se] potser

41 ['efe] una guineu petita.

42 M3:1 què va passar?

43 N : l [ t e ' n i e n ] molta set, molta set. l [ a 'napen]per una muntanya. Al final

44 [ban pu' ja] a la muntanya i [ban 'bewre] un basal. I [ba 'Oi] la

45 guineu petita "[di'$ew]-me ['bewre] ami la primera que ['s O k] lamés

46 petita i la ['tir)] més set". I después no ['se]. Ai no me'n [ re 'kOfOo]

47 més.
4 8 M3 : Que va com va acabar el conte?

49 N: Que ['ba] es ['ban ref U'3ja] en un lloc que después ['ban] el un:

50 un noi, no. No [ba 'se] un noi.

51 M3: Un caçador? Has d'acabar de llegir si no te'n recordes des d'aquí mira. I m'ho
52 tornes a explicar. Des d'aquí, eh?

53 [...]

54 M3: Vine. Lídia. Títol.

55 L: Títol. La-

56 M3:Ma-
57 L: Mal a la mà mal al peu.

58 M3: Explica'l.

59 L: Pues que un la Laia eh? pues el Pa- primer el Pau [ba a'na] (xxx) després 1

60 a Laia [ba 'ai] "Vine Pau" i després [ba a'na] el Pau i [ba 'puye

61 ta ' / fa] elmeló. Iseli [ba ta'/(a] el dit i després li [ 'kaWf e] alpeu/o

62 meló. Després el Pau [ba a'na a kri'da] els pares i li [barj ku'ra] .
63 Després eh? el Pau li [ba por ' ta] joguines perquè [dju'yes], la mare li

64 [ba por'ta] un llibre, després el pare la [ba por'ta] ala taula per

65 [d i 'na] , l i [ban po'za] el pitet i [ban di'na].
6 6 M3 :1 com acaba el llibre?
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67 L: Que [ban di'na] tots plegats.

68 M3: Tota la famflia.

69 [...]
70 M3 : Explica. Explica' m/

71 À: ['ere]: Un ne-un ne-dos nens/i que i que [dju'y aßen] a berenar i:

72 M3: Un moment. Ñera/ podries deixar que aquest nen acabés d'explicar el conte i tu

73 després faràs la fitxa? L'has de rellegir ara. No t'heu diré més. Seu-te bé. Dis-me.

74 À:Ique [dju 'yapen] a endevinar, no?

75 M3: Més fort.

76 À: I que ['ban] i que li [pre 'yunte] unnenal'altre"['bews] el que jo

77 ['bet$]?" I ['diw] "Què ['be WS]? I ['d1w]:"Una lluna a: Ara no em

78 [ 'SUT]. Com [se 'Siw]?

79 M3: En un cove?
80 À: Sí.
81 M3: Sí? No ho sé, jo no l'he llegit aquesta. [La mestra ho llegeix] Veus el que jo

82 veig? Li contesta.Què? La lluna dins d'un cove. Molt bé. Dins d'un paner vol dir. I

83 quèmés?

84 À: I después ['diw] "['bews] el que jo ['bet$]?" I ['diw] "Què

85 ['bews]? I después "['bet$] un grill [to'kan] la guitarra". I después li

86 ['diw] "['bet$] ['bews] el que jo [ 'bet$]?"i[ 'diw] "Què ['bews]? i
87 después "['bet$] els peixos [mejVdjanse] un (xxx). i después [sem
88 'ban] i ['diw] "['bews] el que jo [ 'bet$]?"i[ 'diw], i [ 'diw] "No", i
89 después "Una guineu amb la pota enganxada".

90 M3:1 com acaba?

91 À: I después ['ban]--

92 M3 : No te'n recordes del final?

93 À: Sí però ['es] que no (e)m ['sur].

94 M3: Doncs ara llegeixes fins aquí dos pàgines abans: tornes a acabar d'explicar.

95 [...]
96 ÍN: A dins d'un castanyer [la nena llegeix el títol del conte],

97 M3: Què va passar?

98 ÍN: Pues que el: un nen es [ba 'perèf e] al bosc i [ba tf o'pa] una clau i

99 [ba tro 'pa] un forat.
100 M3:1 què li va passar?

101 ÍN: Que [ez 'pa 'fe] mal.

102 M3:1 què més?

103 ÍN: i llavontes el [ban aju 'Sa a sur'ti].
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104 M3: Qui? I què te que veure el castanyer en tot això? [la nena no respon] Te'l

105 llegeixes a partir d'aquesta pàgina des de que està el nen al bosc i troba una clau.

106 Sinó no te'n recordes.

107 [...]

108 M3: Explica el final només el final [la mestra adreçant-se a una nena que havia de

109 rellegir el conte]. Només el final

110 N:Queunhome [ba 'ai] "Jo no ['se] si ['es] el conte bo o per tu ['e s]

111 dolent però per mi no ho ['s e]".

112 M3 :1 com acaba el final? Així?

113 N: Així.

114 M3:1 per què li diuen la set amb aquest conte?

115 N: La set? perquè aquestos tres: nois, animals [ 'tenen] set i no

116 [tf o 'papen]:: [ban pu ' ja] a una muntanya que [ban t fo 'pa ] un basal

117 i [ban 'bewre].
118 M3 :1 acaba bé o acaba malament?

119 N: [a 'kape] bé.
120 [...]
121 M3: Explica-me'l tot el conte a veure si te'n recordes.

122 MI: [es'pliko] el conte?

123 M3: Sí. De la bruixa endreçada. Posa't així.

124 MI: Així?

125 M3: Sí. Dís-me.

126 MI: Pues que [Í a'pie] una bruixa que cada matí [eskom'bf ape] el cel. I

127 undia[ba 'b indfe] un (xxx) i la bruixa [ba 'Si] [ba 'Si]: "Fora, no

128 ['bews] que [a 'kapo Seskom'bra] el cel?" i llavors no el [ba 'fe]
129 cas i la bruixa la ['b a] el [ba f Í'ka] davall de la teulada i ['ba] (xxx) [a'na a

130 'fe ] un cafè i [ba tor 'na ' fem 'bewre] que ['ere] que ['ere] fum.
131 M3: Molt bé. I com acaba el conte? Bé o malament? Què et sembla?

132 MI: Bé.

133 M3: Per què?

134 MI: Perquè se li [ba f i 'ka] el fum (xxx).

135 M3 : Al davant de la bruixa?

136 MI: [Assenteix amb el cap],

137 M3:1 et sembla que la bruixa ha d'endreçar el cel?

138 MI: [Aixeca les espatlles indicant que no ho sap].

139 M3: No. Jo crec que no.
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\W-ll-99 |auladelrEP/CI |9 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM54.TXT

ID: IR(D)-6;9-2-54 / L(D)-6;8-2-54 / À(H)-6;7-2-54 / N(D)-6; 10-2-54 / ÍN(D)-5;9-2-54

CL: [M3/IR/L/À/N/ÍN]

CS: [Els nens descriuen un dibuix del llibre de text ].

TX= DE: M3: Irune, al centre de la pàgina quaranta-dos, al mig, que és lo que hi veus?

2 IR: Pues un:: els reis que ['tenen] a les mans regals per [por'tarlis] a la

3 gent.

4 M3: Molt bé. Aquestes imatges, Lídia, d(e)ixa el llapis, he dit que deixis el llapis fora

5 del llibre, així. Estan en moviment et sembla o estan quietes, Lídia.

6 L: Quietes.

7 M3: Per què?

8 L: Perquè:

9 M3: Treu-te la mà de la boca/1 ho expliques.

10 L: Perquè [ 'porten] los peus rectes al terra.

11 M3: Los tres reis?

12 L: No, dos no.

13 M3: Explica-ho millor.

14 L: Dos no perquè el marron ['porte] un peu més aixecat que l'altre.

15 M3: Doncs estan a punt d'iniciar la marxa, d'iniciar el camí, Irune, per (a)nar a portar

16 regals, sí? Doncs de tota la il·lustració que hi ha aquí del dibuix, eh/ Alex, hi ha

17 imatges que estan més a prop de nosaltres, quines són?

18 À: Del rei.

19 M3:1 per què ho veus això?

20 À: Perquè (xxx).

21 M3 : No et sento Alex.

22 À: Que ho ['bek] com si ['f osen] més a prop.

23 M3: Doncs perquè estan més grans o més petits?

24 À: Més grans.

25 M3: Dibuixats. Doncs lo que es veu que està més lluny, Ñera, què és?

26 N: L'estel fugaç i els arbres.

27 M3: Per què?

28 N: Perquè [ez 'pew] com si l'estel fugaç ja [mar't$esi] cap allai no

29 directament cap aquí.

3 O M3:1 que és més gran o més petit el dibuix dels arbres.
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31 N: Més petit.

3 2 M3: Doncs està més lluny o està més a prop?

33 N: [es'ta] més lluny.

3 4 M3 : Que pararem de pentinar-nos? Està més. :

35 N: Lluny.

36 [...]

37 M3: Venga, un altre rei. íngrid.

38 ÍN: ['te] una corona:

39 M3: Quin rei és?

40 ÍN: El ros.

41 M3 :1 a on està situat?

42 ÍN: Al mig.

43 M3: Venga comença per dalt. Ben fort.

44 ÍN: Pues ['te] una corona de color:

45 M3: La té o la porta?

46 ÍN: La ['porte] de color: groc.

47 M3:1 què més?

48 ÍN: Blanc.

49 M3:1 què més?

50 ÍN: ['te] la cara de color: carn.

51 M3:1 què més?

52 ÍN: La barba rossa.

5 3 M3 : Continua fins a baix.

54 ÍN:l['te] una capa: una capa. I allavontes ['porte] uns regals per la gent.

55 [ ' t e ] un vestit de color blanc.

5 6 M3 :1 què hi porta a les mans?

57 ÍN: Regals.

5 8 M3 :1 a les mans què hi porta també?

59 ÍN: Guants.

60 M3: Continua.

61 ÍN: I ['te] unes sabates.

62 M3: Molt bé.
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119-11-99 |auladelrEP/CI 110 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM55.TXT

ID: N(D)-6; 10-2-55 / M(D)-6;8-2-55 / ÍN(D)-5;9-2-55 / IR(D)-6;9-2-55 / L(D)-6;8-2-55 /

À(H)-6;7-2-55 / E(D)-6; 10-2-55 / MI(H)-6;2-2-55

CL: [M3/N/M/ÍN/IR/L/À/E/MI]

CS: [Els nens construeixen frases a partir d'unes paraules que contenen les grafies ca, que,

qui, ço i cu, j que dos companys han anat escrivint a la pissarra ].

TX= EX/ET: M3: Ara la íngrid fa una frase, primer la pensa després la diu, que hi surti la

2 paraula coca i cap. Pensa-la primer.

3 N: Jo ja la ['tig pen'saSe].
4 M: Jo també.

5 M3: Ajude: la Maria. Ajuden:: Ajudo jo.

6 N: Jo en ['se] una.

7 M3: Vai(g) menjar una coca i em va fer mal el cap. Enteneu com va?

8 N: Jo en ['se] una altra.

9 M3: Dis-la.

10 M: Jo també.

11 M3: Ñera.

12 N: Una nena ['pense] en una coca.

13 M3: Una nena pensa en una coca. Dis-me. Pensar en una coca

14 M: Una nena—
15 M3: A veure un momentet. Normalment

16 M: ...Unanena:

17 M3: A veure, a veure. Falta una paraula.

18 IR: Jo m ['se] una.

19 M3: No (a)caba la Ñera. Pensa menjar-se una coca. Amb una coca com que no és una

20 persona no hi pensem, eh? Pensa menjar-se una coca. Irune/

21 IR:Unanena['dej$e]--

22 M3 : Treu la mà de la boca.

23 IR: ...Una nena ['de j$e] un tros de coca.

24 M3: Molt bé. La última Lídia.

25 L: Una nena:
2 6 M3 : Que no sigui una nena, ara j a està. La nena j a ha marxat.

27 À: Jo m ['se] una altra sense nena.

2 8 M3 : La nena j a ha marxat.
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29 À: Jo.

30 L: Un nen ['pense a ku ' / f í ] una flor.

31 À: Un nen

32 M3: Mira Lídia, no. I tu veuràs per què. Has de mirar a la pissarra, eh?
33 À: Un nen:

34 M3: Ara prou.Una altra, Àlex, amb esquís i amb: cul.
35 M: El nen:
36 M3: Calla, calla.

37 À: El cul dels esquís.

3 8 M3: No, els esquís no tenen cul. Aviam Àlex, pensa-la bé.

39 À: Els esquís:: ['porte] els esquís a l'esquena.

40 M3: A l'esquena, no. Ha de sortir cul, que l'ha escrit el Miquel.

41 E: ['porto] els esquís al cul.

42 M3: Vaig caure esquiant i portava els esquís al: cul. És veritat, pot passar. Una
43 altra.

44 M. Jo.

45 M3: Maria. Amb coca i paquet.

46 M: LaMarionam'[ambÍ'at] un paquet.

47 M3: Coca i paquet. Maria, no, Maria. Mira allà coca i paquet. La nena s'ha
48 menjat, una nena s'ha menjat dos coques i li fe[je] mal la panxa.

49 No mira cap a la pissarra. Amb coca i paquet. Maria. Miquel, amb coca i
50 paquet, Miquel.

51 MI: El carter m'[a por ' tat] un paquet.

52 M3: I coca no ha sortit.

53 E: Jo.

54 M3: No Eva, tu tranquil·la. No Ñera, tu més tranquil·la encara, íngrid, amb coca i

55 paquet.

56 ÍN: Un ne- un nen li [ba por'ta] un paquet a la nena.

57 M3: No, coca i paque t. Irune.

58 IR: Un nen ['pense] amb un paquet.

59 M3:1 coca? Ha de sortit coca i ha de sortir paquet.

60 À: A dins del paquet [i a'pi e] una coca.

61 M3: Aquesta està molt ben feta. Ara, llibres tancats i al caixonet.
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122-11-99 I aula de Ir HP/CI | 10 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM56.TXT

ID: E(D)-6; 10-2-56 / O(D)-6;8-2-56 / IR(D)-6;9-2-56 / M(D)-6;8-2-56 / R(H)6; 1-2-56 /
S(D)-6;3-2-56 / À(H)-6;7-2-56 / L(D)-6;8-2-56 / ÍN(D)-5;9-2-56 / MI(H)-6;2-2-56 /
N(D)-6; 10-2-56

CL: [M3/E/O/IR/M/R/S/À/L/ÍN/MI/N]

CS: [Els nens descriuen diferents escenes que apareixen al llibre de text. Han d'argumentar

quines pertanyen a l'hivern i quines no].

TX= DE/AR: M3: Eva, de dalt a baix comença'm a dir què veus en aquest dibuix?

2 E: Una castanyera. Una noia una nena que [pa't1ne].Un noi que:

3 M3: Més fort. Treu la mà de la boca per parlar. I el llibre no ha de bellugar, Lídia.

4 E: Un noi que ['ben] coses.

5 M3: No et sento. Un noi~

6 E: Un noi que ['ben] coses.

7 M3: Quines coses?

8 E: Juguets: Coses de Nadal. I i i un nen petitet que ['míf e] ['bol] un

9 jugue t.

10 M3: Això és el que més t'ha llamat l'atenció, no? però hi ha molts personatges

11 aquí. Eh que sí, Olga?
12 O: Sí.

13 M3: Si li haguessis de posar un títol amb aquest dibuix, amb aquesta il·lustració, quin

14 li posaries? Olga.

15 O: Si [tirj 'gese Se po 'za]unque?
16 M3: Un títol.

17 IR: Jo ni ['se] un.

18 M3: Descansa. Olga que li posaries el circ?

19 O: No.
20 M3: Dis-me. Quin ambient hi veus aquí Olga?
21 O: Eh?

22 M3: Quin ambient hi veus Olga aquí? Maria.

23 M: Pues :

2 4 M3 : Maria, doncs: :

25 M: Les paradetes.

26 M3: Les paradetes de:

27 M: Joguines.

779



ANNEX 3: transcripcions

28 M3: De on, de quina època de T any?

29 M: De la tardor.

30 M3:No.

3 1 M: L'hivern.

32 M3:De:

33 ALTRES: L'hivern. De Nadal.

34 M3: De Nadal. Ja t'atansa. Encara falta uns dies però ja heu vist.-

35 IR:Osino:

3 6 M3: M'has d'aixecar la mà i demanar el torn de paraula. Dis-me.

37 IR: O si no el que [a 'Sit] li [po'Sem po'za] és Nadal.

3 8 M3: Es prepara el Nadal potser, eh? Dis-me Rafel amb conjunts què hi veus més

39 coses.

40 R: Aquí n'[í 'a] un cagatio.

41 M3: Els tions els veieu que estan estiradets aquí al davant? Mmm. Ñera, peus junts.

42 Seu-te bé. Què més hi veus Maria?

43 M: Pues:

44 M3: Doncs::

45 M: Doncs, bolets:

4 6 M3: Bolets a on? Ah sí una paradeta. Què més, què més?

47 M: Una paradeta que ['benen] bombill.es:

48 M3: Bombetes/Què més?

49 M: Una altra que ['benen] ninots:

50 M3:1 quin temps deu fer? Sara, quin temps deu fer aquí? Esborra lo que acabes de

51 pintar Sara perquè no hi passem a la part de baix, passem a la part de dalt. Dis-me

52 Sara, què més hi veus?

53 S: Pues:

54 M3: Doncs:: Sara, doncs:

55 S: Doncs: Una parada de juguets.

5 6 M3: Ja ho hem dit, de joguines. Quin temps deu fer Sara?

57 S: Pues:

58 M3: Doncs::

59 S: Fred.

60 M3: Doncs.: Dis doncs:

61 S: Doncs: fred.

62 M3: Fred. Per què?

63 S: Perquè ['es] tardor.

64 M3: No et sento.

65 S: Perquè ['es] tardor.
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66 M3: No. Què hi diu a dalt de tot? Posa el dit a dalt de tot Sara a veure què hi diu.

67 M3: Els:

68 S: Els canvis de l'hivern.

69 M3: Doncs: Què veus a baix de tot, un nen i una nena, què és lo que fan? Estigué't

70 quiet vale [adreçant-se a un nen].

71 S: Pues:

72 M3: Doncs::

73 S: Doncs [ 'monten] un un un ninot de neu.

74 M3 : Àlex, posa-li el títol.

75 À: El: L'hivern.

76 M3: L'hivern. Preparem el Nadal. Lídia, dis.

77 L: [as'tem ari 'pan] a l'hivern.

7 8 M3: No el títol ha de ser molt: Com a màxim quatre paraules, cinc corn a molt, eh?

7 9 Treu-te això de la boca.

80 M: [es'tem] a l'hivern.

81 M3: Molt bé. Ara mireu. Amb aquest dibuix, amb aquest dibuix hi ha quatre escenes,

82 quatre elements del dibuix que no són de l'hivern.

83 IR: Jorn ['se].

84 M3: Descansa un momentet ara. I els hem de tatxar. Que n'hi ha algun de

85 tatxat íngrid.

86 UNS: Sí.
87 M3: Parla la íngrid.

88 ÍN: Sí.
89 M3: Quin és?

90 ÍN: El que ['ben] castanyes.

91 ALTRES: Bolets.

92 M3: No ven castanyes aquesta senyora.

93 ÍN: Bolets.

94 M3: Doncs els bolets són de la tar-

95 TOTS: -dor.

96 M3: Tatxeu la senyora aquesta i busquem-ne tres més. Callant.

97 IR: Senyoreta/

98 M3:Dw-me.

99 IR: Si(xxx) [po'èfiem 'ai] [ko'mense]Nadal.
100 M3: Molt bé.

101 O: Senyoreta/

102 M3: No confonguem l'hivern amb Nadal només, Irune, perquè al gener i al febrer

103 també es hivern i j a ha passat el Nadal, eh? D'acord? Ara tu tatxa tres coses més i
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104 després explicarem quines són. [...] Aviam, rfw-me Lídia què has tatxat?

105 L: El nen que [pa'tíne] que ['ba] sense mànigues.

106 M3: Molt bé. Per què l'has tatxat?

107 L: Perquè ['b a] sense mànigues i a l'hivern ['fa] molt fred.

108 M3: Doncs és un nen que fa un esport que s'ha de fer quan?

109 L: A l'estiu.

110 M3: També hi ha gent que patina a l'hivern, però corn patinen Irune.

111 L: Amb esquís.

112 M3: No. Sobre:

113 L:Gel.

114 M3: Sobre gel. Què més has tatxat: Miquel.

115 MI: Les:: la:

116 M3: Treu la mà de la boca. La:

117 MI: La tenda de firetes.

118 M3: No, perquè firetes per Nadal comprem joguines. Aquesta borra-la, ja està bé.

119 L:Jo.

120 M3: Descansa. Prou, no. Dis-me Eva, què has tatxat més?

121 E: Una nena que [ ' dj U y e ] amb les amb les cireres i les papallonetes.

122 M3: Jo t'he dit: Dos coses no. Dis-me una escena. Una nena:

123 E: Una nena que--

124 M3: que està asseguda:

125 E: ... albancii ['djuye] amb les cireretes i se'n les ['mejldje]

126 M3: Cireres. Les tatxem. Tatxem l'escena aquesta, Miquel. L'has tatxat?

127 MI: Sí.

128 M3: Per què Miquel no és de l'hivern?

129 MI: Perquè ['es] de l'estiu.

130 M3: De primavera estiu. Ara no hi ha cireres, eh? no n'hi ha. Un momentet. Ara:

131 Rafel. Què més hi ha tatxat?

132 R: (xxx).

133 M3:Lespa-

134 R: ...pallonetes.

135 M3: Per què?

136 R: Perquè ['son] de l'estiu.

137 M3:1 ara no: n' hi ha de papallonetes. Ja en tenim tres.

138 R: I ['fan] un ninot.

139 M3: No, ninot de neu, que no és a l'hivern? Què més has tatxat? L'altra ja

140 estava. Dis-me Ñera les quatre escenes que estan tatxades.
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141 N: Les quatre? La papallona, la herb-, les flors:

142 M3: A veure una escena has de dir:

143 N: Una?

144 M3: Què és lo que fan? Esperes i jo te ho explico, eh? Amb aquesta, perquè hi hagi

145 una escena hi ha d'haver una acció. Les papallones què fan? Treu la maneta del

146 cabell.

147 N: [es'tan] al terra.

148 M3:Eh?

149 N: [es'tan] al terra.

150 M3: Estan a terra a prop d'una:

151 N: D'una:

152 M3: D'unes flors. Quina altra escena has fet? Mireu-ho al llibre.

153 N: Una nena que [es'ta dju'yan] amb cireres.

154 M3: Juga a menjar-se-les perquè obre la boca. Quina altra?

155 N: Un nen que [pa'tíne] amb màniga curta.

156 M3: Molt bé. I quina altra?

157 N: La senyora que ['ben] bolets.
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[22-11-99 | aula de Ir EP/O I 10 I IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM57.TXT

ID: M(D)-6;8-2-57 / À(H)-6;7-2-57 / N(D)-6;10-2-57 / L(D)-6;8-2-57 / IR(D)-6;9-2-57 /
R(H)-6; 1-2-57 / B(D)-6;3-2-57 / MI(H)-6;2-2-57

CL: [M3/M/À/N/L/IR/R/B/MI]
CS: [Els nens expliquen com s'han assabentat que ha nevat a Barcelona}.

TX= EX: M3: I estaven la gent sorpresos, eh? perquè gairebé mai neva a Barcelona. Dis-me,
2 Maria.

3 M:Jo l ' [a j sen ' t Í t ] per la ràdio com que mon padrinet ['es] a Barcelona.

4 M3:1 què ha dit? ha telefonat el teu padrinet i ho dit?
5 M: (xxx).
6 M3: Jo ja sé més gent més gent de Barcelona que han telefonat i ho han dit. Per què et
7 sembla Maria?

8 M: Per què perquè [es'tem] a l'hivern.

9 M3: Perquè és una cosa que no passa molt sovint a Barcelona.

10 M: Senyoreta, el dia que [baj 'naj$e] jo [ne'ßaße].

11 M3: Quin dia vas nàixer?
12 M: El dia dos de març.
13 M3: De març? A vegades al març també. Diu març marçot mata el vent i l'home si
14 pot. (xxx) Dis-me.

15 À: [baj baj 'bewre] que ['dien] a la tele que a Lleida [es'tapen]
16 sota zero.

17 M3: Molt bé. I avui us ensenyaré el termómetro que tenim allà a la sala de sota:

18 menys un.

19 N: Que [ban 'dl] que que-

20 M3 : Seu-te bé Ñera, seu-te bé

21 N: Que[ba ne'pa] allà
22 M3: Allà a on?
23 N: I que les persones
24 M3: Allà a on? A on?

25 N: A::
26 M3: A Barcelona?

27 N: A Barcelona, sí. Que i unes i unes quantes persones [ez 'pam mu'fi],

28 [ban es'ta] mo- [bam mu'r 1].

29 M3: Clar. Que hi has estat tu a Barcelona?

784



ANNEX 3: transcripcions

30 N: No.

31 ALTRES: Jo sí, jo sí.
32 M3: Ara prou. Lídia i Irune. Prou.

33 L: També [ban 'dí] que també [\ 'a] a ne- també [nepa'f a] per altres

34 puestos, a la tele.
3 5 M3: Al Port de la Bonaigua i a la muntanya qui vulgui anar a esquiar hi pot anar.

36 L: I també una nena [ba 'Oi]--

37 M3: Irune/

38 IR: Pues que a Barcelona

39 M3: Doncs:

40 IR: Doncs que a Barcelona [b a j 'bewf e] que tre-[tf e'ien] la neu uns

41 tractors perquè perquè [ban 'dl] que la neu ['ere] molt peligrosa per els

42 cotxes.

43 M3: Són màquines llevaneu, eh? no són tractors. I ara l'últim mos explica el Rafel.
44 D/s-me Rafel.

45 R: Quejo ['saps] que?

46 M3: Què?

47 R: Que ahir que les meves cosines [es'tapen] allí [ti'f an] un boles de neu.

48 M3: A on allí?

49 R: A Barcelona [se ti'f aßen] boles de neu.

50 M3: Bueno. Ara. Dís-me la última.

51 B: Que a Barcelona [ban 'di]

52 M3: Pss.

53 B: Queno [dej ' JJapen pa'sa] els cotxes perquè allavons [ban ' t indré]
54 un accident.
55 M3: Un accident que potser era culpa de la neu. No se sap. L'últim Miquel.

56 MI: Jo [ba j 'na] al zoo a Barcelona.

57 M3:1 què vas veure?

58 L: Jo també.

59 MI: Pues peixos::

60 M3: Però és del tema d'avui Miquel? Ara parlem de la neu. Un altre dia que parlem

61 del zoo ja ens ho diràs. No ens hem de sortir del tema que hem tractat. Ara prou

62 Ñera.
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122-11-99 | passadís de l'escola [ 10 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM58.TXT

ID: N(D)-6; 10-2-58 / L(D)-6;8-2-58 /E(D)-6; 10-2-58

CL: [I/N/L/E]

CS: [Un grupet de nenes conversen amb la investigadora a partir de preguntes que aquesta els

formula].

TX= CO/EX: I: A veure voldria que m'expliquéssiu a ve(u)re si us en redordeu d'algun viatge
2 que hàgiu fet amb algun lloc i que us hagi agradat molt eh?

3 N: Jo sí.

4 I: Cadascú segur que en tindrà un de viatge que serà diferent.

5 L: Jo a Sa-. Jo [ba j 'na] a Salou.

6 I: A veure doncs comença la Lídia i casdascú que vagi pensant. Si la Lídia diu
7 alguna cosa que creieu que voleu afegir doncs ho dieu, eh? A ve(u)re.

8 L: Jo [baj 'na] a Salou i l'any passat també hi [baj 'na]. Irnos [bam

9 po'za] l'any passat a lluny del càmping i aquest any mos [am po'zat] a prop

10 del càmping, a prop de les piscines del: mar i allavontes eh? sempre mos

11 [ 'napem a pa1 jia] però un dia el meu matalàs se [ba repen' ta] i
12 allavontes me [baQ k O m ' p f a ] una pala i aquesta pala pue s sempre la

13 ['f e je] anar. I el meu tietijo mos [po'zaßcm] damunt de la pala i

14 [ 'napem na'San]. I un dia jo, la padrineta i el meu tiet, eltiet[se po'zape]

15 est[e]s cap endarrere a la pala. Totes mos [po'zaßem] al damunt i [kai'em]

16 totes alhora.
17 I: A veure què vol dir la Eva.

18 E: Jo [baj 'na] a Cambrils i [t e'nie] por de les ones també, ma germà [se

19 f i ' k a p e ] i [ b a tro 'pa] unnen ques ' [awfe 'yape]
20 I: I el va salvar o què va fer?

21 E: No ho ['se].

22 I. Que aneu sempre a la platja de vacances?

23 E: A vegades a Badalona, que [\ 'a] ma padrina, però eh: a vegades a la platja:, de

2 4 vegades amb un restaurant i: :

25 I: A veure la Ñera.

26 N: Una vegada [baj a'na] a Cambrils amb una família, amb uns amics que

27 [ te 'niem] i ens [bam ke'èa] a [dur 'mi] uns dies i allà unes vegades

28 [bam 'na] a la platja i unes altres [a 'napem] amb un altre lloc i
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29 [tSa'rapem] molti [es ' tapem d ju 'yan j . i un amic meu que [ez
30 'Síw] Isaac que ['es] molt alt, eh? ['malse] i ['toko] al techo de la meva

31 del meu pis.
32 I: Carai. I la Karen?

33 [...]

34 L: Jo també [ t e ' n í e ] por de les ones, no? i allavontres eh? joem[po 'zape]

3 5 allà allà eh? i llavons j a [mar ' t $ape ] i allavontres ja[mar ' t$ape] corrents

36 corrents perquè [te'nie] por de les ones. I allavontes el pare un dia em [ba

37 a y a ' f a ] ieltietme [ban aya ' fa ] els dos i em [barg ' fe en' tra] a
38 dintre de tot i allavontes j a n o [ b a j ' t indré] més por.

39 I: Veus? Superat doncs. A veure la Ñera què diu i després preguntaré una altra cosa.

40 N: Una vegada [ba j 'na] a Port Aventura i [ba j pu'ga] amb una d'aquelles

41 redones i [te'níe] por perquè [baj ' j jape] tota l'aigua al cap. Després [ba j

42 ' n a ] a amb un altre pue s t o que [i a ' p í e ] un un uns totxos i una entrada així

43 [ho exemplifica amb les mans} que era Port Aventura però amb xino amb xino. I

44 [baj pu 'ga] amè un amè un:: i: entonces ai, llavons [baj pu 'ga] amb

45 un globus amb el meu germà i ma mare i allà [ro'San], [ro'San] i después

46 també [baj 'na] ens [bam ke'Sa] allà a Xina, a la Xina no ['ere], però

47 [i a 'píe] molts balancis que [ro 'Sapen] [ro 'Sapen] [ro'Sapen]: al
48 final em [baj mafe'ja]. I después [baj 'na] amè un lloc que que

49 ['ere] molt divertit i ['baj] i el meu germà jo [baj pu'ga] al tren de la mina

50 però el meu germà [te'nie] por.

51 I: I heu anat algú altre a Port Aventura?

52 L: Jo hi [baj 'na] però no hi [baj 'puye en'tra].
53 N: Senyoreta que encara no[aj aka'pat]/

54 I: Ah venga doncs.

55 N: Eh? i una vegada [baj p U ' £ a ] al tren de la mina però (xxx) que no que no

5 6 [uns nens es posen a jugar al passadís i comencen afer soroll].

57 I: Dis que callin aquells [adreçant-se a un nen que observa la situació].

58 N: i después al final (xxx) I una vegada [pu'gapcm] amb una cosa grogra que

59 [l a'pie] uns vagons així i spspsp i allà no [bo'líe pu'ga] al Dragón Kan

6 O perquè ['ere] molt perillós i[do'nape] voltes així [mou els braços per indicar

61 el moviment].

62 I: Fa un mal lo cap si puges al Dragón Kan/ Jo hi vai(g) pujar i em va fer un mal lo

6 3 cap/ A veure ara m'heu explicat això de viatgets que heu fet o de vacances que aneu a
64 l'estiu i què feu als d(i)umenges? A veure la Lídia.
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65 L: Jo ['ba j] a missa i després ['ba j] a ca la padrina a ['dina]. I a vegades un

66 diaelmeutietilamevapadrinetaem[bam porta], eh? al cine a ['beWf e] el

67 cine, i [ban 'bulye a 'na] a [ 'beWf e] la Guerra de les galàxies i el tiet ho

68 [ba m i ' f a ] u n d i a i e s [ba ek ípo 'ka ] d'horaija [a 'pie komen ' sa t ]
69 lattavontres eh? [bam 'na a 'pEYYfe] una antra pel·lícula que ['e f e ]

70 d'un home que no [te'nie] cames i attavontres, eh? pues [bam tor 'na]

71 cap a casa i ['ere] molt de nit i [bam, 'fe] un beure i em [ b a rj kom'pra ]
72 coses, xuxeries.
73 I: A veure la Ñera.
74 N: Una vegada [b a j 'na] al cine i [baj 'beWf e] la Guerra de las galaxias. I

75 una vegada també [baj 'na] allà (xxx) i después [baj 'na] amb un amn

76 un: saps amb aquells mercats que ['son] molt grans?
77 I: Sí.
78 N: Pues allà i i [somriu] i ['fa] molta gràcia això perquè una vegada [baj 'na]

79 me [ba ke'Sa] la Coca-cola i [baj 'na] a la furgoneta [baj ' t indré
80 Se'na pejen]-me-la.
81 I: Mira que bé.
82 N: Després [bam 'bewre]. [i a'pie] una pel·lícula, [bam 'na a
83 'pewre] una pel·lícula però no [bam 'puye] perquè ['ère] de de de tren-
84 trenta anys.
85 I: Era de massa gran?
86 N: Sí massa gran i jo no hi [ p O ' O i e a'na] però a la Guerra de las galaxias sí.
87 I: A veure.
88 N: La
89 I: Dis.
90 N: [baj 'pulye a'na] a la mòmia però no [baj 'puye] noem[ba
91 <H'$a] ma tieta perquè [es pen 'sape] que no hi [po'SÍE a'na]. No ho

92 ['se] no hi [baj 'puye a'na]. Una altra vegada ['dlw] que hi

93 [anl 'f em], una altra vegada.

94 I: Molt bé. A veure ara deixem parlar a la Eva i a la Karen. A veure la Eva.

95 E: Jo un dia sempre ['f a j] ganchillo quan ['f a j] quan no ['f a j] cole i:
96 I: Fas què?
97 E: Quan no ['f a j] cole-

98 I: Sí.
99 E: ['faj] ganchillo.
100 I: Ho fas a casa?
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101 E: No. Sí ho ['f a j] a casa amb una amiga que [man's e Jl e] que [ez '

102 Tàniai['ba] a cinquè.

103 N: Jo la[ko 'ne j$o] alaTània.

104 E: I després quan [a 'kapo] i després quan [a'kapo] ['baj] al parque un

105 rato.
106 I: Això ho fas lo diumenge?
107 E: Sí.

108 I: I la Karen què fa el diumenge?

109 [...]
110 I: Escolteu, i ara que parleu de cinema, alguna pel·lícula que us hagi agradat molt

111 molt i que us en recordeu. Us en recordeu d'alguna que us hagi agradat molt molt? A
112 veure si m'expliqueu més o menys de què anava. A veure, Ñera.

113 N: Una vegada [\ a'ßie] dos nois en una nau gran que ['eren] dos: dos

114 pistolers. Bueno no ho ['eren] exactament no ho ['eren] de dos pistolers

115 ['eren] uns nois de la guerra de les galàxies i una vegada [ban tf o'ßa] un

116 nen que [ ' f e j e ] un robot i [ b a n ' d i ] "¿Quieres ser un guerrero?" I ell [ b a

117 'al'] que sí però no [bu'lic Oej '$a] asa mare, que [te 'nie] una mare que

118 l '[asti 'mape] molt. Después [ba 'OÍ] "Como si yo lo fuera"

119 (xxx) i después [ba a'na] i [bar) komba ' ta] amb un molt dolent molt
120 dolent que [te'nie] la cara roja ['ere] un dimoni i al final [ban ma'ta]

121 amb un bo: [adreçant-se a les altres nenes] Però nous[ajt$e'kew]/

122 I: Clar seieu.

123 N: [bam ma'ta] amè un bo que [ni a 'pien] dos i un bo que ['ere] molt
124 petit [ba ma'ta] al dolent i después potser algun altre dia [mif a're] el

125 segon capítol de la Guerra de las galaxias.
126 I: Molt bé. A veure Lídia.

127 L-.Posjo-

128 N: Encara no l'[e mi'fat].

129 L:Pos jopos jo [baj] [baj ' pEWfe] un home eh? al cine un home sense

130 cames eh? que ['efe] dolent/ ique[bu'1Íe ¿U j't a] amb els bons eh? i

131 [bap gwa'/ia] els bons, però/o que ['pase] eh? el bo es [ba ' t indré
132 Saf fon ' t a ] amb molts molts molts peligros perquè allavontes eh? si no

133 [sarrjffon' tape] amb allò ell [a'pie aya 'fat] amb una dona i no
134 [pu'èie] noli [pu'Sie èo'na] la sevadonasi no [sangfron ' tape] amb
135 aquells peligros i allavoníres eh? el [ba ywa'jia], l'home [ez pa

136 mu'f i ] i[ez pa ke'äa] la dona ell.
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137 I: Molt bé.

138 L: I allavontres [ba kons t ru ' i ] una màquina que el [bu ' l ie aya'f a] an

139 (a)quell noi eh? i [ba tor 'na a aya'f a] la dona i el noi després li [ba

140 kla 'pa] un ganivet aquí [ho assenyala] ell [ez pa mu'f í] i la dona [ez

141 pa sal'pa].
142 I: Molt bé. A veure la Eva.

143 E: La Guerra de las galaxias.
144 I: Carai totes heu vist la mateixa.

145 E: Sí. [baj 'na a 'pcwre] e las Guerras de la galaxias

146 N: La Guerra de las galaxias.

147 E: La Guerra de las galaxias i després [baj 'pewf e] las Guerras de las galaxias

148 i [baj kom'pra] palometes i les [baj 'pewfe], casi queme

149 [ 'dormo].
150 I: Mira que bé.

151 N: Jo [baj 'na]. Lídia/

152 LA veure una cosa ara. Ara m'hauríeu de dir algun desig que tingueu. M'heu de dir

153 quin és
154 [K: Una ¿què?]

155 I: Un deseo ((s'adreça a una nena aquatoriana que no entén gaire el català)) M'heu

156 de dir per què eh? un desig que tingueu però per d'aquí a un temps no per ara a la

157 tarda ni ara mateix, eh? M'heu de dir per què és aquell desig. A veure comencem per

158 IflEvaara.

159 E: Joño ['tir)].

160 I: Tu no en tens cap de desig?

161 E: No.

162 I: La Karen? A veure dis.

163 [...]

164 I: ¿Ahora no te acuerdas? A veure, Ñera, dones.

165 N: Que [bol'dric a'na] amb ma padrina perquè ['es] amb un poble molt

166 lluny i mai no T [e 'piste] i la meva mare ['f a] dos anys que no la ['bew]

167 I: Pss. Sense riure.

168 N: i jo [bOl'df l'e a'na] allà per [bÍZÍ'tar]-la uns quants dies però no

169 ['puk], mai no hi [ 8 a ' n a t ] ((és una nena d'origen croat que va néixer al poble

170 perquè els seus pares s'hi vam refugiar. Parla un català sense cap mena de

171 problema)).

172 I: Doncs segur

173 N: No [ri 'ew],no [ri 'ew].
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174 I: Segur que d'aquí a un temps hi aniràs. A veure la Lídia.

175 L: El meu desig ['f Of e] que d'aquí a un temps, [f alta'f a] molts anys eh?,

176 [komber ' t i rme] amb una princesa i [ka 'zarme] amb un noi que també

177 sigui un prínc [i]p.

178 I: Mira que bé. Aquest desig és una mica més difícil eh?

179 L: lallavontes ['se] la reina de tot el poble.

180 I: Mira que bé. A veure. Karen. A veure Karen. A veure no us esbarralleu ara a

181 veure si ho fareu com els crios de P3.
182 [...].

183 I: Molt bé i la Eva?

184 E: lami [mayraSa'f ie 'se] un un una reina que [si'fie] molt bona, molt

185 bona, molt bona, molt bona que [ní'f ie a ßia't$a]

186 I: Mira que bé. Vaje que a totes uns agradaria ser riques. A veure ara vull que em
187 digueu una cosa que penseu fer durant les vacances de Nadal que ja s'apropen. A

188 veure Lídia. Parlareu totes però no comenceu a fer el ruc perquè allavons sortireu.

189 L: Pues [ma 'Sit] la senyoreta que si Déu ['bol] [tín'df ie]uns camells amb

190 unaplaçaeh?i que [pu ja ' f i en] los nens i jo hi [bol'df 1C pu ' ja] i que

191 [bol 'dfie 'pewre] elsrmos de veritat, lallavontres eh? [do'nals] un

192 besito atots i [pu'ja] a molts a molts camells que [i 'ají].

193 I: Molt bé.
194 N: Senyoreta.

195 L: I també besitos al Pare Noel i ['f e ka'ya] el tió.

196 I: Molt bé. A veure, Ñera. Si feu lo ruc no sortireu més eh?

197 N: Una vegada [mayraaa'fie] que: Bueno [taks'plíko] una cosa que els

198 reisos una vegada [ba blndf e] el rei el rei negre a la meva via. Li [ba j

199 So'na] unbesito iseme [ba f l ' ka ] tot el nas negre i em [bam, 'fe]

200 una foto amb el nas negre.

201 I: Mira que bé.

202 N: Perquè [ ' e f e ] el rei negre.

203 I: I tu què faràs aquestes vacances de Nadal. Una cosa que vulguis fer a veure.

204 N: [ 'buj 'na] amèunpoblet oa[ 'bewre] si ['es] possible [...].

205 I: Molt bé. A veure la Eva.

206 E: Jo. Jo per Nadal sempre ['ba j] a Badelona amb ma padrina que ['tlQ] un cosí

207 allí que [ez 'aiw] am... com [se 'Siw]? no [men re 'kofSo].

208 I: Bueno és igual si no te n'enrecordes.

209 E: Però [bam to'ka] el caga tió i ma cosí [ba espí'a] i això ho

210 [ f í ' kapen] los pares.
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211 I: Ah vols dir?
212 E : Jo [ba j YiWfe] , j o [ba j ' r1Wfe].Iel tiet Fernando i el tiet Fernando

213 [ba 'SÍ] "Cap a dins" i [ba tarj 'ka] laporta. Pla:

214 I: Molt bé.
215 [...]

216 E: Una altra cosa [...] que el dia de cagar tió eh? mos [ban do'na] uns pals que

217 [te 'níen] coses per [ m e jl ' dj a ]-nos com xupa-xups però sense xiclets no?

218 Mos les [ban 'dona] iallavontes a mi me [ba ' kawf e] plaf tot. I

219 allavontes peus, peus, peus. No[bam ' t indré] temps de [t O'k a] el caga

220 tió i mos [ban so'pra] coses.
221 [...].
222 I: Què poseu a casa vosaltres per Nadal, pessebre arbre:
223 E: Jo pessebre i arbre.

224 L: Pessebre, arbre i un mitjó i allavons els reissos no ['se] si ['son] els

225 reissos o el Pare Noel que quan ['b a j a Sor'mi] em [ 'dejj jen] un regalet a
226 dintre el mitjó.
227 I: Molt bé.

228 L: lallavontres eh? jo l'[a'yaf o] cada matí eh? però aquest dia me'n [ba j

229 SeskU j'Sa] i [ba 'SÍ] el papa "['mire] que [i 'a] aquí dintre" [ba j

230 ' t rawre] i [ b a j 'pewre] un regal.
231 [...]
232 I: Escolteu ja ho sabeu què demanareu al Pare Noel, o encara no.

233 N: Jo no perquè [ma'yf aSen] moltes coses.

234 L: Jo sí, jo sí.
235 E: Jo sí, jo sí.
236 I: Què demanareu?
237 E: Tortugues.
238 I: [...] Lídia a veure.

239 L: Pues jo allò de [pin'ta] ungles, eh? que [ma'yf aSe] molt. I també eh?

240 per ['fe] màgia allò que ['fa] màgia.

241 I: No comenceu a fer el tonto.

242 L: Allò que [sí 'fa] màgia, i que [si ' fa] pintures i allò que [si ' fa] màgia.

243 Iper [pin ' ta] les ungles que [ma VraSe] molt.

244 I: Molt bé. A veure, Ñera. [...].

245 N: Aquella noia que li [ ' S U r ] plastilina per aquí al cap i aquella noia que [ ' f a ]

246 trenetes i moltes coses més però no [menre 'kOf So] perquè ni ['tir)] un
247 munt al cap.
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248 I: Que vols ser perruquera quan siguis gran o què?
249 N: Sí.

250 I: Ah sí! A veure la Li- la: Eva.

251 E: Allò de les ungles que ['pintes] ungles i aquella nina que se li ['s U r]

252 cabell.

253 N: ['es] allò que [e 'Sit] jo.

254 I: Si és lo mateix.

255 E: I el pinta ungles.

256 L: Ja ho [e 'Oit] jo eh?

257 E: I allò i allò i mm allò per [pin'ta] els cabells.

258 I: Sembla que sou una mica presumides, no o què?

259 [...]
260 I: Molt bé i aquesta tarda què fareu quan sortireu d'escola? [...].
261 L:Jo,jo.

262 I: A veure.

263 L: Pues jo ['tir) ke a'na] a música amb una senyoreta i allavontres eh? pues

264 quan [ni'f e] a música després de música la Maria que també hi [ni'f a] [es

265 keSa'f a] un rato més. I allavontres, demà no, passat demà, eh? també [i

266 ni'f e] i [em keèa're] jo un rato més perquè [am de 'f e] unes

267 cançons de piano i allavontres eh? la Vane [es ' keae]unra to i allavons jo

268 l'altre dia, passat demà, eh? pues me [keSa'f e] jo un rato.

269 I: Molt bé. I la Eva què farà avui?

270 E: Avui: ganchillo.

271 I: Carai noia ja deus tindré una vànua feta no o què?

272 E: Avui [f a'f a] ganchillo.

273 I: Molt bé, doncs ja m'ho ensenyaràs.

274 N: Jo.

275 I: Ñera.

276 N: Que [me nani ' fe] a casa a a ['be W f e ] la tele i a ['f e] a[mi 'ra] els

277 dibuixos i també [fa'f e] els deures que ['tir) de 'fe].

OBSERVACIONS:

Les intervencions d'una de les nenes han estat elimanades perquè s'expressa sempre en castellà.

793



ANNEX 3: transcripcions

130-11-99 | pau de l'escola | 10 |IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM59.TXT

ID: IR(D)-6;9-2-59 / ÍN(D)-5;9-2-59 / À(H)-6;7-2-59 / S(D)-6;3-2-59
CL: [I/IR/ÍN/À/S]

CS: [Un grupet de nens conversen amb la investigadora a partir de preguntes que aquesta els

formula}.

TX= CO/EX: I: Penseu amb algun viatge que hàgiu fet alguna vegada i que us agradés
2 molt. Allavons el que vui que m'expliqueu és doncs el que vau fer, quan va ser,
3 etc.

4 IR: Que [po'Öem eksplika] una cosa de Nadal?

5 I: De Nadal? Si està passada o encara ha de vindré?

6 IR: De Nadal [ 'buj eksplika].

7 I: De Nadal ho explicaràs després. A veure
8 ÍN: A l'últim cop.
9 I: Algun viatge doncs que hàgiu fet alguna vegada o algun lloc que hàgiu (a)nat i us
10 hagi agradat molt. A veure, Irune.

11 IR: Pues jo [bajk a'na] a Barcelona/ que ['blw] ['biwen] molts amics

12 de ma mare
13 I: Mm

14 iR:i[bem a'na a äi 'na] per per [a'na] uns dies per [ke 'Sarnos] cinc
15 dies allà/i de tot i [ 'mire] [a'na 'f en], mos [bam ke'èa] allà/, ben
16 ficats/, amb una casa gran/ i així.
17 I: A veure l'fngrid.

18 ÍN: Pues jo [baj a'na] al'Alquézar amb un dia a [di'na] i com que ['tir)]

19 un amic que [ez 'Síw] una amiga que [ez 'Síw] Soraya i un amic que [ez

20 'àiw] Martín que ['te] que ['te] tot un poble seu.

21 I: Carai.

22 ÍN: I ['te] un pont amb pedres que que allí s'hi [pu'àíe tl'f a] el nen.

23 L I això quan va ser.

24 ÍN: Quan [a'nem] a l'Alquézar i ['es] molt a lluny de Bell-lloc a l'Alquézar.

25 [az Se treße'sa] una m[o]ntanya.

26 I: Molt bé. A veure l'Alex i la Sara se n'anrecorden d'algun viatge amb algun lloc?

27 À: Sí. Jo a la Pobla de Segur. Jo no em [b a j pen'sa a empor ' ta] la canya

28 de [pes'ka] però [1 a'pie] moltes molt molta aigua i [em ba ayra'aa]
29 molt perquè [baj pa'sa]per entremig de m[o]ntanyes i per i per tren.
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30 I: I què vas fer allà?

31 À: Pues [baj 'na a pus'ka] mobles.
32 I: No us mireu [adreçant-se a dos de les nenes que s'estan molestant}. Vas anar a

3 3 mirar a buscar què?

34 À: Que per una amiga del pare i de la mare. Perquè [ 'tenen] una casa molt gran,

35 [te 'nien] unadepet i ta isel ' [ar) kambl 'a t] / i per això [ 'ñapen a
36 kom 'p ra ] mobles allí que seia [ben'deen]. Però [bag kom'pra] sol
37 els mobles.

38 I: I la Sara?

39 S: [baj 'na] a Lleida.

40 I: A veure explica-mos què vas fer.

41 S: Pues [baj 'na a 'pewre] uns tietsque [ 'biwen] a Lleida i: mos hi

42 [bag ke'àa] a[di'na] i: después al migdia mos en [bam a'na].
43 I: Cap a casa?

44 S: Sí.

45 I: Què et van fer per dinar te n' anrecordes?

46 S: No.

47 I: Era bo el dinar?

48 S: Sí.

49 I: Hi vas anar sola?

50 S: No. Amb els pares.

51 I: I amb el germà o no?

52 S: Sí.

53 1:1 què vau fer allà a Lleida quan vau estar a la casa, què vau fer?

54 S: Pues: [dju'ya].

55 I: I això quan va ser?

56 S: ['fa] molt ['fa] bastant temps.

57 I: Molt bé. Ara el que vui que m'expliqueu és que feu vosaltres al diumenge eh: o al

5 8 dissabte, és a dir els dies que no teniu escola. A veure què feu. A veure la íngrid què

59 fa.

60 ÍN: Pues ['baj] a Balaguer amb amb el meu pare que que que ['pinte] cotxes

61 i jo també [ 'baj a pin ' ta] cotxes.

62 I: Mira que bé. Que te n'ha ensenyat ell?

63 ÍN: Amb pistola.

64 I: I com se fa pintar un cotxe, a veure si m'ho expliques.

65 ÍN: Pues amb una pistola.

66 [...]
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67 IN: Amb una pistoleta de de de de

68 S: De pintura?
69 ÍN: Sí de pintura.
70 I: I tu n'has pintat algun mai de cotxe? Sí.

71 ÍN: Sí.
72 I: Sencer no, un tros.

73 ÍN: Un tros.

74 I: I què més fas dissabte o diumenge?

75 ÍN: Pos ['na] a Balaguer, [a'na a pewf e] els amics de (xxx), la Tere, la

76 padrineta de Barbens. Tots tots los que ['tir)] allà els meus amics.

77 I: Molt bé. I la Sara?

78 S: Doncsjo [em 'keOo] aca[s]a.

79 L I què fas a casa?

80 S: Pues ['$uyo].

81 I: I com jugues. A veure explica-m'ho a què jugues.

82 S: Pues amb puzzles, amb jocs. al parxís:
83 I: I què més fas?

84 S: Pues a vegades mos en [a'nem a So'na] una volta en bici.

85 I: Molt bé. Perquè tu a on vius tu a veure explica-m'ho.

86 S : Amb una torre.

87 L I allavons per (a)nar amb bici ho deus tenir fàcil no?

88 S: Sí.

89 L l a l'hivern què, s'està.

90 S: Bé.

91 I: Fa por estar a la torre o no?
92 S: No.

93 I: Qui hi ha al costat de la torre?

94 S: Trossos.
95 L I vas a collir pomes potser o què?

96 S: Sí.

97 I: Sí? També? A veure la Irune.

98 IR: [ 'puk ekSpU'ka] les vacances?

99 I: Ara. Ja me les explicaràs després les vacances. Què fas dissabte i diumenge.

100 IR: Pues: els dissabtes i els diumenges ['ba jk] ['ba jk] a: a Mollerussa/

101 [aju'Oa] lamarea[kom'pra] elpeix/t 'djuyo] amb les Barbies/['f a j]

102 pues [a'suèo a 'f e] el dinar a la mare/i: i quan ['bík] allà quan ['b a jk] a

103 casa pues: mos [bes'tim] i [a'nem] aunbar per [di'na]/per

104 [ 'bewre] .
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105 I: Molt bé. I l'Àlex què fa els dissabtes i diumenges?

106 À: A l'estiu me'n ['ba j] a la meva torre a[di 'na] i a la meva caseta.

107 I: A on la tens aquesta torre?

108 À: A prop de la de la Sara.
109 I: Ah sí? Mira que bé.Potser us veieu i tot. Que us veieu?

110 À: Jo la [ba j 'bewre] un dia.
111 S: Bueno, cada vegada que [a'nem] de passeig la [be'jem].

112 I: Molt bé. I què fas a la torre? Escolta què fas a la torre.

113 À: [ 'mife] aquesta nit [planta ' f e] flors (xxx) a la meva caseta:

114 1:1 potser aneu a dinar també o què.

115 À: Sí.

116 I: Sí?

117 À: [a'nem a è i'n a] els caps de setmana.

118 I: Cada cap de setmana sigui estiu

119 À: A l'estiu.
120 I: A l'hivern no.

121 À: No.

122 I: Fa massa fred. Molt bé.

123 [...]
124 I: A veure una cosa, ara com que les vacances de Nadal ja s'apropen el que m'heu

125 d'explicar és a veure què fareu o a veure què penseu què fareu perquè igual ara
126 penseu una cosa i després no ho feu però vage segur que penseu alguna cosa que

127 fareu eh?

128 ÍN:Joja.
129 I: A veure, la Irune [està jugant amb la resta de companyes] si continua fent lo

130 ruc marxarà perquè jo de nenes així que fan lo ruc no en v«i. A veure la: l'íngrid.

131 ÍN: [ ' b a j ] a Balaguer i li [ ' d i k ] què [ ' b U j ] per Nadal, per Nadal de Balaguer.

132 I: Amb qui h'dius?

133 ÍN: Al si- al meu pare de Balaguer.

134 I: I què li demanes? A veure, ja ho sabeu què demanareu als reis?

135 ÍN: Un cotxe, un carro que ['te] dos que ['te] dos niños.

136 I: Un carro per passejar niños?

137 ÍN:Sí.

138 I: I què més?

139 ÍN: I res mes.

140 I: Així segur que t'ho porten.I què faràs més per Nadal, a veure?

141 ÍN: [djuya're] allà, [djuya're] allà.
142 IR: [Una nena que no participa en la conversa li diu a ella no li portaran res] A mi sí
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143 que me [porta'f an] res.

144 I: Pss. Està parlant la íngrid.

145 ÍN: I de vegades per Nadal també ['nem a S O'p a] amb un xino.

146 I: Mira que bé.

147 ÍN: I mos [ 'donen] coses gratis.

148 I: Mira que bé. Que tens algun amic allà?

149 ÍN: No. Mos [ 'donen] uns uns algun joc/ uns un unes figures/ uns llaveros/

150 I: Mira que bé. Escolta i totes les vacances les passaràs a Balaguer? Totes? Nadal i
151 tot? Sí?
152 ÍN:Sí.
153 I: A veure la Sara.

154 S: Pue s: que jo per Nadal [me nani'f e] a Martorell [me 'semble].

155 I: Què passa a Martorell, que tens potser algun familiar? Qui hi tens?
156 S: Sí.
157 I: Qui hi tens? A veure explica-m'ho.
158 S:Elstiets.
159 I: Els tiets. I què fan los tiets?

160 S: Ves, [sur'tim a kami 'na]/mosen'[a 'nem] al parque/

161 I: I el Nadal el passarà a Martorell i reis?

162 S: Elsreisels [pasa'f e] a: a: la meva ca[s]a.

163 I:AquíaBell-lloc.
164 S: Sí.
165 I: I que tens demanat tu a la carta als reis?

166 S: Pues, no ho ['se].

167 I: No ho sa(p)s encara? Escolteu pss i per Nadal vosaltres què poseu? Eh: arbre de
168 Nadal, o poseu pessebre o què poseu?

169 S: Jo ho [poza'f e] tot aquest.

170 ÍN: Jo també jo tot.
171 I: Mira que bé. I ho feu vosaltres o no?
172 À: Jo també jo tot jo tot.

173 IR: Jo [ ' f Í k O ] el pessebre i [ ' f 1 k O ] un paper de nit de blau marí perquè hi

174 [f i 'kem] estrélleles perquè ['siyi] de nit.

175 ÍN: I jo eh? ['pozo] amb pic ho posa- ho [tín'df em] el pessebre tot

176 [mon'ta] elnenxixi.

177 I: Mira que bé.

178 ÍN: [traw'ra].
179 I: Ho treurà tot.
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180 ÍN: l [ 'mí fe ] que/nos [pasa'rem] la nit de Nadal.

181 [...]
182 I: A veure Alex explica.

183 À: Jo ['pozo] l'arbre de Nadal, 1'[a 'Òorno] i el pessebre.

184 I: I ho feu vosaltres mateixos?

185 À: No, ami [ma' jUOe] una amiga meva.

186 IR: Senyoreta/
187 I: A veure, què més Irune.

188 IR: Abans que [ 'bír jgín] els reis me ['ba jk] a Bilbao al poble de ma mare per

189 perquè

190 S:Per[a'na] al Macdonals no?

191 IR: Perquè ['tir)] a la Mari Chelo.

192 I: Que més?

193 IR: Perquè ['tig] a la Mari Chelo i també [me 'porte] regals i ens

194 [es'tem] deu dies allà de vancances. Però ara[es'tan] arregl- ara

195 [are'ylan] laca[s]ai: [keSa'ra] bonic quan ja ['slyl] Nadal.

196 I: I l'Alex què farà per Nadal?

197 À: ['mire] jome ['keSo] acasai : [ 'baj a pus 'ka] regals als pobles dels

198 tiets.

199 I: I què has demanat?

200 À: Un invernadero.

201 I: Carai!

202 À: Petit eh? I: una cosa dels (xxx)
203 I: Una cosa de:

204 À: Dels del Playmobil.

205 I: T'agrada molt?

206 À: Sí.
207 I: Que en tens alguna potser o no?

208 À: Sí

209 I: Sí?

210 À: La granja.

211 I: Molt bé. A veure i per menjar ja sabeu que per Nadal es menja molt que us agrada

212 IR:Josí.

213 I:Pss.

214 IR: Jo ['mejldjo] turrons.

215 I: que és el que us agrada menjar més, a veure.

216 IR: Jo ['mejldjo] turrons.
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217 I: Turrons de què: de xixona, de xocolata, de coco, de iema: de què?
218 IR: De iema.
219 I: De iema només? I per Nadal vosaltres què mengeu el primer dia de Nadal.
220 ÍN: Jo nosaltres turrons de xocolata:
221 I: De tot?

222 ÍN: Sí de tot.

223 I: I què més?
224 ÍN: De tot el de Nadal.
225 I: A veure la Sara.
226 S: I nosaltres de tos els torrons.
227 I: Mira que bé.
228 À: I nosaltres també tots els turrons i neules.
229 I: I què mengeu a veure pel primer dia allò: gall d'indi, canalons, sopa d'enquella
230 tan bona, a veure què mengeu.
231 À: Sopa d'esquella tan bona i canalons.

232 I: Carai. I la íngrid?

233 ÍN: Pos també ['me/l dj em] canalons: (xxx) al forn.

234 I: I la Sara?
235 S: Canalons.
236 I: Carai nois ! A veure si m'acomvideu eh?
237 ÍN: I macarrons al forn.

238 I: Moltes coses.
239 ÍN: Sí moltes coses.
240 I: A veure què més me voleu explicar?

241 IR: Jo jo. Macarrons de Nadal a tope i pastes de Nadal i pastes, [ 'fem] lo

242 pessebre.

243 I: A veure. I el pessebre com lo feu gran o petit?
244 IR: Gran.

245 ÍN: Gran.
246 IR: Gran.

247 IR: Gran, gran.
248 ÍN: Gran, gran.
249 I: I com el feu? Pss. A veure com el feu? Irune com el fas?

250 IR: [bus'kem] paper de de Nadal i després ho [ ' fem] ho [relatem]

251 com si ['fOSl'] mar. Después [f i 'kem] els ànecs apunt, después

252 [f1 'kem]la cova, de: Jesús, la mare, José-, el pare i els pastors. Però [1 'an]

253 alguns tocinets que [se 'kawen].

254 I: Sí. I la íngrid.
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255 ÍN: Pues que nosaltres el [te'nim] gran.

256 I: I què hi poses?
257 ÍN: Pos la cova del nen Jesús/ la mare verge/ el pare/ els àngels.

258 IR: Ah jo també (xxx).
259 ÍN: Els àngels/ [...] los porcs/ la estrella./
260 I: Hi poseu llumetes o no?
261 TOTS: Sí.
262 I: I a l'arbre també?

263 ÍN: I també ànecs/

264 IR: Jo en ['f iko] de colorins.

265 [...]

266 ÍN: Ànecs/ De tot, de tot. [ t i ' n i m ] de tot el de [' f e ] el pessebre.

267 I: Tens de tot?
268 [...]
269 I: Escolteu i quan sortiu quan sortiu d'escola a la tarda què feu vosaltres?

270 ÍN:Aijo[ 'baj a dju'ya] al carrer acasade la Èlia.

271 I: I la Sara?

272 S: Pues jo [ 'djuyo] a fora de casa.

273 I: Amb aquest fred? No tens fred, no en tens?

274 S: Sí.

275 Lllalrune?

276 IR: Pues jo: ['bajk a pase'ja]/ al parc/ a [dju'ya]/ [me 'porto] unes
277 quantes nines/
278 I: A l'hivern també?

279 IR: No a l'hivern no [riuen].

280 I: Ah.

281 [...]
282 LIl'Àlex?

283 À: Pues jo (xxx) [me 'keSo] acasai ['djuyo].

284 I: Ah i no n'hi ha cap que faci deures no?

285 IR: Jo sí.
286 I: Ah.

287 À: Jo també.

288 ÍN: Jo també.

289 I: Ah, si no malament eh?

290 IR: Jo també ['faj] deures. Jo [es'tuajo] acasa, jo [es'tuSjo].

291 ÍN: Jo [es'krik] i [d i 'puj$o ] .
292 IR: Jo també [es'kf 1k]. ['f iko] les notes.
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293 ÍN: ['f a j] dibuixos. Jo ['f a j] dibuixos de Nadal.

294 I: Molt bé.
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I 1-12-99 | pau de l'escola | 10 | IL |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM60.TXT

ID: M(D)-6;8-2-60 / MI(H)-6;2-2-60 / O(D)-6;8-2-60 / N(D)-6; 10-2-60 / L(D)-6;8-2-60

CL: [I/M/MI/O/N/L]

CS: [Un grupet de nens conversen amb la investigadora a partir de preguntes que aquesta els

formula].

TX= CO/EX: I: A veure ara la Maria. L'estiu passat a veure si m'expliques què vas fer, si no

2 m'ho explicarà el Miquel.

3 M: [baj 'na] [baj 'na] a la platja. A Altafulla [b a j 'na], [baj 'na a
4 aya ' fa ] petxines, (xxx) una mica una mica enfadada perquè [í a 'píen] uns

5 vigiliants que que [ ta ' / faßen] el pas.

6 I: A veure i explica què feies un dia qualsevol.

7 M: Pues ahir:

8 I: No, no, de les vacances.

9 M: ['f 6 je] dinar d'angolfa de casa meva i ['na a ' ßEWfe] juguets com

10 els que [í 'a] aVangolfa.

11 I: A les vacances això?

12 M: Sí.

13 I: Què més?

14 M : i u n d i a [ b a m 'na a pasera] el gos que [ti 'nim].
15 I: Molt bé. A veure, explica Miquel a les vacances de l'estiu què feies, què vas fer.

16 MI: A aba- el dissabte ['baj]:

17 I: O explica-nos te n'anrecordes l'altre dia que a la classe volies explicar un viatge

18 que vas fer al zoo? Te n'anrecordesl Que vas dir que~

19 MI: Es que aquell dia: no [ ' B f B ] festa.

20 I: Bueno doncs és igual. Explica-mos aquell viatge a veure com va anar al zoo.

21 MI: Lo que [baj ekspli 'ka] a la classe?

22 I: Sa(p)s que ho (a)naves a explicar i la senyoreta et va dir "un altre dia ja

2 3 t'hopreguntarem ara no ho expliquis perquè ara hem de fer una altra cosa. Te

24 n'anrecordesl

25 MI: No.

26 I: No te n'anrecordes1? Doncs a veure explica un altre viatge que hagis fet i que t'ho

27 hagis passat molt bé.

28 [...]

29 I: A veure la Olga doncs. A veure la Olga si pensa amb algun viatge que hagi fet i que

0O ens expliqui el que va fer si s'ho va passar bé.
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31 O: A Castelló.

32 I: A Castelló. A veure doncs, explica'ns.

33 O: [ 'napem] a la platja cada dia.

34 I: (A)naveu al?

35 O: A la platja

36 I: I què fèieu?

37 O: Jo [bus 'kae] petxines.

38 L I què més? Què feies a veure des de que t'a(i)xecaves fins que: es feia de nit.

39 O: [em 'f e je] trenes la mare.

40 I: Mira que bé. Què més?

41 O: [dju'yaße] amb una amiga que ['tir)].

42 I: Com se diu?

43 O:Noèlia.

44 I: Noèlia?

45 O: Sí.

46 I: I què més feies? No res més? \fa que no amb el cap] No? A veure el Miquel se

47 n'anrecorda ja? O no? Te n'anrecordes d'algun viatget que ens vulguis explicar?

48 {fa un gest amb la mà].

49 I: Què vol dir això?

50 N: Que [ba 'fe] tres viatges.

51 I: Ah doncs explica'n un almenys.

52 M: Tres viatges amb un dia.

5 3 MI: Amb un no/ amb tres.

54 M: Amb tres dies? Ui. Amb lo cotxe?

55 I: A veure doncs explica'n un almenys.

5 6 MI: Emm a Vallovar.

57 I: A Vallovar? A veure doncs què vas fer a Vallovar.

58 MI: Pues ['baj]:

59 [...]

60 I: Va explica-nos-ho.

61 MI: Ai sí ja [men re 'kOfSo]. Pues:Oi[Í a 'pie]: sofàs/llits/estufes/

62 N: Aquest n'[i 'a] per tot el món. De sofàs n'[Í 'a] per tot el món.

63 MI: I portes.

64 I: Això què era una casa això o què era?

65 N: Què?

66 MI: Portes/

67 N: Ah (xxx).

68 L : J o [ b a j ' f e ] quatre viatges amb un dia.
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69 I:Aon?

70 L: A Francça: Dels altres pobles no [men re 'kOf Öo].

71 I: Així sí.

72 N: Sa(p)s què? una vegada uns nois de Cambrils [bam 'bindfe] a casa meva.

73 [ez par) k e ' S a J u n a n i t a t d u r ' m i ] i un noi molt alt que [ez ' O Í W ] Resat

74 cada dia [matSe'kape] i(xxx)a[to 'ka] fins al techo de casa i la llum

75 també.

76 I: Mira que bé. A veure ahir els preguntava als altres que aquestes vacances de Nadal

7 7 què farien. A veure la Maria, què farà aquestes vacances de Nadal?

78 M: Avui? Ai, les vacances de Nadal: [anl'f e] a casa dels meus padrins als

79 Alamús.

80 I: I què faràs allà?

81 M: A cals tiets dels Alamús, [kaya'pe] el tió: i a cals padrins d'aquí a Bell-lloc

82 [me Oona'f an] un regalo, l'arbre de Nadal i també [kay a'f e] el tió allà.

83 [...]

84 I: I la Olga què farà per les vacances de Nadal.

85 O: [poza'f em] el pessebre.

86 I: Mm.

87 O: L'arbre de Nadal i el caga tió.

88 I: Molt bé. I això quan ho feu?

89 O: Per Nadal.

90 I: Lo dia de Nadal mateix?

91 O: No. A les vacances de Nadal [komen'sem a p O'z a] el pessebre, el caga tió

92 i l'arbre de Nadal.

93 1:1 anireu amb algun lloc o us quedareu a casa?

94 O: No ho ['se].

95 I: No ho saps.

96 O: [me 'semble] que a Castelló. Ai, a Almenar.

97 I: Molt bé. I el Miquel què farà per Nadal?

98 MI: Per Nadal? Pues [aèoma'f em] la casa.

99 1:1 què hi poses per adornar la casa tu?

100 MI: Pues: Llums/cintes/

101 I: I et quedes a casa totes les vacances de Nadal o marxes?

102 MI: A vegades:

103 I: A vegades marxes? Ja has fet la carta tu als reis?

104 MI: Encara no.

105 I: Encara no? Però ja has pensat què li demanaràs o encara no \fa que no amb el cap]
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119-11-99 lauladelrEP/CI | 12 | LI |

II.2. Transcripcions de la prova de LI (Ir Cl, EP)

TRANSCRIPCIÓ: TRAM61.TXT

ID: O(D)-6;8-2-61

CL: [I/O]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: Venga doncs ja pots començar a explicar la història a veure què veus.

2 O: [l 'a] un nen que ['salse] de matí. Después [ez 'èut$e] [es

3 'poze] els pantalons.

4 I: Dis-ho fort.

5 O: [es 'poze] els pantalons, ['b er ene] i [az 'morze] i [sem 'ba] al
6 cole.

7 I: Molt bé. Què més? Vols explicar alguna cosa més d'això? Bé i allavons ha anat al

8 colé i ja ha arribat eh? i què hi veus aquí [canviant de làmina].

9 O: Que ['pense] amb el dijous.

10 I: Però què fa primer?

11 O: [as ' tuSje].
12 I: Què més?

13 O: ['pense].
14 I: I amb què pensa?

15 O: Amb el dijous.

16 I: I: què pensa del dijous?

17 O: Que [ba dju'ya] un partit de futbol.

18 I: Hm hm. Què més?

19 O: Después

20 I: Pensa amb el dijous perquè avui representa que és:

21 O: Divendres.

22 I: Divendres. Molt bé. I què més?

23 O: Qui ['es] aquest? [assenyalant un dibuix].

24 I: Aquest és al mateix dia som divendres eh? aquí m'has dit que era divendres i això

25 és a la tarda això representa que és al matí perquè clar has vist abans que havia

2 6 esmorzat, havia anat a l'escola i per tant aquí ha arribat i és al matí però ara pensa ja
27 amb la tarda.

28 O: A la tarda ['pense] que la mare l'[apf asa'f a].

29 I: Molt bé.

30 O: Después que [ani'f a] a la biblioteca a [aya'f a] llibres.
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31 I: Quan ho farà això?
32 O: Dilluns.
33 I: Hm hm. De dissabte què pensa [entra algú a la classe]

34 [...]
35 I: Venga a veure què més? Érem, m'havies dit al dilluns no?

36 O: Sí.
37 I: A veure què havia passat dilluns, torna-m'ho a dir. Pensava amb el dilluns i què

3 8 pensava del dilluns?
39 O: (xxx).
40 I: Z)£s-m'ho clar perquè sinó no t'ho entendré.

41 O: Que [anl ' f ie] a la biblioteca i [ aya fa ' f í e ] llibres.

42 I: Molt bé. I ara és al divendres i pensa en dissabte. Pensa en dissabte dos coses.

43 Què passa aquí?

44 O: [ 'plDW].

45 I: Quan hi ha una ratlla eh? vol dir que això és que no, eh? A vegades sa(p)s que hi ha
46 uns rètols hi ha un que fuma o una cigarreta i hi ha una creu, vol dir que no es pot
47 fumar, eh? Per tant que et sembla què passarà el dissabte?

48 O: Que [f a'f a] sol.

49 I: Que no plourà no? Molt bé. I allavons si passa això què farà a veure explica-
50 m'ho.

51 O: [ani'ra a ku ' / f i ] pomes.
52 I: I ara rfis-m'ho tot sencer.

53 O: Que [es pen 'saßen] que [plow'f ie]
54 I: Hm.

55 O: ino[ba ' p lowfe] i [ban a'na a aya ' fa] pomes.
56 I: Molt bé. Però fixa't que encara ho pensa, encara no ha passat. Allavons què et

57 sembla que pensa aquí? Amb dissabte. Deu pensar dissabte: Disasabte què.

58 O: [p low' fa ] .
59 I: Però hem dit que plouria o no?

60 O: No.

61 I: No. Doncs dissabte: Dissabte:

62 O: No [p lOW' f a].

63 I: l allavons:

64 O: [an i ' fan a ku ' / f i ] pomes.
65 I: Molt bé. I diumenge:

66 O: [ani'f an] a missa.

67 I: I què més? A veure si m'expliques alguna altra cosa més d'això.

68 O: [kanta 'f a] el mossèn , [dona'f a] unes pastilles/
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69 I: Molt bé. Ja està et sembla que ja m'ho has explicat tot, sí?
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119-11-99 laulade Ir HP/CI | 12 I LI I

TRANSCRIPCIÓ: TRAM62.TXT

ID: IR(D)-6;9-2-62

CL: [I/IR]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: A veure comença a explicar el què hi veus en aquesta historieta.

2 IR: Pues einen [sa'tSeke] del llit i después [se 'pa] a la banyera i

3 después [ses'ta f i 'kan] la roba.

4 I: I què més?

5 IR: I después [se 'pa az 'morza] i después la mare li [ 'dlw] adéu per

2 [a'na] perquè ['bajl'] a col·legi i el nen també li ['dlw] adéu.

7 I: Molt bé. A veure. Doncs ara veus aquí que ja ha arribat al col·legi eh? [canvinat de

8 làmina]. Però fixa't que aquest nen quan ha arribat al col·legi, divendres, eh? avui

9 som divendres, comença a pensar. Tot això d'aquí, veus aquests núvols de colors?

10 Vol dir que pensa, eh? Saps que a vegades surten als còmics? Vol dir que pensa. I tu

11 t'has de fixar amb el dia que pensa. Fixa't avui som divendres i aquí està pensant amb

12 dijous, som divendres i està pensant amb la tarda, eh? I som divendres i pensa amb

13 dilluns, amb dissabte i amb diumenge. I a partir d'aquests dies m'has d'anar explicant

14 el que veus, eh? Avui som divendres, el nen ja ha arribat a l'escola. A veure què

15 veus aquí.

16 IR: Pue s que el nen [se 'f ike]lamà aquí [se la posa ella] i mentres [ e S ' t a

17 eskf i 'p in ] béper [a'na pen'san]. lles nenes també [es 'krlwen].
18 I: Molt bé. I què pensen?

19 IR:Ia-i:

20 I: Dis-me.

11 IR: Aquest llibre ['te] un llibre al costat i ['ßs] de lectures.

22 I: I què pensa? La primera cosa que pensa amb què pensa?

23 IR: Pues que ahir ['ere] dijous i [ba SUr'tl] al pati a [dju'y a] al futbol

24 amb la pilota i amb els seus amics.

25 I: Molt bé. Què més?

26 IR: Pues:

27 I: Pensa divendres, però és al matí però em sembla que com que sap que s'apropa el

2 8 cap de setmana ja pensa amb la tarda. I què pensa de la tarda?

29 IR: Pues a la tarda/ que ['ba] a casa i a i i li ['done] i li do- i [es'ta] content

30 perquè [a 'pis] a la mare.
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31 I: Però ja l'ha vist?

32 IR: Sí. Peru ['done] un abraç perquè ja ['a 'ßig'gut] de del col·legi.

33 I: Però si ho pensa encara no ha passat això no?

34 IR: Sí.
35 I: Perquè ara és el matí encara.

36 IR: Sí.
37 I: I de dilluns, dissabte i diumenge?

38 IR: De dillums? Pues

39 I: Avui és divendres.

40 IR: Sí. Pues [es'ta pen'san] amb dillums, no? I els dillums pues ['ba] ala

41 biblioteca a [aya'f a] llibres/ después els ['paye], después un altre dia ja

42 els ['torne].
43 I: I això ho fa cada dilluns o no?

44 IR: Cada dillums [S e 'fa].

45 I: Molt bé. I què més pensa? Som divendres i pensa en dissabte, què et sembla de

46 dissabte que pensa.

47 IR: De dissabte? Pues de dissabte: si ['plow]/ [ta't$at] perquè no no no

48 [po'Sfie SUr'ti] a [d3U 'ya] per el bosc. li ala tarde si ['fa] bon dia

49 pues [ 'poden a'na a aya ' fa ] pomes perper [a'na] per menjar.

50 I: Molt bé. I diumenge? Som divendres i pensa en diumenge.

51 IR: Diumenge què [pu 'Ofie pa'sa]? Pues ['mif c] el diumenge ['ban] a

52 l'església, i (xxx)sèn ['te] un llibre i ['opf e] les mans aixins i aquí [es'ta]

53 Déu.

54 I: Hm hm.

55 IR: I els nens [ 'miren] què [ 'fa] Déu. Pues [ 'fa] el mossèn. El mossèn

56 [eks 'pl ike] la història el llibre. I ja [es'ta].

57 I: Molt bé. Molt bé.
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119-11-99 j aula de Ir EP/CI | 12 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM63.TXT

ID: R(H)-6; 1-2-63

CL: [I/R]
CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: Comença'm a explicar la historieta a partir d'aquests dibuixos a veure dis-me el

2 què veus.

3 R: Unnoi[saj ' tSeke] delacama, delllit, unantre [ses'ta Su't$an], iun

4 antre [ses'ta pes'tin], i un antre [es'ta azmor ' zan ] i un antre [sem
5 'ba] a l'escola.

6 I: És un altre o és lo mateix nen?

7 R: Lo mateix.

8 I: Molt bé. Doncs ara fixa't amb una cosa, això fixa-t'hi bé eh? A veure. Aquest nen

9 ja ha arribat a l'es- [el nen mira cap afora} No miris allà aquí has de mirar. Aquell nen

10 j a ha arribat a T escola eh?

11 R: Sí.

12 I: És aquest nen.Què passa a l'escola, què fa aquí a l'escola, a veure.

13 R: [es'ta eskíTpin].
14 I: Què més a veure. Explica'm una mica més de cosa, del que veus.

15 R: l['te] unbolialamà.

16 I: Molt bé. Què més?

17 R: [ ' t e ] un llibre aquí al costat.

18 I: Molt bé. Veus alguna cosa més de l'escola?

19 R: No.

20 I: Mira ara passa una cosa. Avui som divendres, eh? Fixa't a la pissarra diu que avui

21 som divendres i aquest nen com que s'apropa el cap de setmana comença a pensar.

22 Veus aquestes coses aquests núvols que surten d'aquí?

23 R: Sí.

24 I: Vol dir que pensa. A vegades si llegeixes algun conte també hi surten aquests

25 núvols eh? Vol dir que pensa. I allavons t'has de fixar amb els dies que pensa. Avui

26 som divendres i pensa amb dijous. Què pensa del dijous?

27 R:Que[djuVape] apilota.

28 I: Molt bé. A on jugava a pilota?

29 R: Al al al pati.

30 I: Molt bé. Som divendres i ja pensa amb la tarda. Això és al matí perquè hem dit que
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3 1 venia havia acabat d'esmorzar, venia a escola i ja és a la tarda ja pensa amb la tarda.

3 2 Què pensa a la tarda?

33 R: Divendres:
34 I: Divendres a la tarda què pensa?

35 R: No ho ['se].

36 I: Sí home diu no ho sé. Mira el dibuix. Què et sembla que pensa?

37 R: No ho ['se].

38 I: A veure inventa-teu doncs. De divendres a la tarda:

39 R: A colé una antra vegada.

40 I: Una altra vegada què?
41 R: Al cole.

42 I: A divendres a la tarda: Però imagina't a les cinc de la tarda un altra vegada a

43 l'escola no perquè j a heu sortit?

44 R: [sem 'ba].
45 I: Ara imagina't. A veure si no ho saps tu del nen imagina't amb una cosa tu. Avui

46 som divendres al matí. A veure una cosa tu que pensis de la tarda de les set per
47 exemple. Teua. A veure quina cosa penses.

48 R: Meva?
49 I: Sí. A veure rfw-me una cosa que pensis.

50 R: Que['pl3yi].

51 I: Avui que plogui?

52 R: No. Que [ 'fajjo] sol.

53 I: Molt bé. I allavons per què vols que fagi sol?

54 R: Perquè així no mos [mil/Ça'f em]. Bueno jo ['tig] la caputxa.

55 I: Molt bé. Aquest nen tornem a dir que és divendres al matí però fixa't ja pensa amb
5 6 dilluns i què pensa del dilluns a veure?

57 R: Que ['ba] a a la biblioteca.

58 I: I això ho fa: Quan ho fa ara o ho farà dilluns?

59 R: Dillums.

60 I: Molt bé. I del dissabte què pensa? És divendres i pensa amb dissabte.

61 R:Jo[mÍm'bento] una cosa del divendres a la tarde.

62 I: Molt bé a veure del dissabte a la tarda. A veure doncs.

63 R: Meva?

64 I: A veure.

65 R: ['na] a natació.

66 I: Divendres a la tarda o dissabte a la tarda?

67 R: El divendres ['na] a natació perquè jo [\ 'ba j] el divendres.

68 I: Molt bé.
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69 R: Quan ['big] de cole.

70 I: I del dissabte d'aquest nen que et penses què pensa el dissabte?

71 R:Que[ 'ployí].

72 I: Que plogui. Però.:
73 R: I el d(i)umenge?

74 I: D(i)umenge és aquí sota. Del d(i)umenge què pensa?

75 R: Què ['penso] jo?

76 I: No el nen. Després me diràs tu el que penses tu.

77 R: (xxx).
78 1:1 aquí que et sembla què és això?

79 R: Això.

80 I: Que deu ser això?

81 R: Això?

82 I: Qui deu ser aquest d'aquí?
83 R: Aquell nen.

84 I: Aquell nen? I què fa?

85 R: Pues [ 'kante] canelons.

86 I: Molt bé. Fixa't aquí m'has dit del dissabte, què pensa del dissabte?

87 R: [ 'plow].

88 I: Tu m'has dit que plogui, no?

89 R: Sí.
90 I: Però fixa't que això hi ha una creu i una creu vol dir que no ho vol. Per tant segur

91 que el dissabte:

92 R: I el d(i)umenge a [ k U ' /Ç 1 ] pomes.

93 I: Molt bé. I el dissabte què?

94 R: El dissabte? Que [ ' p 10 y i ].

95 I: Te sembla que ho vol que plogui?

96 R: No però jo sí.

97 I: Tu sí que ho vols, per què?

98 R: Perquè [ma'yf aOe] que ['ployi] i així així [se plena ' f a] la font que a

99 vegades [sam'bose] i la font del cole no hi ['ba] no [Í 'a] aigua.

100 I: Ah no?

101 R: No.

102 I: I per què més t'agrada que tu plogui dissabte?

103 R: Perquè no ['nem] al cole.

104 I:Mira-te'l.

105 R: I perquè ['es] festa.

106 I: Mira. Oh però allavons si vols marxar de casa i plou malament, no?
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107 R: [et 'pozes] un paraigua.

108 I: Ah està bé.

109 R: O un impermeable.
110 I: Està bé. I així queda solucionat?

111 R: Sí.
112 I: Molt bé doncs que et sembla que m'expliques alguna cosa més d'aquest nen o teua/

113 R: No ni ['tírj] re.
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[19-11-99 lauladeplàsüca \\2 \U \

TRANSCRIPCIÓ: TRAM64.TXT

ID: L(D)-6;8-2-64

CL: [I/L]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: El que has de fer tu és explica'm la història a partir d'aquests dibuixets que veus,

2 (a)nant explicant lo que hi veus.

3 L: Vale.

4 I: A veure què veus.

5 L: Pues un nen que ['salse] de la del llit.

6 I: Hm mm.

7 L: i després [se 'pa a au't$a], i després [se ßes'tej$], [be'f ene] i
8 ['martSe] cap a l'escola.

9 I: Molt bé. Ara a veure aquí. Fixa't aquí que ja ha arribat a l'escola eh? i allavons tot

10 això d'aquí vol dir que ho pensa. Sa(p)s que de vegades amb algun còmic també

11 apareixen aquests núvols que vol dir que pensa eh? Allavons t'has de fixar amb els

12 dies. Fixa't que això és el mateix dia. Avui per exemple som divendres eh? i

13 imagina't que això és al matí, divendres, i t'has de fixar amb què pensa. Aquí pensa

14 amb dijous, pensa amb la tarda del divendres, pensa amb el dilluns que ve, pensa

15 amb el dissabte, és a dir amb demà i pensa amb diumenge eh? I a partir del que veus i

16 a partir d'aquests dies a veure què m'expliques.

17 L: Primer ['pense] que ['djuye] a futbol. I després ['pense] que [a

18 t fo 'pa t ] la mama i li [ 'done] un besito.

19 I: Fixa't una cosa. Això passa al mateix dia no? Què fa aquí a l'escola? Quan arriba a

20 l'escola hem dit aquí que marxava cap a l'escola i aquí ja ha arribat. Què fa aquí quan

21 ha arribat?

22 L: [astu'èie] i després ['pense] que [ 'djuye] apilóla.

23 I: Sí però fixa't que això era quan?

24 L: Dijous.

25 I: I avui som divendres, per tant això devia ser ahir no?

26 L: Sí.

27 I: I que et sembla doncs, què ahir què?

28 L: Pues que [dju'yaße] a futbol.

29 I: Molt bé. I a la tarda eh? diu, pensa és al matí, i diu aquesta tarda:

30 L: Aquesta tarda [don a'f e] un[dona ' fe ] una abraçada i un bes i to ala
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31 meva mama molt fort.
32 I: Molt bé. I dilluns que ve?

33 L:Pues [ni'ra] a la biblioteca.

34 Liquefará?

35 L: A [mi'f a] llibres i a [ai71por'tase]'ls a casa.

36 I: Molt bé.

37 L: I dissabte [ní'fa a ko'/íl] pío- a [ko'/fi] pomes però que no ['ployi].

38 I: Molt bé, perfecte.

39 L: I allavontres dimecres

40 I: Diumenge:

41 L: Diumenge [ni'ra] a missa i [kanta'f a] amb el mossèn.

42 I: Molt bé. Ho has fet perfecte.
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[19-11-99 | aula de plàstica | 12 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM65.TXT

ID: E(D)-6; 10-2-65
CL: [I/E]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE/NA: I: Has d'anar explicant què hi veus eh? Fixa't que no és gaire difícil. Què hi veus
2 aquí?

3 E: Un un llit que [í a'ßie] que [1 'a] unnen que [es'ta èl'en] hola a: no

4 ['sß], al carrer. I: després [i 'a] un altre nen que ['es] ['es] igual,

5 [ses'tape Ou' tSan] i [ 'd íe ] : [ te 'níe] elsabóalamà. Llavontes mm se

6 [se pes'tejS]: [be'rene] [sem 'ba] al cole.
7 I: Molt bé. Posa't més cap aquí. Així. I ara a veure si això, t'ho explico. Aquí ja ha
8 arribat al cole eh?
9 E: Sí.
10 I: Molt bé. Som divendres eh?
11 E: Sí.

12 I: Avui som divendres i ara tu has d'anar explicant tot això que passa aquí però fixa't
13 que tot això ho pensa. Veus això, a vegades surt als contes eh?
14 E: Sí.
15 I: Vol dir que pensa eh? Tu t'has de fixar amb el que hi posa aquí sota el dia que és.
16 Clar si som divendres i això és dijous vol dir que això va passar quan?
17 E: Mm el dijous.
18 I: Ahir no?
19 E: Sí.

20 I: Si això passa a la tarda vol dir que encara ha de passar i si això ho pensa que
21 passarà doncs dilluns, dissabte, diumenge, encara falta dies eh?
22 E: Sí.

23 I: Per tant, a veure primer arriba a l'escola, hem dit que anava a l'escola.
24 E: Sí.

25 I: Què passa quan arriba a l'escola? Què fa?

26 E: ['pense] i després [sem 'ba] a: aquí. A [dju'y a] a pilota/Després a la

27 tarda [a'Mße] i li ['fa] un abraç a la seva a la seva mare. I després:
28 I: I això si era dijous:

29 E: Sí.

30 I: Avui som divendres. Dijous era quan?
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31 E: Ahir.
32 I: Ahir, eh? Imagina't que ho pensa que això era ahir.

33 E: Sí.
34 I: Què et sembla què pensa?

35 E: Això ho [ba 'fe] ahir.

36 1:1 per tant ahir què passava?

37 E:Que [dju'yape] a futbol.

3 8 I: Molt bé. I a la tarda? A la tarda, som divendres al matí eh?

39 E: Sí.

40 I: La tarda ja ha passat o encara ha de passar?

41 E: Encara ['a 'Se pa'sa].

42 I: Molt bé. I allavons què pensa doncs de la tarda? Diu a la tarda:

43 E: Ala tarda [aripa'f e] a casa i a la mare li [fa'f e] un abraç.

44 I: Molt bé. Perfecte. I ara dilluns eh? Som divendres i dillums falta encara puest res
45 dies. Què et sembla què dirà aquí? Dillums:

46 E: [ 'fem] festa.

47 I: Mira que bé.

48 E: i [po 'aem 'na a dju'ya], [po'äem 'na a kom'pra] llibres: i [a
49 pír j 'gut a pus'ka] llibres.
50 I: Molt bé. I dissabte?

51 E: Dissabte:

52 I: Avui som divendres i pensa amb dissabte, és a dir que serà:

53 E: El dia:
54 I: Demà no?

55 E: Demà.

56 1:1 quà passarà demà?

57 E: Que no [fa'f e] cole.

58 I: Molt bé.

59 E:i[po 'ère a 'na] amb [bul 'yese] , [po'f ire a'na a ku' / í i] pomes,
60 [po'èfe a 'na] al'inglésia:

61 I: Fixa't una cosa. Què vol dir això?

62 E: Que quan ['plow] no [sor'tim].

63 I: Molt bé. Però fixa't que això hi ha una ratall que vol dir que no, no?. Te'n recordes
64 que a vegades hi ha uns cartellets de un cigarret i estan-
65 E: Sí.

66 I: ...Tatxats.
67 E: Sí.
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68 I: Vol dir fumar no perquè hi ha la creu. Doncs això vol dir: Plou/

69 E: Tampoc.

70 I: Molt bé. Tampoc eh? Per tant com que això ell se pensa que passarà això, és a dir,

71 si no:

72 E: Sinó, si si si si [ 'plow] no [ni'f em a ku ' / (a] no [ni ' rem a ku ' /Çi ]
73 pomes.
74 I: Molt bé. I diumenge que és aquest d'aquí a sota? Diumenge què passarà?

75 E: [ 'nem] al 'englésiaa[kan'ta].

76 I: Molt bé. I si ho pensa avui, avui és divendres diu diumenge: diumenge que ve:
77 d'aquí a dos dies: Diu d'aquí a dos dies:

78 E: [ni 'rem] al'englésiaa [kan' ta] .
79 I: Molt bé, doncs ja està.
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119-11-99 | aula de plàstica | 12 I LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM66.TXT

ID: B(D)-6;3-2-66

CL: P/B]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: A veure què veus aquí?

2 B: Un nen que [ez aes'perte].

3 I: Mm.

4 B: [se 'èut$e], [se ' f i ke ] els pantalons, [az 'morze] i ['ba] cap al
5 col·legi.

6 I: Molt bé. I ara aquest nen ja ha arribat al col·legi eh? És aquí.

7 B: Sí.

8 I: Però ara t'has de fixar amb una cosa.Tot això que veus aquí eh? com unes boletes i

9 uns núvols vol dir que pensa eh?

10 B: Hm.

11 I: De vegades als contes te'n recordes que surt?

12 B: Hm.

13 I: Això vol dir que pensa.

14 B: Sí.

15 I: Llavors t'has de fixar amb els dies. Avui som divendres, eh? i pensa però pensa

16 amb: dijous. Dijous quan era?

17 B: Ahir.

18 I: Ahir, eh? Llavors som divendres al matí i pensa divendres a la tarda. I aquí som

19 divendres i pensa amb dillums, dissabte i diumenge eh? I a partir d'aquí a veure el

20 què passa. Primer què passa quan arriba aquí a l'escola?

21 B: Que [es ' f ike a pen'sa] amb dijous, i [(e)s ' f i ke a pen'sa] amb
22 divendres a la tarda i [se ' f ike a pen'sa] amb dillums, i [(e )s ' f ike a

23 pen 'sa] amb dissabte i [(e)s ' f ike a pen'sa] amb diumenge.

24 I: Molt bé. I què més fa? Què fa alguna cosa a més de pensar?

25 B:[as ' tuSje]

26 I: Molt bé. I ara a veure, tot això que pensa a veure què pensa. Què pensa del dijous
27 és divendres i del dijous què pensa?

28 B: Que ['djuye] a pilota.

29 I: Quan era el dijous.

30 B: Ahir.
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31 I: Si era ahir:

32 B: ['djuyen] a pilota.

33 I: Imagina't que que tu ets aquest nen i dius a veure jo ahir: això.

34 B: Pues [as'tapem dju 'yan] a futbol:
35 I: Molt bé. I què potser va passar alguna cosa o què?

36 B: No.

37 I: No. I ara a la tarda eh? És divendres i això és al matí i aquest nen diu avui a la

38 tarda:

39 B: Què ['aj Se 'fe]? ['aj Sa'na] amb una casa d'un amic, que ['fa] molt

40 temps que no [aj 'ßis].

41 I: Molt bé.

42 B:Ja[es'ta].

43 I: I què farà aquest amic? Què et sembla que pot fer?

44 B:[dju'ya].
45 I: Perquè fixa't aquí què veiem?

46 B: Que [sa'prasen].
47 I: Per exemple no? Clar si fa molt temps que no l'ha vist. I avui som divendres i

4 8 pensa amb dillums que falta encara pues mira tres dies. I què pensa del dillums?

49 B : Que el dillums [ a n Í ' f a ] a la bibiloteca.

50 I: Molt bé. I del dissabte? Dissabte, avui som divendres doncs demà:

51 B: Queel: [p lOW'ra] i [ aw ' f a Sa'na a ku'/íi]: pomes.

52 I: Molt bé. I ara passa una cosa fixa't que aquí hi ha una creu, eh?

53 B: Sí.
54 I: De vegades hi ha al als llocs per exemple quan puges amb un autocar hi ha una

55 cigarreta eh?

56 B: Sí.
57 I: I hi ha una creu.

58 B: Sí.

59 I: Vol dir que no es pot fumar, eh? Per tant això en principi si cauen gotes vol dir

60 que: què passa aquí?

61 B: Que no [se 'pod 'na].

62 I: Eh? Que plou no?

63 B: Sí.

64 I: O sigui això hi ha una creu vol dir que: al revés: que plou o no plou?

65 B: Que ['plow].

66 I: Que plou. I si això diu posem la creu

67 B: Que no [se 'pot pa'sa].
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68 I: I que no plou, eh?

69 B: Sí.

70 I: Això si hi posem la creu vol dir no plou. Doncs què passarà si no plou?

71 B: Que [po'aem a'na a k u'/(i] pomes.
72 I: I si això passarà d'aquí a un dia o dos? Diu avui som divendres, si no plou

73 dissabte:

74 B: Me n'[aní'f e a ku ' /ÇÍ ] pomes.

75 I: Molt bé. I què més? I si avui som divendres diumenge. Pensa amb diumenge. Falta

7 6 dos dies encara. Què passarà diumenge?

77 B: Que [sem 'ba] a missa.

78 I: Molt bé. I a missa què passarà? Què et sembla?

79 B: Que [aw'fa Se ka ' / fa] .
80 I: Molt bé. I que més?

81 B:Ja[es ' ta].

822



ANNEX 3: transcripcions

122-11-99 Haulade IrEP/CI | 12 | LI

TRANSCRIPCIÓ: TRAM67.TXT

ID: À(H)-6;7-2-67

CL: [I/À]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: A veure m'has de dir què hi veus?

2 À: m[ ' bek ] unnenque[sa ' t$eke Òe Sor'mi].
3 I: Què més?
4 À: I que después [sem 'ba] a la dutxa i [ez 'ßajie].
5 I: Molt bé. Quèmés?
6 À:Depués[ez pes'tej$], i después [ez'morze], i después [sem
7 'ba] al col·legi.

8 I: Molt bé. Doncs aquí ja ha arribat al col·legi. Canviarem els dies [canvia de lloc les

9 cartolines on hi figura el dia a què remet cada vinyeta}. [...] A veure fixa't tu aquest

10 nen ja ha arribat a l'escola eh ho veus? i allavons aquí, veus això? aquests núvols

11 vol dir que ho pensa eh a vegades als còmics també apareixen coses d'aquestes.

12 À: Sí.

13 I: Vol dir que ho pensa. Llavons tu t'has de fixar amb això que està pensant però

14 quan està pensant aquestes coses. Fixa't que avui som dillums eh? per tant ja ha

15 arribat a l'escola i aquí què hi veus?

16 À: Hi [ 'bek] els nens que [es ' tUÖ Jen].

17 I: Molt bé. I què fa aquest?

18 À: Aquest? [es 'kf iw] i [ 'pense].
19 I: Molt bé. Allavons fixa't que si avui som dillums i aquí posa diumenge vol dir que

20 pensa amb coses que feia quan?

21 À: Ahir.

22 I: Ahir. I què feia ahir?

23 À: [dju'yaße] amb els seus amics.

24 I: Molt bé. Això és dillums al matí ja perquè hem vist abans que anava a l'escola ja

2 5 havia arribat a l'escola i per tant dillums al matí però està pensant amb el que passarà

26 dillums a la tarda. I què et sembla què passa?

27 À: Que [a'rípe] a casa i es ['fa] una abraçada amb la mare.

28 I: Molt bé. I això passava a la tarda, no?

29 À: Sí.

30 I: I després ja pensa més cap endavant. Som dillums i ja pensa amb dijous, ja pensa
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31 amb divendres i pensa amb dissabte. A veure què me'n dius del dijous. Avui som

32 dillums:

33 À: ['pense] que [ni'f a] i [ a y a f a ' f a ] un llibre.
34 I: Molt bé. I divendres?

35 À: [plow'f a] ique[n i ' ra a aya ' fa] pomes.
36 I: Fixa't tu que si aquí hi ha això tatxat vol dir el contrari. És a dir, vol dir que

3 7 plourà o que no plourà?

38 À: Que no [plow'f a].

39 I: lallavons si no plou què?

40 À: Que [ni'f a a aya ' fa ] pomes.
41 I: Molt bé i dissabte?

42 À: Que [sen ni'f a] a missa.

43 Liquefará?

44 À:[re'za].
45 I: Molt bé.
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122-11-99 laulade Ir HP/CI | 12 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM68.TXT

ID: ÍN(D)-5;9-2-68
CL: [I/ÍN]
CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: M'has de dir el que hi veus aquí, a veure. Què et sembla que hi veus?

2 ÍN: Un nen que [as'ta] al llit.

3 I: Molt bé. I què fa aquest nen?

4 ÍN: [se aes'perte].
5 I: Molt bé. I què més?

6 ÍN:i[se 'autSe] i [se 'poze] la roba, i ['ba a ezmor 'za] i
7 ['martSe] aleóle.
8 I: Molt bé. Fixa't que aquí ja ha arribat al cole. T'has de fixar amb dos coses. Primer
9 el que fan eh?

10 ÍN: [as 'kol ten] .
11 I: Llavons t'has de fixar amb una cosa. Ara què fa? Som dillums avui no?
12 ÍN:Sí.

13 I: Sí. Doncs què fa aquí amb dillums? Ja ha arribat al cole.
14 ÍN: Deures.

15 I: Molt bé. Fixa't que això d'aquí vol dir que pensa eh? A vegades saps que apareix

16 també als als contes que vol dir que aquests núvols i aquestes boletes que pensa. I

17 t'has de fixar amb el dia. Avui som dillums i aquí hi posa diumenge, per tant això
18 d'aquí quan ho pensava.

19 ÍN: Quan ['nape] quan ['ñapen da'na a dju'ya].
20 I: Quan era això? Avui som dillums:

21 ÍN: Al di- divendres.

22 I: O al diumenge. I què passava aquí?

23 ÍN: Pues que [dju'yapen] amb una pilota.

24 I: Molt bé. Això és dillums eh? hem quedat que era dillums i ara pensa, és dillums al
2 5 matí, i ja pensa amb la tarda. I què hi veus a la tarda?

26 ÍN: Una la mare de de del nen i la seva mare.

27 I: Hm hm. I si ho pensa si ara som al dillums i ho pensa a la tarda com ho diries?
28 ÍN: Que ['pense] amb l'àvia.

29 I: Molt bé. Fixa't ja som dillums i ja pensa amb dijous, amb divendres i amb dissabte.
3 O Què pensa del dijous?
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31 ÍN: Pues [a'na] a la biblioteca.

32 I: Molt bé. I el divendres? Què passarà divendres?

33 ÍN: Que [plow'f a].

34 1:1 què passarà llavons?

35 ÍN: Que [ani ' f -an a ku ' / f í ] pomes.

36 I: Molt bé. I si no plou. Fixa't veus que això està tatxat que vol dir que no plou, i
37 si no plou?

38 ÍN: [po'Sran a 'na] més rato a [ k u ' / C Í ] pomes.

39 I: Molt bé. I dissabte?

40 ÍN: ['ban] a missa.

41 I: Molt bé. I si avui som dillums i ho pensa del dissabte tu què diries?
42 ÍN: (xxx) a missa.
43 I: Torna-m'ho a dir que no ho he sentit.

44 ÍN: [ani ' ran] a missa.
45 I: Molt bé doncs. Ho has fet molt bé.
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[22-11-99 jaulade Ir EP/CI | 12 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM69.TXT

ID: M(D)-6;8-2-69

CL: [FM]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: A veure què hi veus?

2 M: Unnen que ['salse] de [dor 'mi] i después [sem 'ba a Su't$a]
3 Com [sa'kape Se au't$a] [ez pes'tej$], [ez 'morze] i [sem
4 'ba] a l'escola.

5 I: Molt bé. I ara a veure aquí. T'has de fixar amb dos coses. Primer, fixa't aquí que

6 ha arribat a l'escola eh? I tot això d'aquí ho pensa. Veus que hi ha això aquests

7 núvols?

8 M: Sí.

9 I: Que a vegades apareixen als contes? Vol dir que ho pensa.

10 M: Sí.

11 I: I t'has de fixar amb el dia que ho pensa. Avui som dillums i està pensant amb

12 diumenge, som dillums al matí i està pensant amb dillums a la tarda, i som dillums i

13 està pensant amb dijous, amb divendres i amb dissabte, eh?. Bé, doncs a veure

14 comencem. Primer aquí al dillums què hi veus?

15 M: Un nen que [es'ta es tu 'à jan] .

16 I: Molt bé. Què més?

17 M: Els nens que [e S11 am mi'f an] què ['f a]

18 I: Molt bé. I d'això què en pots dir a veure. Som dillums i està pensant amb

19 diumenge.

20 M: Que [sem bo'lie a'na a dj U 'y a] amb los amics a pilota.

21 I: Molt bé. Quan era diumenge?

22 M: Pues:

23 I: Si avui som dillums, diumenge era:

24 M: L'últim dia de de la setmana.

25 I: Molt bé. Que més del diumenge? Veus alguna altra cosa més?

26 M: No.

27 I: Bé. I ara som dillums al matí i pensa amb dillums a la tarda.

28 M: El papa i la mare [sa'pf asen]. O ell. La mare.

29 I: Molt bé. I el dijous?

30 M: El dijous, [sem 'ban] a la llibreria a [kom'pra] contes.
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31 I: Ja ho ha fet o encara ho ha de fer? Fixa't que som

32 M: Encara ho ['te Se 'fe].

33 I: Per tant si encara ho té defer què em diràs?

34 M: Pues:

35 I: Dijous::

36 M: Dijous: [ni'f e a kom'pf a] llibres.

37 I: Molt bé. I divendres?

38 M: Divendres [ni'f a a ku ' / f í ] pomes o peres no ['se] lo que ['es] i [i

39 a w ' f a ] pluja.

40 I: I si no hi ha pluja, què passarà?

41 M: Pues: que [po 'afan ku' /(Í] pomes.

42 I: Molt bé. I dissabte?

43 M: Dissabte que ['ban] a cant coral.

44 I: Molt bé. I ho han fet això o encara no ho han fet?

45 M: No encara no ho [ a IT) 'fet].

46 I: I per tant si encara no ho han fet:

47 M: Pues: encara ho ['tenen de 'fe].

48 I: Molt bé, doncs ja està.
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122-11-99 lauladelrEP/CI | 12 | LI |

TRANSCRIPCIÓ: TRAM70.TXT

ID: S(D)-6;3-2-70

CL: [I/S]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: Què hi veus aquí?

2 S: Un nen que [sa't$eke] delllit.

3 I: Molt bé i què més?

4 S: I: que [sa'luSe].

5 I: Molt bé. Què més fa?

6 S: i [sa'tSeke] delllit.
7 I: Molt bé. I al costat què hi veus?

8 S: Un rel(l)otge.

9 I: Hmm. I aquí, què fa després d'aixeca's?

10 S: [se 'SutSe].
11 I: I després?

12 S: [se pes'tis].
13 I: Molt bé. Quèmés?

14 S: I: [az 'morze] i
15 I: Mm.

16 S:l[sem 'ba] a l'escola.

17 I: Molt bé. [...] Aquí ja ha arribat a l'escola eh? Veus que aquí és a l'escola però

18 resulta que aquí a l'escola comença a pensar. Veus tot això d'aquí vol dir que pensa

19 que a vegades als contes que llegiu també apareix.

20 S: Sí.

21 I: T'has de fixar amb una cosa, t'has de fixar amb què és lo que pensa i amb el dia

22 amb què ho pensa. Avui som dillums, això és diumenge, això és dilluns a la tarda,

23 això és dijous, divendres i dissabte. A veure, aquí hem dit que arribava a l'escola,
24 no? Què hi veus aquí?

25 S: Pues nens.

26 I: I què fan?

27 S: [as'kriwen].
28 LMoltbé.Quèmés?
29 S: I:
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30 1:1 aquí comença a pensar, no?

31 S: Sí.

32 I: I pensa amb diumenge. Si avui som dillums, què pensa del diumenge?

33 S:A[dsu'ya].
34 I: Quan era diumenge? Si avui som dillums, diumenge quin dia era?

35 S: El segon dia de la setmana.

36 I: Que era abans o després de dillums?

37 S: Después.

38 I: Avui som dillums

39 S: Hm.

40 I: Si això és diumenge, era abans del dillums o era després?

41 S: Primer.

42 I: Molt bé. Per tant què passava diumenge?

43 S: pues que [se na 'naen a dju'ya] al parc.
44 I: Molt bé. Això hem dit que era dilluns a la tar- al matí i això dilluns a la tarda. Què

45 pensa del dilluns a la tarda, és a dir d'aquesta tarda?

46 S: Pues: que [sem 'ban]:

47 I: És d'aquesta tarda eh? Som dilluns al matí i està pensant amb dilluns a la tarda.

48 S: pues [sem 'ba a 'pewre] l'àvia.
49 I: Molt bé. I del dijous? Avui som dilluns i està pensant ja amb dijous, és a dir, fixa't

5 O d'aquí a tres dies ja. I què pensa del dijous?

51 S: [a'na] a la biblioteca.

52 I: Molt bé. I del divendres? És dillums i diu avui som dillums, divendres:

53 S: Pues:

54 I: Divendres que ve::

55 S:Que[ 'ployí] .

56 I: I què passarà?

57 S: Pues queno [p lOW'ra] i que [se n a n i ' f a n a ku ' /ÇÍ]: fruits.

58 I: Molt bé. I dissabte?

59 S: A la iglesia.

60 I: Què passarà a l'església?

61 S: Que:

62 I: Què et sembla que fan aquí? Inventa-t'Aew eh? m'és igual. A tu què et sembla que
63 deuen fer?

64 S: [as'pliken] coses.

65 I: Molt bé. Podria ser no?
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[1-12-99 | aula de P5 | 12 j LI H

TRANSCRIPCIÓ: TRAM7i.TXT

ID: MI(H)-6;2-2-71

CL: [I/MI]

CS: [Lectura d'imatges]

TX=DE: I: A veure m'has d'explicar la historieta a partir d'aquests dibuixos que veus eh? A

2 veure què et sembla què fa aquest nen?

3 MI: Aquest?

4 I: Sí.

5 MI: ['salse] del llit.

6 I: Molt bé. I què més?

7 MI: I: [se 'f í k e] el pijama amb: el despertador

8 I: Hmm.

9 MI: (xxx)ija [sa aesper'tat].
10 I: Molt bé. I què fa després de desperta's?

11 Mi: [ez 'ßajie], [ez 'äut$e].
12 I: Mmm.

13 MI: I: [ez ' /(impje] amb l'esponja:

14 I: Molt bé.

15 MI: Es: [l 'a] cortines: [1 'a] quadres: [í 'a]: i ja tot.

16 I: Molt bé. I després de banya's?

17 Mi: [ez pes'tej$].
18 I: Molt bé. I després?

19 MI: Es ['pren] la llet i: pastís i sucre.

20 I: Molt bé. I què fa quan ha acabat això?

21 MI: ['ba] a l'escola.

22 I: Molt bé. Perfecte. [Canviant de làmina]. A veure. Ara aquí ja ha arribat a l'escola.

23 Veus? Ha arribat a l'escola. I ara aquí t'has de fixar amb dos coses. Veus aquí que hi

24 posa els dies de la setmana, eh? Doncs, avui som dimarts, eh? Imagina't som dimarts

25 i allavons aquest nen a més de d'aquí a l'escola que fa unes coses comença a

26 pensar. Veus aquestes boletes? De vegades als còmics surt això. Potser ja ho has vist

27 alguna vegada, eh? Que vol dir que pensa, no? I comença a pensar coses. I tu t'has de

2 8 fixar amb quin dia ho pensa. Fixa't aquí que hem dit que arriba a l'escola. Què fa
29 quan arriba a l'escola?

30 MI:Pues[es'tuèÍe] e: i [es'ta pen'san]i:[1te]elseubolii: fulls i: un
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31 llibre.
32 I: Molt bé. I pensa, fixa't som dimarts i pensa amb dilluns. I què pensa del dilluns?

33 MI: Que ['djuye] amb els nens.

34 I: Quan era dilluns si avui som dimarts?

35 MI: E: ahir.

36 I: Molt bé. I ahir doncs què feia?

37 MI: Pues [dju'yape] amb els nens.

38 I: Molt bé. I què més?

39 MI: Alatarde [a 'nape a pus 'ka] la mare.

40 I: Molt bé. I si és dimarts a la tarda, si és el mateix dia a la tarda. Imagina't que és al

41 col·legi al matí i diu a veure: avui a la tarda:: Que et sembla què pot pensar? Avui a la

42 tarda:

43 MI: [aprasa ' fe] alamare.

44 I: Molt bé. Perfecte. I som dimarts i ja pensa guaita amb dijous, amb dissabte i amb

45 diumenge. I què pensa del dijous?

46 MI: Pues que ['ba] a la biblioteca:

47 I: Hrnm.

48 MI: I [Í 'a] molts nens, llibres: (xxx)

49 I: Molt bé. I que et sembla què deu fer aquí a la biblioteca? Què fa a la biblioteca?

50 MI: [mi'ra] llibres:

51 I: Molt bé.

2 MI: [/fe'jl] els llibres:

53 I: Molt bé. I és dimarts i ja pensa amb dissabte. I què pensa del dissabte?

54 MI: Queno [plOW'ra] .

55 I: Molt bé. Perfecte. I què passa? Com que no plourà:

56 ML [ani'ran a pus'ka] pomes.
57 I: Molt bé. I del diumenge, què pensa del diumenge?

58 MI: Això['es]:[kan'ta].

59 I: Hm hm. Molt bé. I doncs què pensa del diumenge? Som dimarts i del diumenge
60 pensa, amb què pensa?

61 MI: Pues que los nens [ 'kanten] , [as'kolten] als professors i (xxx) un

6 2 llibre i molts nens.

63 I: Molt bé.
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[2-12-99 j aula de 2n EP/CS 111 I IL |

1.3. Transcripcions de la prova d'IL (2n CS, EP)

TRANSCRIPCIÓ: TRAM72.TXT

ID: R(D)-11;9-3-72 / AB(D)-11;8-3-72

CL: [I7R/AB]

CS: [Un grup de treball exposa el treball que han realitzat sobre una de les comunitats

autònomes d'Espanya].

TX= EXP/DE: R: Com que ['fejcm] la Comunitat Autònoma de Catalunya [bam

2 des i ' ä i ]de[ f i 'ka]a la portada un esquema del mapa de Catalunya. Després

3 [bam f í 'ka] la bandera de Catalunya per si algú no [sa'pie] com ['ere]. I

4 després un índex ara us el [/Çejí 'f e] [...]. Després aquí [barg 'fe] [ho

5 assenyalen] el mapa de la Península Ibèrica i [bam pin'ta] amb groc el mapa de

6 Catalunya. I ara (xxx)

7 AB: [Comença la lectura] Catalunya és una comunitat autònoma de (xxx) d'Espanya

8 constitue- constituïda per les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

9 s'[es'ten]desde França que [ 6 S ' t a ] al nord, el Medi- el mar Mediterrani que

10 [es'ta] a l'est, Aragó que [es'ta] a l'oest i la Comunitat Valenciana que

11 [es'ta] al sud. Aquest treball [ 'fet] per RM i AA [Obviem el nom i cognom

12 complets per preservar la intimitat de les autores del treball] [es'ta 'fet] sobre la

13 Comunitat Autònoma de Catalunya, ['konste] de la geografia física i la geografia

14 humana i dins de cada apartat [po'Se m t f O'pa] altres apartats, [em

15 afe ' j í t ] uns mapes i fotografies per [ 'beWf e] com ['es] Catalunya. I el

16 president de la Generalitat de Catalunya ['es] el Molt Honorable senyor Jordi Pujol

17 i Solé [s'acaba la lectura]. I aquí [em po'zat] una foto del president [ensenyant-

18 la a la resta de la classe].

19 R: Després ['be] la geografia de de Catalunya. [Comença la lectura].[...] El territori

20 de Catalunya [sítu'at] a l'angle nord-est de la Península Ibèrica [pre'zente]

21 una forma casi triangular de gairebé trenta-dos mil quilòmetres quadrats de

22 superfície. El costat nord [ez re'kolze] la gran serralada pirinenca (xxx) amb la

2 3 resta d'Europa. Els límits de Catalunya [ ' S O n ] Aragó, França i el mar Mediterrani.

24 Unitats de relleu i rius més importants. Els rius més importants de Catalunya ['son]

25 [/ 'altra nena els assenyala al mapa] : el Llobregat amb el Carderer, el Ter, la Noguera

2 6 Ribagorçana, la Noguera Pallaresa, el Ebre amb el Segre. I les unitats de relleu de

2 7 Catalunya [ ' S O n ] Serralada Prelitoral de Catalunya, la Depre(s)sió central catalana,

28 el Sistema mediterrani, la Depre(s)sió prelitoral, la plana de l'Empordà, els
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29 Prepirineus, la costa i els Pirineus. Després el relleu. Catalunya ['ßs] una regió

0O essencial muntanyosa. En el seu accidentat relleu [preào'minen] els petits

31 altiplans, les muntanyes mitjanés que [repre'zenten] un setanta-cinc per cent

32 de la extensió total, la complexa estructura i els paisatges molt variats [ ' S O n ] el

3 3 resultat d'una llarga i moguda evolució geològica [s'acaba la lectura].

34 AB: [Comença la lectura]. El clima. Catalunya [es'ta situ'aSe] en la zona

3 5 temperada de l'hemisferi septentri- septentrional. Catalunya [pfß 'Zßnte] moltes

36 de les característiques climàtiques pròpies de la seva latitud, uns trets particulars que

37 [de ' f ípen] tant de la influència més pròximes com de la diversitat del relleu que

38 [aksen'tue] aquesta varietat del clima [s'acaba la lectura].

39 R: Després aquí [eiT) f l ' ka t ] unes fotografies del relleu de Catalunya.

40 AB: [Assenyalant-ho]. Aquestes ['son] les muntanyes de Montserrat, aquests

41 ['son] els cingles de Tabertet, els de Montsant, el Montseny i la Costa Brava.

42 Aquesta ['es] la Plana de Vic, aquest ['es] el pic de (xxx) el (xxx) la Ribera

43 Baixa i la i la (xxx) del Litoral del Baix Camp.

44 R: Després [ßlT) f í ' ka t ] mm les temperatures del clima a: aquí.

45 AB: Les temperatures del gener, les temperatures del: del juriol i les temperatures

46 (xxx).

47 R: Després [ert) f i ' ka t ] unes dades climàtiques, que ['son] el el clima la:

48 geografia humana.

49 AB: [Comença la lectura]. La població, nombre d'habitants, densitat i poblacció. El

50 nombre d'habitants de Catalunya ['ßs] de sis milions i pico. La densitat de

51 població ['ßs] de cent noranta coma quaranta-vuit habitants per quilòmetre quadrat.

52 Agrupament de la població, capital de la comunitat i ciutats importants. Les capitals

5 3 més importants de Catalunya [ ' S O n ] Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona, però la

54 més gran i important ['ßs] Barcelona, que ['tß] un milió sis-cents vuitanta-vuit

55 mil cent trenta-nou habitants. Les ciutats més importants ['son] l'Hospitalet de

56 Llobregat, dos-cents setanta-tres mil dos-cents vuitanta-quatre habitants; Badalona,

5 7 -cents divuit mil cent setanta-u habitants; Sabadell, cent vuitanta-nou mil cent

5 8 vuitanta-quatre habitants i Terrassa, cent cinquanta-set mil quatre-cents quaranta-

59 quatre habitants. La llengua. La llengua que [ßS 'parle] a Catalunya ['ßs] el

60 català i el castellà. Activitats econòmiques, sector primari, secundari i terciari. El

61 conjunt d'activitats del sector terciari [ßs'tan Pßlasio'naäes] amb

62 l'agricultura, la ramaderia, els boscos, la caça, la pesca i d'acord amb alguns autors

63 també les activitats extractives, la mineria. El sector secundari [a'plßye] les

64 activitats extractives o mineres, la producció d'energia, la indústria i la
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6 5 construcció. El sector terciari [ a ' p 1 e y E ] també de servei no residual residual

66 [íg'klow] el conjunt d'activitats econòmiques no directament productives en el

67 sentit de [kf e'a] bens de consum o de producció siguin agraris o industrials i no

68 [destí 'naoes] a [pOSipiU ' ta ] o[fas111'ta] la satis-la satisfacció de

6 9 necessitats humanes [s'acaba la lectura]. I aquí hi [ 6 m p O ' Z a t ] les fotografies de

70 les capitals més importants de Catalunya.

71 R: Que aquesta ['6S] la de Barcelona [assenyalant-ho], aquesta ['es] la de Girona,

7 2 aquesta [ ' 6 S ] la de Tarragona i aquesta [ ' e S ] la de Lleida. Després aquí

73 [ em, f1 'ka t ] l a piràmide de població, aquesta ['fis] la de les dones i aquesta

74 ['es] al dels hòmens. Després un altre mapa més petit de la Península Ibèrica (xxx).

75 Després [erç f í ' ka t ] el mapa de Catalunya, que l'[am, ' fe t] naltres i (xxx)

76 el Pla d'Urgell i els seus límits ['son] la Noguera, les Garrigues, el Segrià i

77 l'Urgell. Després [ert) ' fet] la bibliografia que per a ['fe] aquest treball

78 [em Utl l íd 'za t ] la Salvat Universal, la Enciclopèdia Nova, la

79 Enciclopèdia Catalana i el aties. I les conclusions ['son] que [am ke'Sat]

80 quatre dies, el primer dia[bam k e'O a] tres hores, el segon m [b a m k

8 1 dos, el tercer [bam aka 'ßa ]de[ ' f e ] les fotocòpies dels mapes

82 AB: i [empe'yar]-les.
83 R: I [ampe'ya]-les, i el quart [bam p a'S a] tot a l'ordinador.

OBSERVACIONS:

No hem obviat -de forma sistemàtica- les parts de l'exposició que esdevenen un exercici de lectura del treball ja

que igualment aporten informació sobre l'estructura morfofonològica de les diferents formes verbals. Tanmateix,

hem assenyalat entre claudàtors quan es tracta de fragments llegits en la mesura que introdueixen un grau de

formalitat que cal tenir en compte.
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