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L'avanQament de I'edat d'aprenentatge obligatori d'una Ilengua estran
gera deis 11 als 8 anys en el context educatiu espanyol, així com la de
manda creixent per part deis pares d'introduir-ne I'ensenyament al més 
aviat possible, ja sigui al Primer Cicle de Primaria (6-7 anys) o encara més 
aviat, en l'Educació Infantil (3-5 anys), no solament indica un alt nivell de 
conscienciació de la necessitat de coneixement d'idiomes que el món ac
tual exigeix, sinó que també evidencia la creenQa que existeix una edat pri
vilegiada per aprendre Ilengües, que se situa en els primers anys de I'es
colaritat. 

Aquesta creenQa és compartida majoritariament per pares i professors 
a partir de la impressió generalitzada que els nens, contrariament als 
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adults, tenen una gran facilitat per aprendre qualsevolllengua que se'ls en
senyi precogment. Com qualsevol creenga, peró, la idea de la superioritat 
deis infants en I'aprenentatge de Ilengües estrangeres és el producte de la 
barreja d'una percepció sintetica, poc analítica, i d'una actitud favorable 
gens crítica: la seva base rau en una extrapolació del procés d'adquisició 
de la primera Ilengua al procés d'adquisició de les Ilengües estrangeres i 
en un menysteniment sistematic deis factors contextuals i motivacionals 
que poden diferenciar I'aprenentatge de la Ilengua primera o materna, o 
d'una segona Ilengua en un marc natural, de I'aprenentatge d'una lIengua 
estrangera en un context alie, formal i limitat com és el marc escolar. 

L'objectiu d'aquest estudi és precisament proposar una aproximació 
sistematica al món de les creences deis pares sobre I'aprenentatge de 
Ilengües estrangeres en I'edat infantil, creences que són a la base de les 
expectatives socials i les representacions que se'n poden fer els mateixos 
infants. 

1. Les creen ces 

1 .1. LA NATURALESA DE LES CREEN CES 

Dewey (1933: 6) defineix les creences com a «opinions fermes en te
mes sobre els quals no tenim coneixements sólids o que no podem provar; 
peró, en canvi, estem ben convenguts d'aquestes opinions i les acceptem 
com a vertaderes» .És a dir, les creences no són fruit del raonament i la ló
gica, sinó d'una assimilació inconscient deis elements culturals presents 
en el nostre entorn, com podrien ser els missatges implícits d'un programa 
televisiu, un anunci publicitari, la Iletra d'una cangó o el que hem sentit dir 
a la gent, entre d'altres. Aquest procés d'assimilació es produeix sovint a 
través d'experiencies viscudes per un mateix, i per tant té una carrega 
afectiva important. Per exemple, s'ha demostrat que les creences meto
dológiques que els professors tenen estan fortament marcades per les ex
periencies d'aquests en edat escolar (Bullogh, 1991). 

És precisament aquest element afectiu el que fa que les creences si
guin poc propenses al canvi alllarg de la vida de I'individu. Per aquest mo
tiu, quan es troba una evidencia que confirma la creenga es tendeix a do
nar-li molt més pes a aquesta, mentre que quan es presenta I'evidencia 
contraria difícilment es revisa o modifica la creenga. En el cas que I'e
videncia sigui ambigua, I'individu tendeix a manipular-la selectivament per 
tal que coincideixi amb les creences própies. Un altre tret característic de 
les creences és la seva naturalesa poc dinamica, que fa que no sempre es 
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trobi consistencia interna dins d'un sistema de creences. Aquesta manca 
de consistencia es podria explicar per I'existencia de creences més prio
ritaries que d'altres (Schutz, 1970). En definitiva, les creences són fon;:a es
tables i es resisteixen al canvi fins al punt que, quan es produeix un can
vi, aquest no sol estar motivat per arguments raonats, sinó al contrari. 

1.2. LES CREENCES SOBRE L'APRENENTATGE DE LLENGÜES 

L'estudi formal de les creences sobre I'aprenentatge de segones Ilen
gües es va iniciar als anys vuitanta com a part d'un corrent general en el 
camp d'ensenyament de segones Ilengües que considera I'aprenent com 
a eix central en el procés d'aprenentatge. Principalment preocupava pen
sar que, si el sistema de creences de I'aprenent no coincidia amb els prin
cipis basics deis enfocaments comunicatius, I'eficacia d'aquests es podia 
veure mal mesa. Els estudis que s'han portat a terme des de Ilavors es po
den classificar en quatre grans grups, corresponents als següents objec
tius: 1) la identificació de les creences deis aprenents; 2) la creació de per
fils d'aprenents segons les seves creences; 3) I'establiment de relacions 
entre les creences deis aprenents i els seus estils d'aprenentatge; i 4) la 
comparació de les percepcions deis aprenents amb les deis professors. 

En general, les creences que s'han identificat en aquests estudis mos
tren que els aprenents mantenen alhora creences que són coherents amb 
els enfocaments comunicatius i d'altres que no ho són, Així doncs, els apre
nents de I'estudi de Riley (1989) eren conscients d'algunes de les caracte
rístiques especials que comporta I'aprenentatge d'un idioma, en contrapo
sició a d'altres tipus de coneixements (per exemple, «el procés d'aprenen
tatge no acaba maj,,), perO també en tenien opinions restrictives (per exem
pie, «només hi ha una manera d'aprendre una /lengua, memoritzant regles, 
expressions tetes i vocabulari,,). De forma similar, la majoria de les creen
ces deis aprenents de Victori (1992) coincidiren amb els principis deis en
focaments comunicatius, encara que algunes no propiciaven el desenvolu
pament d'LJn aprenentatge autónom i d'altres diferien clarament deis enfo
caments comunicatius. És el cas de la creenQa mostrada per la majoria deis 
aprenents, que diu que «la lectura no esta relacionada amb /'expressió es
crita". Cal destacar, perO, que en la major part deis estudis les creences 
acostumen a ser majoritariament compartides entre els aprenents, encara 
que en alguns casos es donen divergencies d'opinió, Per exemple, als es
tudis de Horwitz (1987, 1988) hi havia discrepancies a I'hora de valorar quin 
era el temps necessari per aprendre un idioma. Alguns estudis han apro
fundit aquestes divergencies i s'hi han trobat relacions, És el cas de I'estu
di de Wenden (1987), en que es defineixen tres tipus d'aprenents (els co
municatius, els analítics i els afectius), i el de Willing (1985), que en defineix 
quatre (concrets, analítics, comunicatius i inclinats a situacions autoritaries), 
Victori també troba correlacions significatives entre les creences i el nivell 
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de competencia lingüística, I'experiencia en altres lIengües, i el tipus d'a
prenent (primer, segon o tercer cicles universitaris). 

En comparar les creences de I'alumnat amb les del professorat, Block 
(1990) hi troba coincidencies, com per exemple la d'equiparar I'aprenen
tatge de la Ilengua amb un viatge o I'opinió que és difícil aprendre una lIen
gua. No obstant aixo, també hi detecta diferencies de base, com ara el fet 
que els aprenents eren de I'opinió que un cop presa la decisió d'invertir di
ners i temps a assistir a un curs, la responsabilitat requeia en el professor, 
mentre que els professors tenien I'expectativa que els aprenents juguessin 
un paper més actiu a I'aula. D'altres estudis, com el de Nunan (1988), han 
trobat discrepancies similars. El treball de Block és interessant pel proce
diment que es va seguir en I'analisi de les dades, ja que es van identificar 
les metafores emprades pels aprenents en expressar les seves creences 
(per exemple, la Ilengua s'equipara a un objecte). 

1.3. L'ESTUDI DE CREEN CES ENTORN DEL FACTOR EDAT I LA SEVA RELACIÓ 

AMB L'APRENENTATGE DE LLENGÜES 

A comengament deis anys vuitanta, C. Snow (1983) ja es feia resso de 
la creenga generalitzada entre la població que els nens són més bons 
aprenents d'una Ilengua que els adolescents i els adults. Uns anys més 
tard, a I'enquesta de Horwitz (1983) anomenada BALLI (The Beliefs About 
Language Learning Inventory) s'hi inclou un ítem que fa referencia al fac
tor edat en I'aprenentatge d'una Ilengua. Els resultats d'aquesta enquesta 
confirmen el que Snow ja havia percebut de manera informal: la creenga 
que «és més f¿cil aprendre un idioma de petit que de gran». 

En els dos estudis de Horwitz als EUA (1987, 1988), la població en
questada va respondre majoritariament a favor de I'afirmació anterior. Més 
concretament, en I'estudi de 1987, deis 32 aprenents universitaris interna
cionals d'angles, un 84 % estaven d'acord amb I'afirmació anterior. En I'es
tudi de 1988, deis 241 aprenents nord-americans d'alemany, frances i cas
tella, també un 84 % creien en la facilitat deis infants. Es podria pensar, 
pero, que aquesta creenga es localitza majoritariament als EUA. No obs
tant aixo, estudis posteriors duts a terme en d'altres pa'isos corroboren que 
la creenga té un ambit més ampli. És així en I'estudi de Verdés i Vilagrasa 
(1993), en que la població castellanoparlant també es va mostrar a favor 
de la facilitat lingüística deis nens. 

Tot i que I'ítem sobre el factor edat a BALLI ens dóna una idea sobre 
I'opinió deis enquestats, I'ítem del qüestionari és molt general, ja que no di
ferencia I'adolescencia de la infancia i I'edat adulta. En canvi, en I'enques
ta de Victori (1992) s'hi inclou un ítem que sí que dóna una informació més 
detallada. A la pregunta "quina creus que és la millor edat per aprendre 
un idioma?», un 78 % van triar el tram deis 5 als 12 anys. 
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Constatada aquesta creenga generalitzada, caldra, dones, preguntar
nos si la població és capag de fer explícits els motius que la indueixen, 
com també caldra considerar el perque de la seva persistencia. A la bi
bliografia trobem poca informació sobre aquests dos aspectes. Tan sois a 
I'estudi de Victori s'indica que els enquestats van atribuir la capacitat su
perior deis nens sobre els adults a factors de desenvolupament cognitiu i 
social (en un 84 i un 16 %, respectivament). Pel que fa a la persistencia de 
la creenga, Snow proposa dues hipótesis, una de les quals només és per
tinent en contextos de segona Ilengua, mentre que I'altra seria aplicable 
tant a un context de segona lIengua com de Ilengua estrangera. Segons la 
primera, la població adulta ha d'afrontar situacions en la L2 de més difi
cultat comunicativa que els nens, i aixó fa que les seves mancances es fa
cin més evidents. Aquest fenomen, segons Snow, podria portar a pensar 
erróniament que els adults tenen més dificultats que els nens, quan en re
alitat les situacions de comunicació a que pares i fills estan exposats no 
són comparables. Segons I'altra hipótesi, I'orgull de pare seria un altre fac
tor explicatiu de la creenga. Sovint, als ulls de I'adult, i especialment deis 
pares, sembla que el nen tingui una competencia lingüística més avanga
da de la que realment té. En part, aixó és degut al fet que els nens tenen 
una gran capacitat per reproduir per mimetisme les rutines a classe i les 
interaccions de tu a tu amb I'adult. D'altra banda, els pares s'impressionen 
facilment davant el progrés lingüístic d'un fill, ja que sovint no coneixen la 
Ilengua segona/estrangera que el fill apren o no en tenen un bon domini i, 
per tant, no solen ser bons jutges. 

A més a més de les conjectures de Snow per explicar els motius que 
indueixen la població a pensar que el nen és més bon aprenent que I'a
dult, cal també considerar la naturalesa mateixa de les creences en gene
ral. Se sap que les creences es formen d'hora a la vida per un procés de 
transmissió cultural (Pajares, 1992) i que sovint I'adult no les qüestiona ni 
les confronta o revisa. Aquest, dones, és un altre factor que ajudaria a en
tendre aquesta persistencia. 

2. Plantejament de I'estudi 

La major part deis estudis publicats sobre creences s'han fet en con
textos de segona Ilengua, i no de Ilengua estrangera. Sovint, també els in
formants de les enquestes o entrevistes són adolescents o adults, i no pas 
els pares deis aprenents joves. Cal afegir que els estudis sobre actitud s de 
pares en referencia a I'aprenentatge d'una Ilengua provenen de contextos 
distants. Holmen et al. (1992) analitza les actituds de pares immigrants a 
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pa'lsos nordics en referencia a la L 1 deis seus fills. Cazabón et al. (1993) 
compara les actituds sobre el bilingüisme i el biculturalisme de pares de 
nens que seguien programes bilingües als EUA. Starets (1991) va estudiar 
el mateix al Canada amb aprenents i pares acadians de Nova Escocia en 
referencia al frances (la L 1) i a I'angles. S'observa, doncs, una manca d'es
tudis de creences sobre I'aprenentatge d'una Ilengua estrangera, ja que 
els existents provenen de contextos bilingües en qué s'analitzen les cre
ences deis pares d'una de les dues llengües de la comunitat. 

L'objectiu d'aquest treball és aprofundir I'estudi de creences deis pares 
de nens que han iniciat I'aprenentatge de I'angles precoc;:ment i les pro
jeccions d'aquestes sobre els seus fills. La pregunta principal de la recer
ca és: 1) Ouines creences tenen els pares sobre I'aprenentatge d'una Ilen
gua estrangera abans deis vuit anys? O'aquesta pregunta n'han sorgit 
dues de més específiques: 2) Ouines diferencies veuen entre I'aprenentat
ge de I'anglés de petit i de gran? i 3) Hi ha alguna relació entre les creen
ces deis pares i la pertinenc;:a a una comunitat bilingüe? 

2.1. OESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 

Es van realitzar 40 entrevistes a pares de nens menors de 8 anys que 
estudiaven o havien estudiat anglés a I'escola o al parvulari. O'aquestes 
entrevistes, 22 es van fer en dos centres a Madrid (un parvulari i una es
cola) i les altres 18 a dos centres a Barcelona (també un parvulari i una es
cola). En tots els casos els centres eren privats i estaven situats en barris 
de classe mitja. Al parvulari de Madrid es feia anglés a partir deis quatre 
anys durant mitja hora diaria, i al de Barcelona, a partir deis cinc mesos, 
de deu a vint minuts diaris. A I'escola de primaria de Madrid, tots els nens 
feien anglés dos cops per setmana dins I'horari escolar, mentre que a I'es
cola de Barcelona I'angles era una activitat extraescolar també dos cops a 
la setmana. Segons els pares enquestats, el fet que el centre escolar ofe
rís ensenyament d'angles en edat precoc;: no va ser un factor decisori per 
a la tria de I'escola. 

Oonades les condicions d'horaris laborals i escolars, moltes entrevistes 
es van fer amb les mares, la major part de les quals tenien estudis secun
daris i algunes, universitaris. Ouant a les edats, es van entrevistar 10 ma
res de menys de 35 anys, 24 de 35 a 39 anys i 9 de més de 39 anys. A 
les taules 1, 2, 3, 4 i 5 es presenten les variables considerades relatives a 
les 40 famílies objecte de I'estudi. La major part de famílies de Barcelona 
parlaven en catala a casa, encara que tenien contacte freqüent amb el 
castella amb familiars. La major part de famílies de Madrid no tenien con
tacte social amb parlants d'altres Ilengües que no fossin el castella, enca
ra que 5 tenien contacte amb altres Ilengües per vincles familiars. Cal des
tacar que tots els pares enquestats havien nascut a Espanya, exceptuant 
una mare holandesa resident a Espanya des de feia 15 anys, pero que s'a-
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dre<;:ava a la seva filia en castella. Pel que fa al coneixement de Ilengües 
estrangeres, un nombre considerable de pares va iniciar-se amb el francés 
en I'ensenyament obligatori. Quant a I'anglés, la majoria (especialment els 
homes) en tenien coneixements, i més de la meitat I'utilitzaven a la feina. 

T AULA 1. Edat deIs nens de I'estudi 

Edat deIs nens Tres Quatre Cinc Sis Set 

N = 44 4 12 14 11 3 

TAULA 2. Cursos d'ensenyament rebuts pels nens 

Cursos escolars Un Dos Tres Quatre 

N = 44 14 13 13 4 

T AULA 3. Llengües habituals de les tamílies entrevistades 

Barcelona N = 18 Madrid N = 22 

Catala/Castella 3 Castella 15 

Catala 3 Castella/contacte amb una 5 
lIengua hispana 

Castella/contacte freqüent 1 Castella/contacte amb una 2 
amb el cata la lIengua estrangera 

Catala/contacte freqüent 11 
amb el castella 

TAULA 4. NiveJl de coneixements d'angles per part deIs pares 

NiveJl d'angles Nul Elemental Intermedi Alt No contesta 

N = 80 15 18 19 23 5 

T AULA 5. Ús protessional de I'angles per part deIs pares 

Ús de la teina Sí No No treballa No contesta 

N = 80 43 24 9 4 
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2.2. DISSENY I METODE D'ANÁLlSI DE LES ENTREVISTES 

Es va dissenyar una entrevista semiestructurada amb la qual es prete
nia que els pares verbalitzessin les seves creences sobre I'aprenentatge 
de lIengües de manera forya espontania. Les preguntes de I'entrevista co
brien tres tematiques (apendix A). La primera girava entorn de les opinions 
deis pares sobre I'aprenentatge de I'angles en general i, en particular, so
bre I'aprenentatge aban s deis vuit anys (per qué és important aprendre 
anglés?, per qué és important avam:;ar redat d'inici?). A les entrevistes de 
Madrid també es demanava si les seves opinions variarien en cas que vis
quessin en una comunitat autónoma bilingüe. El segon tema de I'entrevis
ta estava centrat en el fill. Es demanava informació sobre la vivencia del 
nen a la classe d'angles (el grau de satisfacció, quant i que havia apres, 
com se'ls ensenyava) i sobre la percepció d'aquesta vivencia pels pares 
(si creien que el nen hi tenia facilitat, si n'estaven satisfets, si els sembla
va bé el temps que I'escola dedicava a I'angles). A la tercera part es de
manava que fessin una valoració del seu propi aprenentatge d'una Ilengua 
estrangera, fent especial emfasi en I'experiencia escolar i a les creences 
personal s sobre I'edat d'inici de I'idioma. 

Les preguntes de I'entrevista van funcionar com a punts de partida 
comuns a totes les entrevistes, encara que cada entrevista es va portar 
amb variacions en I'ordre i nombre de preguntes en funció de la interac
ció que es va establir amb les mares. En forya ocasions una res posta por
tava I'entrevistador a una determinada pregunta, i amb freqüencia no es 
va fer necessari formular explícitament totes les preguntes, ja que alguns 
temes sorgiren espontaniament. És el cas de I'última pregunta sobre I'e
dat, tema que gairebé sempre va treure I'entrevistat abans que se li de
manés explícitament. De la mateixa manera, alguns cops també es van 
fer preguntes que no estaven anotad es a la guia de I'entrevista, peró que 
en el moment de I'entrevista, i també fruit de la interacció, va semblar 
oportú plantejar. 

La major part d'entrevistes es van fer quan els pares anaven a recollir 
els seus fills a I'escola, amb una durada aproximada de deu a vint minuts. 
En una primera fase de I'estudi es van analitzar les 18 entrevistes de Bar
celona, i s'hi van poder identificar vuit creences relacionades amb I'apre
nentatge precoy de I'angles. Posteriorment s'han analitzat les 22 entrevis
tes de Madrid per tal de poder ratificar i aprofundir les vuit creences ini
cials i identificar-ne d'altres. A partir de les transcripcions de les entrevis
tes, s'ha efectuat una analisi informatitzada de continguts (O.S.R. NUD.IST, 
1993) fent especial atenció a I'ús quotidia de Ilenguatge metafóric d'acord 
amb la concepció de Lakoff i Johnson (1980). 
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3. Analisi de les entrevistes 

Fruit de I'analisi s'han identificat 24 creences (taules 6 i 7) que es des
criuen extensament en les seccions 3.1. i 3.2. En la secció 3.1. es tracta la 
premissa general que el nen té més facilitat que I'adult, i en la secció 3.2. 
s'analitzen altres creences sobre I'aprenentatge del nen en el marc esco
lar. En aquestes dues seccions només s'han identificat com a creences les 
que es manifesten en un mínim de tres entrevistes, i en aquest treball apa
reixen en cursiva, sovint acompanyades d'extractes de les entrevistes. 
Aquests extractes, que s'han marcat amb un asterisc, sempre van seguits 
de la ciutat on es va fer I'entrevista a través d'un codi d'identificació: BeN 
per a Barcelona i MAD per a Madrid. Si bé la finalitat principal d'aquest tre
ball ha estat identificar creences i no pas quantificar-Ies, sovint es presen
ta el nombre de creences o opinions trobades en el corpus de dades (en
tre paréntesi), per tal que el lector pugui copsar-ne el grau de popularitza
ció. La secció 3.3. recull les opinions manifestades pels pares de Madrid 
sobre I'aprenentatge preco9 d'una lIengua estrangera en una comunitat bi
lingüe. 

3.1. EL FACTOR EDAT EN L'APRENENTATGE D'IDIOMES 

L'analisi de les creences manifestades pels pares a propósit de les ra
ons per introduir I'ensenyament/aprenentatge d'una lIengua estrangera 
(anglés) en una edat preco9 deriva d'una premissa o postulat general se
gons el qual els nens, com més petits, més facilitat tenen per aprendre que 
els adults (3.1.1), convicció que mantenen fermament i raonen a partir d'u
na série d'arguments que constitueixen les seves hipótesis explicatives 
d'aquest fenomen (3.1.3). També s'hi inclouen les creences relatives a la 
inferioritat de I'adult (3.1.2) i les argumentacions que donen (3.1.4). En la 
taula 6 es recullen les creences relatives a aquests punts. 

3.1.1. La facilitat del nen per aprendre idiomes 

En un 92 % (37/40) de les entrevistes, els pares coincideixen a creure 
que els nens tenen mes facilitat que els adults per a les Ilengües; la resta 
no es pronuncia sobre aquest punt o ho fa de manera escéptica o dub
tosa. 

Alguns pares creuen que aquesta facilitat específica per a les lIengües 
és part d'una facilitat genérica del nen per a I'aprenentatge de qualsevol 
cosa, és a dir, que els nens ten en facilitat per a tot (9/40). Aquesta afirma
ció es basa en I'observació que aprendre un idioma de petit no demana 
gaire esfore; (18/40) i que els nens aprenen amb rapidesa (6/40). 
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T AULA 6. El factor edat en I'aprenentatge d'idiomes 

Els nens tenen més facilitat que els adults per les Ilengües (37/40). 

Aprendre un idioma de gran és difícil i demana molt esforr,; (35/40), 
mentre que aprendre'l de petit no demana gaire esforr,; (18/40). 

Com més petits són els nens, millor aprenen (assimilen) I'idioma 
(22/40) 

L'oposició Els nens tenen una facilitat especial per adquirir la pronunciació 

nen-adult (14/40). 

Els nens aprenen principalment vocabulari (11/40). 

Els nens tenen facilitat per tot (9/40). 

Aprendre estructures gramaticals és massa dificil per als nens 
(8/40). 

Els nens aprenen amb rapidesa (6/40). 

Els adults aprenen estudiant i els nens, jugant (21/40). 

Els nens tenen bona memoria i no obliden el que aprenen (15/40). 

Hipótesis El nens aprenen un idioma de manera similar a com aprenen la L 1 

explicatives o una L2 en un context bilingüe (12/40). 

Els nens aprenen la nova lIengua de manera natural (9/40). 

Els nens són més oberts que els adults (4/40). 

Els nens estan més ben dotats per a I'aprenentatge de Ilengües 
que els adults (4/40). 

"Lo aprenden todo con una facilidad increíble, y el inglés es una cosa más ... 
[MAD 35] . 

Aquesta facilitat és atribu'ible al factor edat, de manera que com més 
aviat comencin millor, perqué com més petits més bé aprenen (assimilen) 
/'idioma (22/40). 

"Com més petit ets, més facilitat tens per assimilar-Ia (la Ilengua) ... [SCN 14] 

Cap deis pares entrevistats no ha manifestat el contrari, és a dir, que 
I'adult hi tingui més facilitat que el nen. La creen¡;;a, per tant, que els nens 
hi tenen més facilitat esta. molt arrelada, fins al punt que, en aquells casos 
comptats en qué es manifesta algun dubte, el pes de la creen¡;;a popular 
és tan fort que no s'atreveixen a rebutjar-Ia: 

"Aunque todavía tienen que demostrármelo. No lo veo claro, pero prefiero 
probarlo (que el niño asista a clases de inglés) por si acaso ... [MAD 24] 
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La major part d'afirmacions deis pares es fan a un nivell general, sen
se explicitar si aquesta facilitat per aprendre I'idioma abasta la totalitat deis 
diversos components implicats en la competencia comunicativa en una 
Ilengua o només alguns de concrets. 

3.1.1 a La facilitat específica per a la pronunciació i el vocabulari 

Els pares que intenten especificar-ho es refereixen particularment a dos 
dominis, el de la pronunciació i el del vocabulari, contraposant-Ios al de la 
gramatica i al de les estructures sintactiques. Així, on més coincideixen és 
en el fet que els nens ten en una facilitat especial per adquirir la pronun
ciació (14/40): 

.. Entonces da igual los sonidos que sean, francés, chino ... los adquieres de 
forma automática, no tienes que aprenderlos". [MAD 31] 

Aquesta facilitat per a la pronunciació és tan notoria per a alguns deis 
pares, que la situen a un nivell de competencia nativa: 

.. Qualsevol paraula en anglés, la pronuncien com a anglés, no com nosal
tres, els que hem aprés una miqueta de grans, que tenim una pronunciació di
ferent". [BeN 13] 

I addueixen aquesta raó per argumentar que és bo comen9ar quan 
s'és petit. Una mare, reflexionant sobre la seva experiencia, diu: 

.. (Si hubiera empezado de pequeña) creo que tendría mucha mejor pro
nunciación de la que tengo". [MAD 24] 

Pel que fa als altres components lingüístics, els pares creuen que els 
nens aprenen principalment vocabulari (11/40): 

.. Jo penso (que tenen més facilitat) per enganxar el vocabulari". [BeN 5] 

Pero pensen que aprendre estructures gramaticals és massa difícil per 
als nens (8/40): 

.. Una estructura no te la sabran fer, pero bé, ja arribaran a Primaria, que els 
ensenyaran a Ilegir i escriure perfectament, i tindran noció de I'estructura". 
[BeN 18] 
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Cal remarcar que aquests pares no manifesten en cap moment si els 
nens tenen facilitat o no per entendre o produir missatges, val a dir, si te
nen facilitat per comunicar-se amb el nou idioma. 

3.1.2. La dificultat de J'adult: la barrera de J'edat 

La creenga que aprendre un idioma de gran és difícil i demana molt es
tare; (35/40) ha estat remarcada de forma explícita o implícita pels pares 
entrevistats en fer-se ressó de la particularíssima facilitat deis nens. Cal, 
especialment, fer esment de I'edat que els pares consideren com a fronte
ra entre la facilitat i la dificultat per aprendre un idioma, que situen, a tot 
estirar, entre els 7 o 8 anys: 

"Pienso que, hasta los 8 años o así, de lo que se les mete, algo queda». 
[MAD 24] 

A partir d'aquesta edat aprendre un idioma ja comenga a demanar més 
esforg i resulta més dificultós. Alguns, més pessimistes que d'altres, veuen 
dificilíssim o gairebé impossible «d'acabar» quan s'és adult: 

"Partim de la base que I'idioma que aprens als 4 anys, I'aprendras molt millar 
que si I'aprens als 16 i moltíssim més que si I'aprens als 28, com jo». [BCN 15] 

"A partir de los 20 años estás perdido, te cuesta más trabajo asimilar cual
quier cosa». [MAD 38] 

La major part deis pares expressen aquestes creences en parlar de la 
seva própia experiéncia. Gairebé tots van comengar a estudiar una lIengua 
estrangera a I'escola, cap als 10-11 anys. A més, atés que una majoria . 
deis entrevistats tenen més de 34 anys, la necessitat d'aprendre anglés els 
va agafar desprevinguts, ja que són una de les últimes generacions que 
van estudiar majoritariament francés. 

"A partir deis 15 vaig comen9ar amb I'anglés ... deis 16 cap amunt tots vam 
entrar havent estudiat francés; (I'anglés) I'hem fet de grans i aixo es nota mol
tíssim ... he hagut de fer una matxacada per arribar al nivell». [BCN 2] 

Quan se'ls pregunta si els hauria agradat comengar més aviat, la res
posta és gairebé unanime: consideren que com més aviat millor, als 3 o 4 
anys, perqué així els hauria resultat més facil i ara en sabrien més: 
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3.1.3. Hipótesis explicatives de la superioritat deis nens sobre els adults 
per a /'aprenentatge d'idiomes 

L'oposició entre la facilitat deis nens i la dificultat deis adults per a I'a
prenentatge d'idiomes és, com s'ha vist, una opinió compartida per la qua
si totalitat deis pares, els quals donen diverses raons per explicar-la. 
Aquestes raons configuren un seguit d'hipotesis explicatives que es consi
deren a continuació. 

3.1.3a El procés natural 

En primer lIoc, consideren que els nens aprenen la nova /lengua de ma
nera natural (9/40): 

.. Ho agafen com la cosa més natural». [BCN 10] 

Possiblement aquesta naturalitat per part del nen i aquesta manca de 
consciéncia influeix en el fet que alguns pares pensin que els nens apre
nen un idioma de manera similar a com aprenenla L 1 o una L2 en un con
text bilingüe (12/40). Aquesta creene;:a la manifesten majoritariament els 
pares que viuen en una comunitat bilingüe (com els entrevistats a Barce
lona) o aquells que, vivint en una comunitat monolingüe (Madrid), han ex
perimentat un context bilingüe (lIengua diferent del pare, mare o familiar, 
experiéncia d'immersió escolar deis pares, etc.) . 

.. Lo ves (la lengua extranjera) como una cosa natural, normal, como algo 
que ya naces casi con ello. Entonces es como el castellano, que lo aprendes 
cuando naces». [MAD 36] 

.. Ells ho agafen com si estiguessin aprenent el castella (com a L2 a Cata
lunya) o un altre idioma». [BCN 5] 

És per aquesta raó que justifiquen que I'edat d'inici sigui al més pre
coe;: possible, perqué el nen pugui seguir el mateix procés que ha seguit 
per aprendre la L 1 o L2, és a dir, facilment i sense esfore;:, tal com una 
mare diu: 

.. Aprendre I'anglés de forma natural i primaria, des del principi». [BCN 13] 

3.1.3b La plasticitat del nen 

Aquestes creences suposen de manera implícita la idea que el nen 
gaudeix d'una plasticitat que li facilita I'aprenentatge lingüístic. En aquest 
sentit, els nens estan més ben dotats que els adults per a /'aprenentatge 
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(4/40), és a dir, hi ha un factor d'ordre qualitatiu que és exclusiu deis 
nens: 

,,1 sembla que a aquesta edat també el cervell esta més preparat». [SeN 10] 

L'analisi del lIenguatge amb valor metafóric utilitzat pels pares és molt 
il·lustrativa de la seva concepció sobre com els nens aprenen I'idioma. 
Pensen que el nen (<<la ment», «el cervell», «la cabeza») és com un re
ceptacle, i que I'idioma (<<el inglés», «palabras», «cosas», "quelcom») s'hi 
instal·la sense dificultat. A més, e/s nens estan més oberts que e/s adu/ts 
(4/40), aquest «recipient» és «obert» i gaudeix, per tant, de la caracterís
tica de la receptivitat que facilita I'aprenentatge: 

"Tienen la mente muy abierta». [MAD 1] 

Per expressar aquesta obertura que possibilita I'acoblament entre con
tinent i contingut fan servir dos tipus de verbs. O'una banda, verbs d'acció 
que indiquen un moviment de fora a dins, com «les pones», « les das», 
«les metes», «entra», i que accentuen un procés passiu per part del nen. 
En alguns casos I'émfasi esta en la intervenció molt activa de I'adult: 

"Pienso que, hasta los 8 años o así, de lo que se les mete, algo queda». 
[MAD 24] 

mentre que per a altres es tracta d'exposar el nen a la nova Ilengua i es
perar que I'aprenentatge s'esdevingui tot sol: 

"Si ja de petit ha vas sentint, pel sol fet de sentir-ha ja t'entra». [SeN 15] 

En segon Iloc, i amb molta més freqüéncia que els anteriors, fan servir 
verbs de direcció de dins a fora, que impliquen una visió més activa per 
part del nen, com ara «cogen», «enganxen», «pillan», «maman», «asimi
lan»: 

"Amb poc temps, ha agafat moltes coses». [SeN 2] 

«Están mamando inglés, lo cual me parece fabuloso». [MAD 35] 

En altres casos es combinen les dues visions, com: 

"y todo lo que les pongas lo recogen». [SeN 4] 
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Una metaJora molt utilitzada és comparar els nens amb «esponges» 
que es van amarant: 

"Com més petits, més són com esponges, més s 'empapen. Més els entra». 
[SCN 15] 

3.1.3c. La retentiva 

Una altra creenc;:a que, segons els pares, explica la facilitat per a I'a
prenentatge d'idiomes és que els nens tenen bona memoria i el que apre
nen, no ho obliden (15/40). Tenir memoria és un indicador de facilitat per 
als idiomes i, tal com alguns pares manifesten, els nens en tenen més que 
els adults: 

"Creo que és evidente que, cuando tienes la memoria despierta, es de pe
queñito». [MAD 38] 

L'analisi de les expressions que manifesten aquesta creenc;:a mostra 
que la major part deis pares pensen en una memoria a Ilarg termini. Els pa
res ho expressen equiparant I'anglés a una «cosa» que es passa a «pos
seir» i, si de moment no es recorda, tard o d'hora es recupera: 

"Si aprenen 100 paraules, ja les tenen per sempre». [SCN 1] 

"Sobre todo en la retentiva, porque si te lo puede decir un día y pasa el 
tiempo se sigue acordando». [MAD 37] 

Els verbs més utilitzats quan parlen de la memoria són «retenir», «que
dar» «gravar» tots ells amb el mateix valor metaforic de guardar I'idioma 
(paraules, coses, etc.) dintre d'ell mateix (el nen, el cap, etc.). 

3.1.3d. El component lúdic 

Per últim, creuen que una altra causa facilitadora per a I'aprenentatge és 
la manera d'aprendre: els adults aprenen estudiant i els nens, jugant (21/40). 
Aquest component lúdic es manifesta de dues maneres. O'una banda, es 
considera que el nen ho aprén tot jugant, cantant, fent titelles, etc.: 

"Se aprende sin esfuerzo, porque todo es como un juego, están aprendien
do inglés a través de juegos, de actividades ... cosas así». [MAD 26] 

I d'una altra, hi ha la idea que el fet d'aprendre és un joc en si mateix, 
és com jugar a posar vestits diferents (etiquetes verbal s) a les coses que 
coneix en la seva Ilengua: 
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"Es un juego, o sea decir cosas en otros idiomas». [MAD 24] 

De fet, diverses mares van explicar que els nens, a casa, feien jocs ver
bals (endevinalles) amb I'adult o entre els germans: 

"Digues un animal i jo et diré com es diu en anglés». [SCN 6] 

Aquest aspecte lúdic els fa creure que el nen aprén experiencialment 
a través deis sentits (escoltant, cantant, mirant imatges, movent-se, etc.) i 
no analíticament (estudi del sistema lingüístic, com fa I'adult). A més, el joc 
és plaer i no es fa per obligació: 

,<Imagino que el fet de fruir-ne com un joc, no com una obligació, hi deu 
contribuir». [SCN 6] 

3.1.4. Hipótesis explicatives de la inferioritat deis adults 
respecte deis nens 

Els pares són conseqüents pel que fa a aquesta qüestió, ja que, quan 
expliquen les raons de les dificultats que troben els adults en aprendre un 
idioma, les situen en els pols oposats de les addu'ides per justificar la fa
cilitat deis nens. 

3.1.4a. El procés artificial i dificultós de /'adult 

Si els nens aprenien de manera natural quasi sense adonar-se'n, apren
dre un idioma de gran és difícil i demana molt esfore; (35/40). Els nens s'ho 
prenen com un joc, els grans com un «treball difícil» en res posta a una ne
cessitat (feina, turisme, etc.) que fa «patir», que pot arribar a ser una «tor
tura» i que, sobretot, demana molt «d'esforg»: 

"Demana un esforv extra, i lIavors aquell esforv extra havia de ser molt bo 
perqué et compensés el fet d'anar-hi (a classe)>>. [SCN 9] 

3.1.4b. L'encarcarament mental 

Les raons que donen per explicar aquesta dificultat són les contraries 
a les esmentades en parlar de la facilitat deis nens. Així, per exemple, ex
posen que de gran falla la memoria i costa d'adquirir I'accent. 

"La memoria et falla». [SCN 12] 

"Cuando eres mayor no tienes ... la forma de hablar los mismos sonidos, te 
cuesta más reproducir que a un niño pequeño». [MAD 25] 
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Si en el cas del nen es diu que esta «obert», ara s'utilitza el terme 
«tancat»: 

"Porque ya estás muchísimo más cerrado». [MAD 27] 

Una minoria apunta a canvis mentals que s'han esdevingut amb el 
temps a causa de I'aprenentatge lingüístic previ: 

"Quan ets gran et suposa un problema més gran, perque tens la mentalitat 
molt més estructurada amb les Ilengües que has assimilat de petit». [BeN 14] 

3.1.4c. El component motivacional: /'obligació o la necessitat 

Molts deis pares entrevistats s'han vist obligats per necessitats profes
sionals a estudiar I'angles de grans, posant-hi en general enormes dosis 
de voluntat, sovint sense I'exit desitjat. Aixo es deriva de la creen¡;:a, am
pliament compartida pels pares, que els adults aprenen estudiant i els 
nens, jugant (21/40): 

«El inglés en niveles superiores no suele ser tan divertido». [MAD 28] 

Ja no és divertit, perque perd el component lúdic. S'estudia «en serio», 
«a través de lIi¡;:ons», «amb lIibres», «metódicament» i «estudiant gramati
ca i regles». També s'hauria de fer «practicant», pero sembla que aques
ta activitat majoritariament es fa, si hi ha possibilitats, fora de I'escola. 

3.2. L'EXPERIENCIA ESCOLAR EN L'APRENENTATGE D'IDIOMES 

En I'apartat anterior s'ha analitzat la creen¡;:a deis pares que els nens 
aprenen amb més facilitat que els adults; aquí es tracta de veure com els 
pares han vist I'experiencia d'iniciar els seus fills en una Ilengua estrange
ra a una edat preco¡;:. Aquesta reflexió ha fet aflorar altres creences, que a 
vegades trenquen la consistencia del sistema descrit en I'apartat anterior. 
La descripció de I'experiencia s'ha fet en relació amb aquests aspectes: 
I'aprofitament de les classes (3.2.1), la metodologia didactica (3.2.2) i el 
temps d'exposició a I'idioma (3.2.3). A la taula 7 es recullen les creences 
relatives a aquests punts. 

3.2.1. L'aprofitament de les classes 

A les entrevistes, els pares fan valoracions diverses del que els seus 
fills han apreso La major part n'estan satisfets o molt satisfets, mentre que 
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TAULA 7. L'experiencia escolar en I'aprenentatge d'idiomes 

L'aprenentatge deis nens a I'escola es limita a la repro-
ducció de paraules, canyons i frases fetes (36/40). 

Malgrat I'escas rendiment immediat, el guany sera a la llar-
ga (11/40). 

L 'aprofitament 
L'aprenentatge a aquesta edat consisteix principalment en 
una familiarització amb la lIengua (6/40). 

Si els nens no saben lIegir ni escriure, només poden 
aprendre vocabulari (4/40). 

Als nens se'ls ha d'ensenyar jugant (15/40). 

La metodologia 
Als nens d'avui se'ls ensenya de manera diterent i molt mi-

didactica 
llar que abans (7/40). 

A aquestes edats I'efecte de les classes en els nens 
depen bastant del professor (5/40). 

L'exposició diaria deis nens a I'idioma no hauria de ser gai-

El temps d'exposició 
re prolongada (25/40). 

a /'idioma A Primaria, I'exposició pot ser més intensiva que al parvu-
lari (3140). 

d'altres no constaten un aprenentatge suficient o se'ls fa difícil valorar-lo. 
Aquesta sensació de poc aprofitament només la van expressar els pares 
deis nens que feia dos i sobretot tres anys que estudiaven anglés, mai du
rant el primer any. No obstant aixo, tant els que se'n mostren satisfets com 
els que no n'estan conven9uts creuen que «com més petit, millor ••. Aixo fa 
que hi hagi pares que no esperen resultats a curt termini del que el fill 
aprén, perqué el guany sera. a la /larga (11/40): 

«Del que sí que estic convenyuda és que ... si no aprengués coses (ara) li 
serviria per després». [SeN 8] 

Aquestes expectatives a lIarg termini s6n molt importants per a la ma
jor part de pares, especialment aquells que troben que els seus fills estan 
aprenent poco 

En definitiva, els pares veuen el que els seus fills estan fent ara tan sois 
eom I'iniei d'un procés que sera lIarg. Aixf dones, parlen d'aquesta expe
riencia com ccun primer contacte •• , ccuna empenta •• , «una familiaritzaci6», 
«una preparaeió» o I'establiment d'una «base». Entre els avantatges a lIarg 
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termini que implica aquest inici a la Ilengua, s'esmenta el fet que es pot as
solir un nivell més avan9at i que, per tant, es guanya temps: 

«Em vaig equivocar el primer any -que no vaig apuntar la nena a anglés-, 
i per aixó ara no voldria tornar-me a endarrerir -pel fet que la nena no tindra 
anglés quan comenci Primaria-... No vull que perdi el que ha aprés aquests 
dos anys". [SeN 16] 

D'aquest últim extracte crida I'atenció el lexic que la mare utilitza (<<en
darrerir" i "perdre,,), que és una excel'lent exemplificació de la metafora 
de I'aprenentatge d'una Ilengua com a camí, viatge o, potser millor, com a 
cinta transportadora que esta sempre en funcionament i, si en baixes o no 
hi puges a temps, després mai no et pots recuperar. Els pares també uti
litzen aquest mateix Ilenguatge metaforic per explicar la seva experiencia 
amb la lIengua estrangera: 

«Que no le pase como a nosotros, que lo cogimos muy tarde". [SeN 4] 

Aquest raonament (guanyar temps) el fan tant els pares que consideren 
que /'aprenentatge a aquesta edat consisteix en una familiarització amb la 
/lengua (6/40) com els que manifesten que /'aprenentatge deis nens a /'es
cola es limita a la reproducció de paraules, canr;ons i frases fetes (36/40) 
que, com es veu, són majoria. En la primera creen9a els pares creuen que 
el nen esta interioritzant la Ilengua, que aprén a conéixer que hi ha d'altres 
Ilengües i sons, i que aixo és més important que el que el nen pugui apren
dre productivament a curt termini. Aquest procés d'interiorització, «d'assi
milació", no és observable, pero confien «que després (tot el que s'esta 
aprenent ara) sortira». Els següents fragments són molt il'lustratius: 

"Sincerament, tampoc no és la nostra idea que n'aprengui. (Ara) s'hi ha de 
familiaritzar. Jo crec que és un procés d'aprenentatge". [SeN 3] 

A aquests pares no els preocupa que ara sembli que els seus fills 
aprenguin poco Confien que, si comencen aviat, I'anglés progressivament 
pass ara a ser quelcom natural per al nen, perqué així de gran «lo tenga 
más asumido», va dir una mareo Una altra va utilitzar I'expressió "portar 
I'anglés de petit», com si es tractés d'una pe9a de roba, com si fos una 
segona pell. 

Els pares que mesuren I'aprenentatge deis nens a I'escola a través de 
la capacitat de reproducció de paraules, frases fetes, etc. utilitzen expres
sions com «superficial», «senzill» i "no en profundidad» per descriure el 
que els seus fills han aprés fins ara i ho justifiquen per la seva poca edat. 
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La majoria explica que, basicament, estan aprenent vocabulari elemental, 
«paraules soltes» diuen molts pares, pero n'estan contents perqué pensen 
que a aquestes edats els nens aprenen principalment vocabulari i no pas 
Ilenguatge més funcional: 

"Por lo que me comenta ella es a base de ... son los colores, algo básico, el 
vocabulario. [ ... ) Aunque quizás ... me temo que con seis años tampoco se les 
puede apretar más, ¿no?». [MAD 19) 

Fins i tot hi ha pares que justifiquen el fet que no aprenguin o treballin 
d'altres aspectes de la Ilengua dient que encara no saben escriure o Ilegir. 
Per tant, la creen9a seria si el nen no sap lIegir ni escriure, només pot 
aprendre vocabulari en la LE (4/40). Una mare ho explicava així: 

"Una estructura no te la sabran fer, pero bueno tampoc no ens interessa. Ja 
arribaran a Primaria, que els ensenyaran a Ilegir i escriure perfectament i tindran 
nació de I'estructura». [Be N 18) 

Resumint, hi ha pares que confien que el nen esta aprenent encara que 
no ho demostri, mentre que per a d'altres el nen aprén basicament voca
bulari. En aquest segon grup, els pares són conscients de les limitacions 
del nen, i per tant no els sorprén que el nen no aprengui moltes paraules 
o que no aprengui a comunicar-se. Hi ha, pero, un tercer grup de pares 
que també es miren I'aprenentatge des d'un punt de vista productiu, que 
mostren decepció pel que el nen esta aprenent. Tot i així, i a pesar de la 
manca de resultats tangibles, creuen que les classes de LE tindran una 
funció en una etapa posterior de la vida deis seus fills. 

3.2.2. La metodologia did¿ctica 

Es va preguntar als pares si estaven satisfets de I'experiéncia del seu 
fill o si voldrien que fes més hores de classe; els que responien positiva
ment sovint ho justificaven al'ludint a la metodologia, que majoritariament 
qualifiquen d'apropiada. Així ho va expressar aquesta mare quan se li va 
demanar quantes hores li semblaria adequat que un nen fes anglés: 

"Menos de tres o cuatro no. Se puede enfocar de formas amenas. No tiene 
que pasar nada». [MAD 20) 

I aquesta altra, quan se li va demanar a qué atribu'ia el fet que la seva 
filia semblava que gaudia de la classe d'anglés: 
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.. Se'ls dóna d'una manera prou dinamica, suposo que (aquesta) és la pa
raula, o divertida, que a ells els agrada". [BeN 18] 

Oarrera d'aquestes afirmacions hi ha la creenc;:a que els nens aprenen 
jugant (21/40). O'aquí, dones, deriva aquesta altra creenc;:a que als nens 
se'ls ha d'ensenyar jugant (15/40). Aquests són alguns deis qualificatius i 
les descripcions que les mares van fer sobre com s'ha d'ensenyar: .. de for
ma amena», .. a modo de juego», "de forma atractiva», "d'una manera que 
al nen Ii entri», «amb eines habituals de la seva edat, dibuixant, cantant», 
etc. Aquesta creenc;:a és corroborada per I'experiéncia deis seus fills, i 
també per I'experiencia propia deis pares durant I'época escolar. A la ma
joria d'aquests nens els agraden les classes d'anglés (37/40) i n'hi ha forc;:a 
que ho exterioritzen a casa cantant canc;:ons angleses o fent partícips els 
pares del que van aprenent. Com ja s'ha dit, els pares atribueixen aques
ta actitud positiva, en part, a I'aspecte lúdic de les classes, pero també al 
fet que els nens tenen una actitud positiva per I'escola en general, inclo
ent-hi I'angles i el mestre (a aquestes edats, /'efecte de les classes en el 
nen depén bastant del professor) (5/40): 

.. Amb la professora de I'any passat potser hi tenia més sintonia. En aques
ta edat, aixo és nota molt". [BeN 3] 

A banda deis pares que fan una valoració positiva de la metodologia, 
cal esmentar els que no en tenen prou informació o coneixements per opi
nar (4/40), i també dues mares amb opinions oposades i diferents de tota 
la resta. L'una expressa la importancia central de la metodologia i I'altra hi 
dóna poca rellevancia: 

.. No es cuestión de empezar antes, sino de empezar bien". [MAD 18] 

.. A esos niveles, cualquier enseñanza es buena ... [MAD 10] 

També cal esmentar que hi ha forc;:a pares (11/40) que no saben quina 
Ilengua vehicular utilitza la professora a classe, i d'altres que s'ho imagi
nen, p~ro no n'estan segurs (6/40). 

En contraposiCió a I'experiencia majoritariament positiva deis nens, 
forc;:a pares tenen mals records en la Seva experiencia educativa, i en oca
sions aquests records es vinculen als estudis de frances o angles a I'EGB 
(Ensenyament General B¿sic) que, per regla general, van iniciar al vollant 
deis deu o onze anys. N'hi ha que es queixen que van aprendre poc, d'al
tres consideren que la metodologia no era adient i a alguns els sembla 
que, des de les institucions, es donava poca importancia a I'idioma: 

.. Em van ensenyar tan malament com van poder». [BeN 3] 

331 



M. Rosa Torras Cherta, EIsa Tragant Mestres i Luisa García Bermejo 

També hi ha persones que pensen que feien molt poques horesde 
classe. D'altra banda, alguns pares o bé en guarden un bon record o bé 
mostren una actitud neutra. Curiosament, quan es de mana al grup de pa
res que no en guarden un bon record que feien a la classe d'idiotnes, par
len de gramatica, sobretot verbs, i en cap cas esmenten el joc o ladiver
sió. Els pares que comparen I'experiencia negativa deis seus anysesco
lars amb la deis seus fills avui, arriben a la conclusió que a/s nens d'avui 
se'/s ensenya de manera diferent i molt millor que abans (7/40). 

"Jo veig que ella (la meva filia) juga i s'ho passa bé. Nosaltres anavem a 
una tortura ... [SCN 3] 

3.2.3. El temps d'exposició a I'idioma 

Més de la meitat deis pares creu que /'exposició diaria deis nens a la 
lIengua no hauria de ser gaire prolongada (25/40) i, en qualsevol cas, mos
tren dubtes quan se'ls demana si preferirien que el nen fes més hores 
d:anglés. Sembla, dones, que encara que la majoria de pares estan con
venr;uts de I'eficacia d'iniciar el nen en I'idioma, són partidaris que aquest 
inici sigui gradual i suau: 

"Está bien de entrada (media hora diaria) hasta que se vaya amoldando. Yo 
creo que está bien ... [MAD 1] 

Alguns d'aquests pares diuen que a Primaria /'exposició pot ser més in
tensiva que al parvulari (3/40): 

"Ahora que son pequeñitos, pues media hora tres veces a la semana (ya 
está bien). Cuando pasen a Primaria, pues una hora al día sería conveniente ... 
[MAD 17] 

Només hi ha una mare que creu que, abans deis set o vuit anys, si el 
nen no esta en una situació d'immersió, la instrucció serve ix de molt poco 
De tota manera, la gran majoria de pares responen amb un no contundent 
la pregunta de si creuen que pot ser perjudicial el fet que el nen comenci 
a aprendre de tan petit. Tan sois hi ha el pare d'un nen que havia comenr;at 
I'anglés amb dos any i que comenta un possible efecte negatiu, pero re
porta la creenr;a amb una certa distancia: 

"He sentit que hi ha pediatres que pensen que als dos anys encara pot ser 
fins i tot una mica ... de confusió per al nano tants idiomes ... [SCN 1] 
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3.3. LA INSTRUCCIÓ DE L'IDIOMA EN UNA COMUNITAT BILINGÜE 

En aquest apartat es recullen les opinions donades pels pares de Ma
drid sobre I'ensenyament d'una Ilengua estrangera en el cas que visques
sin en una comunitat bilingüe. En dotze de les entrevistes que es van fer a 
Madrid es va sondejar els pares sobre si retardarien I'edat d'inici de I'a
prenentatge de la Ilengua en el cas hipotétic de viure en una comunitat bi
lingüe dins de l'Estat espanyol. Set deis dotze entrevistats van dir que 
aquest fet no hauria de ser un motiu per retardar-ne I'inici. No obstant aixo, 
en aquest grup s'hi poden distingir dues postures. D'una banda, hi ha pa
res que especifiquen que el fet d'haver-hi una segona Ilengua fins i tot pot 
ser enriquidor per a I'aprenentatge de la tercera: 

"Yo creo que sí (que puede ayudarles al tener experiencia en dos lenguas). 
[ ... ] Porque ya está más abierto a todo. [ ... ] Marta no entendía que en su clase 
de inglés, que era un día o dos, las cosas se llamaran de otra manera, eso es 
lo que ella no comprendía». [MAD 9] 

Aquesta mare considera que la seva filia va passar una temporada a la 
classe d'anglés sense adonar-se que es tractava d'una altra Ilengua: 

"Mira, yo creo que ella no sabía lo que era el inglés. Y un día se enfadó con
migo y me dijo: "Pues ahora te contesto en inglés y no me entiendes», me sol
tó. Yo creo que no sabía muy bien qué era aquello que se llamaba de otra ma
nera. No entendía lo del otro idioma. Ahora sabe que el inglés se habla en otro 
sitio. [ ... ] Pero yo creo que antes tenía un empanada». [MAD 9] 

Hi ha una altra mare a Madrid que fa el mateix comentari: 

"No sé si entienden muy bien lo que es, el hecho de otro idioma». [MAD 17] 

No hi ha cap comentari d'aquest ti pus referent a I'anglés a les entre
vistes de Barcelona. 

Si b.é hi ha mares que veuen avantatges en el context bilingüe, n'hi ha 
que no hi veuen ni beneficis ni prejudicis: 

"Los niños espabilan muy bien aunque sean bilingües o trilingües en el caso 
de una comunidad autónoma». [MAD 11] 

Deis cinc pares restants, tres o bé no s'ho han plantejat mai o bé no ho 
veuen del tot ciar. En aquestes respostes sovint s'hi troben contradiccions: 
primer diuen que potser és un problema i, després, que segurament no. 
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"No lo tengo muy claro. He dado clases allí (en Galicia) y he tenido conflic
tos, sobre todo en zonas rurales ... Con tres lenguas ... en cuanto a gramática 
(hay) bastantes problemas». [MAD 3] 

"Pues no lo sé. Supongo que depende del niño en particular. Eso hay que 
probarlo a ver cómo es. [ ... ] Yo sí, yo sí, claro (que estaría a favor de que apren
diese al mismo tiempo otra lengua)>>. [MAD 8] 

Per últim, destaquen dos pares que tenen una opinió més articulada 
sobre el fet que aprendre un idioma en una comunitat bilingüe pot ser pro
blematic: 

"No sé, en principio creo que ... , según dicen los entendidos, al principio 
dos idiomas diferentes es malo, no lo sé. ( ... ) Supongo que tendría tentación de 
hacerlo (de mandar al niño a clases de inglés) porque parece importante que 
cuanto antes aprendiera inglés, mejor. A lo mejor lo haría y esperaría a cómo 
respondiera. Si fuera bien, estupendo. Es un problema muy gordo el que deben 
tener en las comunidades. ( ... ) Dos pueden dar problemas, pero una, al revés, 
cuanto antes, mejor». [MAD 20] 

"Todo depende. O sea, si la familia está compuesta por una madre que ha
ble la lengua del lugar, por un padre castellano-hablante y entonces en el cole
gio aprenden una tercera lengua, creo que entonces es muy positivo, cuanto an
tes mejor. Si su familia es de castellano-hablantes, pienso que ya tiene bastan
te con aprender el catalán, el vasco, el gallego. Y si su familia es de catalano
hablantes exclusivamente, pues como en la calle tampoco lo va a ver, es mejor 
que se dedique al catalán y al castellano». [MAD 6] 

Aquests dos pares no tenen parents d'altres comunitats bilingües a la 
seva família. En els altres casos, el fet que la família tingui o no contacte 
regular amb familiars que parlin una Ilengua diferent del castella no sem
bla estar relacionat amb les idees que manifesten. 

Resumint, les opinions manifestades se situen en aquestes tres perspec
tives: a) el fet de ser bilingüe pot facilitar I'aprenentatge d'un altre idioma des 
de petit (3/12); b) el nen bilingüe no experimenta dificultats addicionals a 1'
hora d'aprendre un altre idioma (4/12); i e) els nens que pertanyen a comu
nitats bilingües poden tenir problemes en estudiar una tercera lIengua (5/12). 

4. Consideracions finals 

Després de I'analisi de les entrevistes i responent a la primera pregun
ta d'aquest estudi, es pot afirmar que la gran majoria de pares compartei-
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xen la creenga popular que e/s nens tenen més facilitat que e/s adu/ts 
(37/40) per a I'aprenentatge de Ilengües. 

Primer de tot, s'ha de remarcar que la lIengua estrangera que els pa
res tenen en ment en aquest estudi és I'anglés. Una analisi exhaustiva del 
contingut total de les entrevistes mostra que la decisió que els nens apren
guin un idioma estranger (anglés) es fonamenta en una necessitat instru
mental fruit de les circumstancies d'avui dia. Tots el pares, sense excep
ció, admeten que I'anglés és una lIengua important i imprescindible en el 
món actual, i a la vegada confessen les seves dificultats per no saber-la o 
aprendre-Ia. Al lIarg de les entrevistes es manifesta clarament la projecció 
de la seva experiéncia en els fills, així com un component afectiu que es 
tradueix en el fet de voler donar als propis fills el que necessitaran en el 
futur, evitant-Ios I'experiéncia traumatica que ells han tingut. És aquí on en
tren en joc les creences: com que els nens tenen més facilitat per a I'a
prenentatge de lIengües, si comencen de petits guanyaran temps, apren
dran millor i no experimentaran el sofriment deis pares. Aquesta és la raó 
per la qual tots els pares entrevistats accepten com a molt positiva la in
troducció de la Ilengua estrangera (dues hores setmanals) a una edat pre
cog (tres anys), tant si ho fan per decisió propia (LE optativa) com si és per 
decisió de I'escola (LE en el currículum escolar). Aquesta situació és la 
que ha reforgat tot un sistema de creences ja existent sobre I'aprenentat
ge d'idiomes abans deis vuit anys. 

Un aspecte important que s'ha de tenir present en el moment d'inter
pretar el sistema de creences deis pares és el fet diferencial entre un con
text d'adquisició natural i un de formal. A la lIum deis coneixements que te
nim sobre I'adquisició de segones Ilengües, es creu que és necessaria una 
bona exposició a la nova Ilengua en termes quantitatius (cada dia i a Ilarg 
termini) i en termes qualitatius (immersió en la comunicació) per tal que es 
pugui manifestar la superioritat del nen sobre I'adult. Aquestes condicions 
es donen en més o menys grau en situacions d'aprenentatge natural. En 
canvi, les condicions d'un context escolar que dedica dues hores a la set
mana a I'anglés poden no ser suficients perqué el nen tregui partit de la 
seva facilitat. 

Tots els pares són coneixedors de I'existéncia de diferents contextos ad
quisicionals, ja que en donen exemples al Ilarg de les entrevistes (com ara 
aprendre castella a Catalunya, aprendre francés al Liceu Francés, fill de 
pare anglés, mainadera francesa, classes formals al parvulari, etc.). El fet 
que arribin a distingir els diversos contextos no significa, pero, que hagin 
analitzat els seus components diferencials de manera profunda. Aquest fet 
comporta que el postulat fonamental e/s nens tenen més faci/itat que e/s 
adu/ts per a aprendre //engües -que, d'acord amb els estudis empírics, és 
un fet normalment observable en contextos naturals- sigui extrapolat pels 
pares al context formal. Aquí podria raure I'explicació d'alguns deis dubtes 
i les contradiccions que es manifesten en el conjunt de les creences. 
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Una d'aquestes contradiccions afecta dues de les creences més com
partides pels pares: els nens tenen més facilitat que els adults per a les 
/lengües (37/40)) i f'exposició diaria del nen a f'idioma no hauria de ser gai
re prolongada (25/40). Entren en conflicte, justament, perqué la segona 
creenga restringeix la quantitat i la qualitat de l' input necessari per tal que 
es pugui fer realitat la primera. Si els pares manifesten que de dues a qua
tre hores setmanals són suficients per a aquestes edats, és perqué ac
cepten que I'ensenyament de I'anglés és una activitat escolar més, i no 
una situació d'immersió. A més, quan parlen del context lingüístic en qué 
els seus fills aprenen I'idioma són encara més restrictius, ja que no tenen 
en compte la importancia de I 'input, ni la del fet comunicatiu, per aprendre 
una nova lIengua. A la pregunta de si saben si el professor o la professo
ra els parla sempre en anglés, els pares contesten que no ho saben, i una 
majoria suposa que no, argüint que a aquesta edat seria massa difícil per 
als nens i nenes. 

Una segona contradicció s'estableix entre les creences com més petits, 
més bé aprenen (assimilen) /'idioma (22/40) i el nens aprenen un idioma de 
manera similar a com aprenen la L 1 o la L2 (12/40). Si aix6 fos així, no se
rien coherents les creences els nens aprenen principalment vocabulari 
(11/40) o aprendre estructures gramaticals és massa difícil per als nens 
(8/40), perqué voldria dir que I'aprenentatge a aquesta edat no seria millor 
-com indica la creenga més general-, ja que només s'aprenen paraules. 
Tampoc no guardaria semblanga amb I'aprenentatge d'una L2, en qué els 
nens sí que aprenen I'estructura del sistema lingüístic, encara que de ma
nera implícita. 

És interessant assenyalar que, malgrat aquestes contradiccions, la cre
enga estrella, els nens tenen més facilitat que els adults per a f'aprenen
tatge de /lengües, no trontolla en cap moment. Els pares assumeixen que 
el nen ha de comengar aviat per beneficiar-se deis avantatges que repor
ta I'edat. Per bé que a I'hora de valorar els resultats obtinguts es constata 
que el producte no és bo (saben només algunes paraules), la creenga en 
la facilitat deis nens no perd forga, contrariament al que es podria pensar, 
sinó que es projecta cap al futur: malgrat f'escas rendiment, el guany sera 
a la /larga (11/40). Utilitzant paraules textual s d'un pare, «els sortira», i a 
més aquesta preparació els familiaritzara amb la nova lIengua perqué 
quan siguin més grans puguin aprendre sense fer tant d'esforg. De tota 
manera, tots els pares estan convenguts que aquest aprenentatge de cap 
manera no pot ser perjudicial per als seus fills; en aquest sentit estan molt 
tranquils, perqué, en cas de no haver-ho encertat, tal com diu textualment 
un pare, «no hi perdem res». 

El fet de contraposar la facilitat del nen a la dificultat de I'adult ha por
tat els entrevistats a comparar la manera d'aprendre del nen i de I'adult. 
Les creences sorgides entorn del cas de I'adult (la segona pregunta de 
I'estudi) són ampliament compartides entre els pares i no mostren contra-
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diccions. Les creences principals són que aprendre un idioma de gran 
costa i demana mo/t estore; (35/40) i que e/s adu/ts aprenen estudiant ¡e/s 
nens, jugant (21). Ambdues, probablement, es fonamenten en la propia ex
periencia tant a I'escola obligatoria com en les experiencies postescolars. 
Crida I'atenció la contraposició que estableixen respecte a la necessitat 
d'estudiar, imprescindible de gran, pero no de petit. Si bé és cert que els 
nens petits no aprenen idiomes estudiant, perque encara no tenen capaci
tat abstracta per abordar el sistema lingüístic com a tal, els adults poden 
aprendre no solament estudiant, sinó també en situacions lúdiques i, evi
dentment, comunicant-se. Sembla, pero, que en aquestes entrevistes la si
tuació lúdica es reserva per als petits, mentre que la comunicativa es plan
teja com la practica fora de I'escola si se'n té I'oportunitat. 

Pel que fa a la tercera pregunta de I'estudi, entorn de les diferencies 
entre la població enquestada de Madrid i de Barcelona, només es poden 
entreveure alguns matisos diferencials. Els pares de Barcelona en cap mo
ment plantegen com a problematic el fet que els seus fills aprenguin tres 
lIengües a la vegada (castella, catala i angles). Contrariament, les respos
tes deis pares de Madrid sobre la viabilitat de I'aprenentatge de tres Ilen
gües simultaniament en les comunitats bilingües han estat més diversifica
des; uns ho veuen com a molt positiu, d'altres ho subordinen a les quali
tats deis nens i, finalment, alguns ho veuen com un problema difícil de re
soldre que sorgeix del trilingüisme. No obstant aixo, I'aprofundiment d'a
quest aspecte demanaria un treball específicament orientat a la investiga
ció d'aquest tema i una aplicació a una població més amplia que abastés 
altres comunitats bilingües i monolingües. 

Resumint, el sistema de creences descrit en aquest estudi entorn I'a
prenentatge preco<; d'una lIengua estrangera és ampliament compartit 
pels subjectes de la mostra. Descobrir I'existencia d'aquestes creences i 
el seu arrelament a la societat pot ser útil i clarificador per a tots aquells 
que estan implicats en el procés educatiu. Coneixer el sistema de creen
ces que configuren la visió deis pares del procés d'ensenyament/apre
nentatge d'una Ilengua estrangera, així com les expectatives de resultats, 
sovint poc realistes, pot ser extremament útil tant a I'hora de prendre de
cisions com a I'hora de valorar-ne els resultats, sense oblidar la influencia 
que tot aixo comporta en el nen, ja que és probablement mitjan<;ant la in
trojecció de les creences familiars que els nens petits comencen a ges
tar la formació d'actituds cap a la lIengua estrangera i el seu aprenen
tatge. 
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APENDIX A. GUIA DE L'ENTREVISTA 

PRIMER BLOC: L'ELECCIÓ DELS PARES 

1 .1. Motivació 

El seu fill/a fa anglés? Quina edat té? És una activitat extraescolar? 

Per qué ha triat aquesta activitat i no una altra? 

Aquest fet va ser un criteri a I'hora d'escollir I'escola? 

1.2. Grau de satisfacció deis pares 

Creu que ha estat un encert que el seu fill/a faci anglés a aquesta edat? 

1.3. Gas de comunitat bilingüe (només a Madrid) 

Creu que en el cas de viure en una eomunitat autónoma bilingüe, com 
ara Catalunya, el País Base o Galíeia, és bo que un nenia comenei afer 
anglés des de tan petit? 

SEGON BLOC: L'EXPERIENCIA DEL NENIA (A TRAVÉS DELS PARES) 

2.1. Grau de satisfacció del nenia 

El nenia gaudeix a la classe d'anglés? A qué atribuiria aquesta reacció? 

2.2. Grau d'aprofitament 

Sap qué ha aprés el nenia fins ara? Esta eontent del que ha aprés? 

2.3. Activitats d'aprenentatge 

El nenia parla a casa del que fan a elasse? Creu que I'ensenyen bé? 

Que sap com els parla, el professor/a, a elasse? 

2.4. Qualitats del nenia 

Li sembla que el seu fill/a hi té facilitat? Qué li fa pensar aixó? 
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2.5. Nombre d'hores de classe 

Quantes hores a la setmana fa classe d'anglés? Li sembla bé o, si fos 
possible, li agradaria que fes més o menys hores? 

TERCER BLOC: L'EXPERIENCIA RETROSPECTIVA DELS PARES 

3.1. Oades personals 

Ha estudiat mai cap lIengua estrangera? Quina valoració fa del que va 
aprendre? 

3.2. Factor de /'edat d'inici 

A quina edat va comen<;:ar? Va ser una bona edat per comen<;:ar o li 
hauria agradat comen<;:ar abans? Quan? Per qué? 

Quins avantatges té comen<;:ar de ben petit? Hi veu algun inconvenient? 
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Las autoras presentan un 
estudio comparado -reali
zado en Barcelona y Ma
drid- sobre las creencias 
populares que tienen los 
padres en torno al aprendi
zaje precoz de una lengua 
extranjera, concretamente, 
el inglés. Partiendo de dos 
contextos lingüísticos dife
rentes -en Barcelona se 
da una realidad bilingüe y 
en Madrid monolingüe- se 
analizan los resultados ob
tenidos en una serie de en
cuestas que vienen a de
mostrar la existencia de 
unas ideas previas com
partidas (por ejemplo, los 
niños tienen más facilidad 
que los adultos para 
aprender lenguas, la expo
sición diaria de los niños 
con el inglés no debe ser 
excesiva, los niños apren
den básicamente vocabu
lario), lo cual revela la exis
tencia de un imaginario 
previo que es necesario 
conocer ya que estas cre
encias familiares determi
nan y condicionan el 
aprendizaje infantil. 

Abstracts 

Les auteurs présentent une 
étude comparée -réalisée 
a Barcelone et a Madrid
sur les croyances populai
res qu'ont les parents en 
ce qui concerne /'appren
tissage précoce d'une lan
gue étrangére, concréte
ment,. /'anglais. En partant 
de deux contextes diffé
rents -a Barcelone, on 
part d'une réalité bilingue 
et a Madrid monolingue
elles analysent les résultats 
obtenus lors d'une série 
d'enquetes qui démontrent 
/'existence de certaines 
idées préconr;ues partagé
es (par exemple, les en
fants ont plus de facilité 
que les adultes a appren
dre des langues, I'exposi
tion quotidienne des en
fants a /'anglais ne doit pas 
etre excessive, les enfants 
apprennent principalement 
du vocabulaire), ce qui 
révele /'existence d'un ima
ginaire préalable qu'il est 
nécessaire de connaitre 
puisque ces croyances fa
miliales déterminent et con
ditionnent /'apprentissage 
infantile. 

Reflexions i recerques 

This is a comparative study 
-conducted in Barcelona 
and Madrid- of popular 
beliefs held by parents re
garding the early learning 
of a foreign language, in 
this case, English. Working 
in two dlstinct linguistic set
tings -the bilingual society 
of Barcelona and that of 
monolingual Madrid- the 
results from a series of 
questionnaires seeking to 
demonstrate the existence 
of shared preconceptions 
is analysed (for example, 
children have a greater fa
cility for learning languages 
than adults, the daily expo
sure of children to English 
should not be excessive, 
children basically learn vo
cabulary). The results show 
the existence of imaginary 
preconceptions that should 
be known as these family 
beliefs determine and con
dition the child's learning. 
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