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         Protocol nº. 1 
Nom: Núria 
Edat: 5 anys i 10 mesos 
Nivell: 3r. Educació Infantil 
Data: 14.12.1999. 
 
J: Què ha passat? 
N: Que les tres es volen dir Mercè i no pot ser, una es pot dir Mercè, l’altra Maria i l’altra 
un altre nom. 
J: A la classe hi ha algun nen o nena que es digui el mateix nom? 
N: No 
J: Recordem el Marc Batet, el Marc ( s’hi ha afegit la nena dient el cognom i nom 
dels altres Marcs) 
N: Sí hi ha tres Marcs. 
J: Es poden dir les tres Mercè? 
N:Sí , sí que es poden dir les tres Mercè. 
J: I si fossin quatre, es podrien dir les quatre Mercè? 
 N: NO! 
J: A la teva família hi ha algú que es digui el mateix nom? 
N: No, tots es diuen un nom diferent. 
J: Quan diu Mercè quin vindrà de les dues titelles? 
N:Si no diu el cognom vindran els dos. 
J: Es pot canviar el nom? 
N: No, sempre s’ha de dir igual. 
J: Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
N: Sí, perquè  la mare de la Roser es diu  Mercè i alguns li diuen Merxè. 
J: Per què t’han  posat Núria? 
N: Perquè és un nom molt català. 
J. A la titella per què li han posat Mercè? 
N: Perquè deu  ser un nom bastant català. 
J: T’haguessin pogut posar un altre nom? 
N: Sí, també els agradava Roser, però, però al final van decidir Núria. 
J: Hi ha algú sense nom? 
N: No. 
J: I els bebès  tenen nom? 
N: Al principi poden estar uns dies sense nom, jo, de seguida, en vaig tenir. 
J: I les formigues que tenen nom? 
N: No, em sembla que es diuen formigues. 
J: I les cadires que tenen nom? 
N: No, les cadires no. 
J: Per a què serveix el teu nom? 
N: Perquè sapiguen com dir-me, sinó haurien (tot fent un gest assenyala amb la mà). 
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J: T’agradaria tenir una germana que es digués com tu? 
N: Sí, la mamà ja ho sap. 
J: Què passaria quan us diguessin Núria qui aniria de les dues? Com ho sabrieu? 
N: No ens podrien dir el cognom perquè al ser germanes també el tenim igual. 
J: Quina idea li podries donar a la mare? 
N: Que diguessin la Núria petita i la Núria gran. 
J: Es pot dir Trapella de nom? 
N: No, Trapella no és cap nom. Jo en conec molts. 
J: Quan diu aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena diu el mateix o 
diu  coses diferents? 
N: Diferents.        Protocol nº. 2 
Nom: Guillem 
Edat: 5anys i 10 mesos 
Nivell: 3r. d´Educació Infantil 
Data: 1.12.99 
J.: Què ha passat? 
G.: Es barallen pel nom. 
J.: A qui assenyala quan diu Mercè? 
G.: A aquesta ( assenyalant la que havia parlat primer). 
J.: Es poden dir les dos titelles el mateix nom? 
G.: No, no. 
J.: Hi ha algun nen o nena que es diguin el mateix nom a la classe? 
G.: No, ai sí els Marcs! 
J.: I a la teva família hi ha algú que es digui el mateix nom? 
G.: No, tots es diuen diferent, només el cognom és igual.(Con tinua dient com es diuen el 
germà, la germana, la mare, hi afegeix,) ai sí el meu pare es diu Enric i el meu avi es diu 
Enric, ells dos es diuen de nom igual..:  
J.-  Et sembla que es poden dir les tres titelles Mercè, les tres es poden dir Mercè? 
G.: Sí. Les tres Mercè. 
J.: Ara crida Mercè qui vindrà? 
G.: Les dos, no ha dit el cognom. 
J.: Es pot canviar el nom? 
G.: No se´l pot canviar. 
J: Et sembla que sempre s´ha de dir el mateix nom? 
G.: Sí, el nom no es pot canviar. 
J: - Pot  ser que els pares li diguin Mercè i els seus amics Merxè? 
G.: Sí. 
J.: Coneixes algun nen o nena que es digui un nom  i uns li diguin un altre? 
G.: Sí, el Josep Maria alguns li diuen “ Sebas “. 
J.: Per què t´han posat Guillem? 
G.: Perquè els va agradar als meus pares. 
J.: Per què li han posat Mercè? 
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G.: Perquè els agrada als pares. 
J.: Et sembla que t´haguessin pogut posar un altre nom? 
G.: Sí, és clar. 
J.: Qui té nom? 
G.: Tothom. 
J.: Hi ha algú sense nom? 
G.:No, tothom té nom. 
J.: I els bebès tenen nom? 
G.: Sí que en tenen. 
J.: i les formigues també tenen nom? 
G.: Sí, algunes es diuen Maria, d´altres (segueix dient noms de nenes)... 
J.: I les cadires tenen nom? 
G.: Les cadires, no. 
J.: Per a què serveix el teu nom? 
G: No ho sé. 
J.: Pensa una mica per a què serveix el teu nom? 
G.: Si estem un grup d´amics si no tingués nom no sabríem com m´han de dir, i dirien: ei, 
tu. 
J.: T´agradaria tenir un altre germà? 
G.: Sí. 
J.: I que es digués Guillem com tu? 
G.: No és possible ,a la meva família a tots ens posen noms diferents. Només és igual el 
cognom. 
J.: Imagina´t que li posen Guillem com tu. Quan cridessin Guillem qui hi aniria? 
G.: Els dos. 
J.: Com podrieu solucionar-ho? 
G: Anant-hi els dos, i que ens diguessin a qui cridaven. 
J.: Sí, és una manera, pots pensar una altra solució. 
G.: No n´hi ha cap més.  
J.: Es pot dir Trapella de nom? 
G.: No 
J.: Diu el mateix o coses diferents quan diu: aquesta nena és la Trapella, la Trapella 
és aquesta nena. 
G.: No ho sé, què vols dir? 
J.: sí parla de la mateixa nena, quan diu, (repeteixo) 
G.: sí, és la mateixa nena. 
           Protocol nº. 3 
Nom:Júlia 
Edat: 5 anys i 5 mesos 
Nivell: 3r. Educació Infantil 
Data: 13:12.1999 
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M: Què ha passat?  
J: Que. totes es volen dir Mercè. 
M: Quantes es poden dir Mercè? 
J: Una. 
M: A la classe qui hi ha que es digui el mateix nom? 
J: Hi ha tres Marcs. 
M: Hi ha tres Marcs, i al menjador que hi ha un altre Marc? 
J: No 
M: I a la teva família hi ha algú que es digui el mateix nom? 
J: Tampoc. 
M: I les titelles es poden dir se les tres el mateix nom, que et sembla? 
J: SÍ. 
M: I si fossin quatre, també es podrien dir les quatre Mercè? 
J: També. 
M: Ara diu Mercè, a qui assenyala de totes dues 
J: A aquesta. 
M: Mercè, Mercè i ara? 
J: A aquesta. 
M: Només a una? 
J: Sí, aquesta a la primera. 
M: Quan crida Mercè qui vindrà? 
J: Aquesta. 
M: Si diu Mercè, Mercè qui vindrà. 
J. Tambè aquesta. 
M: Es pot canviar el nom? 
J: Si juga a pares i mares, sí. 
M: Si no juga sempre s’han de dir el mateix nom? 
J: Sí. 
M: Es pot dir un nom i al cap d’una estona un altre. 
J: Si estàs una estona sense jugar a pares i mares, després te’l pots canviar. 
M: Quan no juga a pares i mares sempre s’ha de dir el mateix nom? 
J: Sí. 
M: Pot ser que uns li diguin Mercè i els altres Merxè? 
J:  Sí,  perquè així no es diría igual. 
M:  Per què t’han posat Júlia? 
J: Perquè els agradava el meu nom. 
M :Per què es diu Mercè la titella? 
J: Perquè els seus pares li van posar Mercè. 
M: Qui té nom? Hi ha algú sense nom? 
J: No. 
M: I els bebès que tenen nom? 
J: Sí. 
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M: I les formigues tenen nom? 
J: NO!. 
M: I les cadires tenen nom? 
 J: No, NO!  
M:T’agradaria tenir una germana que tingués el mateix nom que tu? 
J: Sí. 
M: Què passaria quan us cridessin Júlia qui aniria de les dues? 
J: Ens diuen el cognom i ja està. 
M: Per a què serveix el teu nom? 
J: Perquè si no dirie,.. per què si no dirien  ... han de dir el nom perquè , si no, no saben a 
qui diuen.  
M: Trapella pot ser el nom? 
J: Sí 
M: Que et sembla diu el mateix quan diu aquesta nena és la Trapella, la Trapella és 
aquesta nena. 
J: Diu coses no diferents. Iguals. 
M: T’haguessin pogut posar un altre nom, Júlia? 
J.: Sí 
M : Quin altre nom t’hagues agradat? 
J: Un nom de noi.         Protocol nº. 4 
Nom: Nerea 
Edat: 5 anys i 6 mesos 
Data:25.5.1999 
Nivell: 3r. Educació Infantil 
 
J:-Què ha passat? 
N:-No es vol dir Mercè. 
J:-Es poden dir les dues titelles Mercè? 
N:-No, no es poden dir les dos Mercè. 
J:-A la classe hi ha algun nen o nena que es diguin el mateix nom? 
N:-No. 
J:-A la teva família hi ha algú que es digui igual? 
N:-No, no hi ha ningú. 
J:-A qui assenyala quan diu Mercè? 
N:-A aquesta la que té més a prop. 
J:- Si crida Mercè qui vindrà? 
N:- Les dues. 
J: -I si crida Mercè; Mercè, qui vindrà? 
N: -També les dues. 
J:-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxé? 
N:-No, no pot ser. 
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J:-Li podrien dir Mercenetes? 
N: Sí, si vol dir el mateix. 
J-Si es digués Eulalia li podrien dir Laia? 
N: -No. 
J:- Per què t’han posat Nerea? 
N: -No ho sé. 
J: -Per què es diu Mercè? 
N: -No ho sé. 
J:-Et podrien haver posat un altre nom? 
N:-Sí, és clar. 
J:-Per a què serveix el teu nom? 
N:-Perquè em cridin. 
J:-Qui té nom? 
N:- Tothom, tot. 
J: -Hi ha algú sense nom? 
N: -No. 
J:-I els bebès tenen nom? 
N:-No, no en tenen. 
J: I les formigues poden tenir nom? 
N-Sí. 
J: I les cadires tenen nom? 
N:-No les cadires no. 
J:-Imagina’t que tens una germana i es diu com tu què passaria quan us cridessin? 
N:-Contestaríem les dues. 
J:-Com podries solucionar-ho? 
N:-La mare s’hauria d’acostar i dir-me el que volia. 
J:-Podries solucionar-ho d’una altra manera? 
N: -Sí, li diria que s’esperés mentre em parlava a mi. 
J:-Es pot dir Trapella de nom? 
N:-No ho sé. 
J: -Diu el mateix quan diu :Aquesta nena és la trapella, la trapella és aquesta nena. 
N:- No, no és igual. 
          Protocol nº. 5 
Nom: Ivan 
Edat: 5 anys i 1 mes 
Nivell: 3r. Educació Infantil 
Data: 3.12.1999 
J: Què ha passat? 
I: Ha passat la màgia. 
J: Per què ha passat la màgia? 
I: S’han canviat el nom. 
J: Com ho saps què s’han canviat el nom? 
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I: Tots, no. 
J: Totes no es poden dir Mercè? 
I.: Tots no. 
J. Quantes es poden dir Mercè? 
I: Una. 
J.: A la classe hi ha algun nen o nena que es digui el mateix nom? 
I.: No. 
J.: No? Pensa una mica. 
I: No,no. 
J: No hi ha un Marc Batet i quin més? 
I: Marc Batet, Guillem, Ingrid,... 
J: No, no els que es diuen igual. 
J.: Marc Batet, Marc (el nen Marc Puig i el Marc Montoyo). 
J: Quants Marcs hi ha a la classe? 
I: Tres. 
J: Sí, hi ha tres Marcs a la classe, i a la teva família qui es diu igual? 
I: A la meva família, no. 
J: Tothom es diu un nom diferent? 
I.: Sí, només es diuen igual els tres Marcs de la classe. 
J: I les titelles, es poden dir les tres Mercè. 
I: Sí. 
J: I si fossin quatre, es podrien dir les  quatre Mercè? 
I :No, només tres, perquè si hi hagués un altre Marc serien quatre Marcs. 
J: Podria ser que vingués un altre Marc? 
I: No. 
J: A la classe no podria ser que hi hagués un altre Marc? 
I : No, no. 
J: Crida Mercè, qui vindrà? 
I: No ho sé. 
J: Quan diu Mercè a qui assenyala de les dues? 
I:  A les dues. 
J: Mercè, Mercè qui vindrà? 
I.: Les dues. 
J: Mercè, qui vindrà ara? 
I.: Una. Si crida Mercèeee! Ella vindrà. 
J: Per què vinguin les dues quantes vegades diu el nom? 
I.: Dos. 
J: Ha de dir dues vegades Mercè. 
I.: Sí. 
J: Es pot canviar el nom? 
I: Sí 
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J: Jugant o de veritat? 
I: Jugant. 
J: De veritat, s’ha de dir sempre el mateix nom. 
I: Sempre, el mateix nom. 
J¨Tu et diràs sempre Ivan? 
I: Sí. 
J: Pot ser que uns li diguin Mercè i d’altres Merxè? 
I: Sí. 
J: Tu coneixes algun nen o alguna nena que uns li diguin un nom i d’altres un altre 
nom? 
I: Em sembla que sí. 
J: Te’n recordes? 
I: Sí, el meu tiet es diu Alex, però tots li diuen Alejandro. 
J: Per què t’han posat Ivan? 
I: Perquè sí. 
 J: Com? 
I: Perquè el meu pare va decidir Xavier i la meva mamà va discutir amb el meu pare i em 
van posar Ivan? 
J: Per què li han posat Mercè? 
I: No ho sé. 
J: Pensa una miqueta. 
I:  Em rendeixo. 
J: T’haguessin pogut posar un altre nom Ivan? 
I.: No, perquè no ho volia la meva mamà. 
J: Qui té nom?  Hi ha algú sense nom? 
I: No. 
J: Tots tenen nom? 
I: Sí, menys els que no han nascut. 
J: I els bebès que tenen nom? 
I: Sí han nascut, sí, però si no han nascut no. 
 J: I les formigues, tenen nom? 
I:  formigues. 
 J: les cadires que tenen nom? 
I: Sí es diuen cadires, cadires té dos noms silla en castellà i cadira en català. 
J: Si tinguessis un germà,  t’agradaria que es digues Ivan igual que tu? 
I:. Sí 
J: Quan diguessin Ivan qui hi aniria? 
I.: Ell. 
J: Com ho sabria? 
I :Si crida la meva mamà jo vinc. 
J: Ivan imagina’t que el teu germà sent Ivan podria contestar ell ? 
I: Jo 
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J: Imagina’t que ell no ho sap que només hi pots anar  tu, com podries solucionar-ho 
per saber quin Ivan podria anar ? Com podries solucionar-ho?  
I: Si té que anar que hi vagi. 
J: Per a què serveix el teu nom? 
I: Perquè em diguin Ivan i jo vinc o jo miro a ells. 
J: Es pot dir de nom Trapella? 
I: Sí, perquè és Trapella. 
J:  Quan diu aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena diu el mateix o 
diu coses diferents. 
I: Iguals 
         Protocol nº. 6 
Nom: Roser 
Edat: 5 anys i 4 mesos 
Nivell: 3r. Educació Infantil 
Data : 28 maig 1999 
J: Què ha passat? 
R: Les tres es diuen Mercè, la meva mare es diu Mercè. 
J: Es poden dir les dues titelles Mercè? 
R: Sí que poden 
J: I les tres titelles? 
R.: També 
J: Qui hi ha a la classe que es digui el mateix nom? 
R.: Els tres Marcs. 
J: A la teva família hi ha algú que es digui el mateix nom ? 
R: No, la mare es diu Mercè, el pare, Manel, el meu germà, Oriol i jo Roser, tots ens diem 
diferent. 
J: I si fossin quatre es podrien dir totes quatre Mercè? 
R: No 
J: Crida Mercè, qui vindrà? 
R.: Aquesta. (Assenyala el titella que ha sortit primer) 
J: Pot ser que vinguin les dues? 
R.: No, només una. 
J: Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè. 
R: Sí és com mig nom. 
J: Coneixes algú que es digui un nom i li diguin un altre? 
R.: No, però jo sé que es pot dir mig nom, a mi em volien dir Rus a la classe, però a mi no 
m’agrada, al Guillem li podriem dir Guille i seria mig nom.  
J: Pot ser que la titella es canviï de nom? 
R: No, sempre s’ha de dir el mateix nom 
J: Per a què serveix el teu nom? 
R: Per a què no em diguin nena.Nena no m’agrada. 



 

    352

J: Per què et van posar Roser? 
R: Perquè la meva mamà tenia una amiga que tenia una planta molt maca que es deia 
Roser i els va agradar el nom, aleshores em van ficar Roser. 
J: Per què la titella es diu Mercè? 
R.: No ho sé. 
J. Qui té nom? Hi ha algú sense nom? 
R: No, només els bebès fins que no troben un nom que els agradi. 
J: I les formigues   tenen nom? 
R .Sí. 
J: Com es diuen les formigues? 
R: Formigues. 
J: I les cadires tenen nom? 
R.: No, les cadires no tenen nom. 
J: T’agradaria tenir una germana, oi?, imagina’t que es diu Mercè com tu, quan la 
mare us cridi qui hi anirà,? 
R.: La més gran. 
J: I si crida Mercè, Mercè, pot ser que hi aneu les dues? 
R.: Sí. 
J.: Com podries solucionar-ho, quina idea li donaries a la mare? 
R.: Que a una li digui Mercè X (el cognom). 
J: Et sembla que aquesta titella es podria dir Trapella? 
R: No Trapella, no. 
J.: Per què? 
R: Trapella no és un nom. 
J: Quan diu aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena diu el mateix o 
coses diferents? 
R. Diu el mateix. 
           Protocol nº.7 
Nom: Marc Batet 
Edat:5 anys 2 mesos 
Data: 19.12.1999 
Nivell: 3r. Educació Infantil 
J.-Què ha passat? 
M: Jo penso que es barallen. 
J: Per què es barallen? 
M.:Perquè aquesta és la Mercè i aquesta no sé com es diu. 
J: Només una és la Mercè o poden ser-ho les dues, la Mercè. 
M: No, només una. 
J: Hi ha algun nen o alguna nena a la classe que es diguin el mateix nom? 
M:No, ah, si el Marc Puig, el Marc X i jo el Marc Batet. 
J: I a la teva família hi ha algú que es digui el mateix nom? 
M: Igual que jo? 
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J: No, pot ser un altre nom Josep, Joana, però que es diguin igual. 
M.:El meu papà es diu Josep Maria 
J: Hi ha un altre Josep Mª a la família? 
M: No, no. 
J: Es poden dir les tres titelles Mercè? 
M.:No, no. 
J.: Aquesta crida Mercè, qui vindrà? 
M.: La Mercè. 
J: I aquesta no vindrà? 
M.: No 
J: Només una. 
M.: Sí, aquesta.(Assenyalant la que havia dit que es deia Mercè). 
J.: Només una es pot dir Mercè. 
M.: Sí, penso que aquesta es pot dir Tània. 
J.: Aquesta Tània. 
M.: Sí, i aquesta Perla. 
J.: i aquesta és la Mercè. 
J.: Sempre es dirà el mateix nom, sempre es dirà Mercè? 
J.: Sí 
J. Tu sempre et diràs Marc o et podràs canviar el nom? 
M: Jo en canvio el nom depèn. 
J: De que depèn? 
M.: Depèn de gimnàstica o si juguem. 
J: Es podrà dir Rita? 
M.: Sí., es podrà canviar el nom.  
J:Es pot dir Rosa, ara sí abans es deia Mercè, què et sembla a tu? 
M.: Bé. 
J: Es pot canviar el nom? 
M.:Sí. 
J:Li poden dir Merxè els seus amics 
M.: No. 
J: Per què no? 
M.: Perquè els seus amics han de saber que es diu Mercè i no Merxè. 
J: Coneixes algú que es digui un nom i els seus pares li diguin un altre, per exemple 
que es digui Xavier i els seus pares li diguin Xavi. 
M.: No, no 
J: Marc qui té nom? Hi ha algú sense nom? 
M.: No, no, tothom té un nom. 
J: I els bebés tenen nom? 
M.: Sí 
J: i les formigues tenen nom? 
M.: Sí. 
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J: Quin nom tenen les formigues? 
M.:formigues. 
 J: I les cadires, que tenen nom les cadires? 
M.: Sí, es diuen cadires. 
J: T’agradaria tenir un germà? 
M.: Sí, però que hi pogués jugar 
J: T´agradaria que es digui Marc com tu? 
M.: Sí, sí. 
J: Molt bé, què passaria quan el cridessin? 
M: Dirien Marc. 
J: Hi anirieu un o hi anirieu els dos? 
M.: Els dos. 
J: Què passaria quan cridessin a l’altre Marc? 
M.: Vindria el Marc Batet, perquè es diria Marc Batet aleshores vindria ell. 
J.: Com podries solucionar-ho? 
M.: Ell que es digui Marc Batet i jo Marc Wembley. 
J.:  Per què t’han posat Marc? 
M.: Perquè ho han decidit així. 
J: Qui ho ha decidit? 
M.: La meva mamà. 
J: Per què es diu Mercè ella? 
M.: Perquè la seva mamà que em penso que és aquesta, li ha posat Mercè. 
J: Per a què serveix el teu nom? 
M.: Perquè sapiguen qui sóc. 
J: Es pot dir Trapella? 
M.: sí, sí. 
J.- Quan diu aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena Diu el mateix o 
diu coses diferents 
M. diferents iguals, coses diferents iguals. 
J. : A veure, per què et sembla que és igual? 
M.: perquè la  paraula la diu ella 
J. Torno a repetir:La trapella és aquesta nena, aquesta nena és la Trapella”. 
M.: (Abans de fer-li la pregunta) diu: pot canviar de nom. 
J: Es pot canviar de nom? 
M.:Sí, trapella són els nens trapella, el que es pinta la llengua. 
Nom: Helena         Protocol nº.8 
Edat: 5 anys i 8 mesos 
Data: 11.5.1999 
Nivell: 3r. Educació Infantil 
 
J: -Què ha passat? 
H-Es barallen. 
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J:-A qui assenyala quan diu Mercè? 
H-A aquesta. 
J-Es poden dir les dos titelles Mercè? 
H-Sí, la meva mare es diu Mercè i la meva tieta també. 
J-I si es diguessin Maria, es podrien dir les dues Maria? 
H-Sí també. 
J:-Es poden dir les tres Mercè? 
H-Sí. 
J:-Es pot canviar el nom? 
H-Sí, un nen de l’altra classe se’l va canviar, ara es diu Junior. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
H-Sí, és més curt. 
J-Si es digués Eulàlia li poden dir Laia? 
H-No, no és el mateix nom. 
J-Crida Mercè, qui vindrà? 
H-Una. 
J-Ara crida Mercè, Mercè, qui vindrà? 
H-Les dos. 
J-Pot ser que es digui un nom i al cap d’una estona un altre nom? 
H-Només se’l pot canviar una vegada, desprès ha d’escollir  un nom que li agradi molt 
perquè ja no se’l podrà canviar mai més. 
J-Per què t’han posat Helena? 
H-Em van posar el nom per saber com dir-me, si no tingués nom no sabria si em parlaven 
a mi o a una altra nena, i com em dirien, eh? 
J-Per què li han posat Mercè? 
H-Per saber com dir-li. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
H-Per saber quan em criden i em diuen pel meu nom. 
J-Imagina´t que tens una germana i que es diu Helena com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
H-M’agradaria molt que es digués com jo, però tindriem un problema, com sabríem a qui 
criden. 
J-Les dues us dirieu Helena Sales Roig, oi? 
H- Sí, a ella li diríem l’Helena petita. 
J -Si es digués Helena petita, us podrieu dir les dues Helena? 
H-Sí. 
J -Qui té nom? 
H-Tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
H-No. 
J-I els bebès tenen nom? 
H-Sí, els hi posen quan neixen. 
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J-Les formigues tenen nom? 
H-No, les formigues no. 
J-Les cadires que tenen nom? 
H-No. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
H-Sí. 
J-Quan diu: aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena diu el mateix o 
diu coses diferents? 
H-Igual. 
          Protocol nº. 9 
Nom: Sergi 
Edat: 6 anys  
Data: 18.5.1999 
Nivell: 3r. Educació Infantil 
              
J-Què ha passat? 
S-No es vol dir Mercè 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
S-A aquesta. 
J-Es poden dir les dues titelles Mercè? 
S-Sí, a la classe hi ha dos Ferrans. 
J-A la teva família hi ha algú que tingui el mateix nom? 
S-Sí, el iaio es diu Sergi com jo. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
S-Sí. 
J-I si fossin quatre  es podrien dir Mercè? 
S-També, al món hi ha molta gent que es diu el mateix nom. 
J-Crida Mercè, qui vindrà? 
S-Vindran les dos 
J-Ara crida Mercè, Mercè qui vindrà? 
S-Vindrà la que es digui de segon Mercè. 
J-Es pot canviar el nom? 
S-No. 
J-Et sembla que sempre es dirà el mateix nom? 
S-Sí, i jo també. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i d´altres Merxé? 
S-Sí. 
J-Li podrien dir Mercenetes? 
S-Sí, Mercè està dins de Mercenetes. 
J -Coneixes alguna persona que uns li diguin un nom i els altres un altre nom? 
S-No. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
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S-No sé si vol dir el mateix. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
S-Perquè em diguin. 
J-Per què t´han posat Sergi? 
S-Perquè els va agradar als pares. 
J-Per què es diu Mercè, ella? 
S-Per tenir un nom. 
J- Qui té nom? 
S-Tot, tots, tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
S-No. 
J-Els bebès tenen nom? 
S-Tenen nom. 
J-I les formigues tenen nom? 
S-Sí, com les de la pel·lícula. 
J-I les marietes tenen nom? 
S-Sí 
J-I les cadires tenen nom? 
S-No. 
J-Imagina´t que tens un germà que es diu Sergi com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
S-Aniriem els dos. 
J-Com podries solucionar-ho? 
S-Ens dirien Sergi gran, Sergi mitjà i Sergi petit. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
S-No és un nom. 
J-Diu el mateix o diu coses diferents, quan diu aquesta nena és la trapella, la trapella 
és aquesta nena.(Li repeteixo dues vegades) 
S-Igual. 
           Protocol nº. 10 
Nom: Anna 
Edat: 5 anys i 4 mesos 
Data: 8.5.1999 
Nivell: 3r. Educació Infantil  
 
J- Què ha passat? 
A-Les tres es diuen Mercè. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
A-La que no es vol canviar el nom. 
J-Les dos titelles es poden dir Mercè? 
A-Sí, a la classe tinc amigues que es diuen igual. 
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J-Les tres es poden dir Mercè? 
A-Sí, també. 
J-Es pot canviar el nom? 
A-Jo me´l volia canviar i els pares van dir que no es pot canviar el nom. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i d´altres Merxé? 
A-Sí. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
A-Si són noms diferents no es poden dir a la mateixa nena, si volgués dir el mateix, si. 
J-Ara crida Mercè, qui vindrà? 
A-La primera. 
J-Ara diu Mercè, Mercè, qui vindrà? 
A-Les dos. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
A-No ho sé. 
J-Pensa una mica, per a què serveix el teu nom? 
A-Per cridar-me. 
-(Tot parlant diu que ha de tenir una germana aviat)  
J-Imagina´t que la teva germana es diu Anna com tu què passaria quan us cridessin? 
A-Potser no sabriem a qui cridaven, aleshores s´hauria de canviar el nom 
J-Qui té nom? 
A-Tots, tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
A-Em sembla que no. 
J-Els bebés tenen nom? 
A-Sí. 
J-I les formigues que tenen nom? 
A-No. 
J-I les cadires que tenen nom? 
A-No tampoc. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
A-No, no és cap nom. 
J- Qué vol dir trapella? 
A-Vol dir que fa entremaliadures 
J-Quan diu tothom dirà:aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena, vol 
dir el mateix o coses diferents? 
A-Igual. 
           Protocol nº. 11 
Nom: Maria 
Edat: 6 anys i 11 mesos 
Data:  28.4.1999 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
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J:.Què ha passat? 
M:-Les tres es diuen Mercè i una no vol. 
J:-A qui assenyala quan diu Mercè? 
M-A aquesta. 
J:-Es poden dir les dos Mercè? 
M-Sí, a la classe hi ha dos Sergis. 
J-A la teva família hi ha algú que es digui el mateix nom? 
M-No, no hi ha ningú, bé sí, la meva mare de segon es diu Maria com jo. 
J:-Es poden dir les tres Mercè? 
M-Sí, jo quan vaig al Continente i criden Maria sé que criden a una altra Maria. 
J:-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
M-Sí, hi ha més Mercès al món. 
J:-Crida Mercè, qui vindrà? 
M-Aquesta. 
J:-Ara crida Mercè, Mercè, qui vindrà? 
M-Les dos 
J:-Es pot canviar el nom? 
M-No, el nom és per sempre. 
J:-Per què et van posar Maria? 
M-No ho sé. 
J:-Per què ella es diu Mercè? 
M:-No ho sé. 
J.-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres li diguin Merxè? 
M-Sí, la meva cosina es diu Mercè i alguns li diuen Merxé. 
J:-Per a què serveix el teu nom? 
M-El meu nom serveix per cridar-me, si no quan haguessin de dir-me alguna cosa dirien, 
eh, eh. 
J:-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
M-Sí, a la meva mare li agradava un altre nom. 
J-Qui té nom? 
M-Tots. 
J:-Hi ha algú sense nom? 
M-Sí, un senyor quan surto a passejar el gos, li pregunto com se diu i no contesta. 
J:-Els bebès tenen nom? 
M-Els bebès sí. 
J: I les formigues tenen nom? 
M -Les formigues no, però algunes potser sí, perquè n´hi ha de vermelles i de negres. 
J:-Quines tenen nom les vermelles o les negres? 
M-Cap. 
J:I les cadires que tenen nom? 
M-Les cadires, no. 
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J:-Imagina´t que tens una germana i es diu Maria com tu,  què passaria quan us 
cridessin? 
M-Ens fariem un “lio”. 
J:-Com podríeu solucionar-ho? 
M-A mi em cridarien fort i a ella fluixet. 
J:-Es pot dir Trapella de nom? 
M-No, trapella no és cap nom. 
J:-Diu el mateix o diu coses diferents: aquesta nena és la trapella i la trapella és 
aquesta nena. 
M-No ho sé. 
              Protocol nº. 12 
Nom: Carles 
Edat: 6 anys i 2 mesos 
Data: 23.4.1999 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
C-Es barallen, les tres es diuen Mercè. 
J-Poden dir-se les tres titelles Mercè? 
C-No. 
J-Hi ha algun nen o nena a la teva classe que es diguin el mateix nom? 
C-No a la classe no, però a l´altre 1r. hi ha tres Marcs. 
J-A la teva família hi ha algú que es digui el mateix nom? 
C-No, però tincs uns amics que es diuen els tres Joan. 
J-Es poden dir les tres titelles Mercè? 
C-Sí. 
J-I si fossin quatre es podrien dir Mercè també? 
C-Sí. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
C-Sí. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
C-No, una persona no es pot dir 2 ó 3 noms. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
C-A aquesta. 
J-Ara crida Mercè, qui vindrà? 
C-També aquesta. 
J-Crida Mercè, Mercè qui vindrà? 
C-Les dos. 
J-Per què et van posar Carles? 
C-Els agrada.  
J-A qui els va agradar? 
C-Als pares. 
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J-Per què es diu ella Mercè? 
C-Els agrada als pares. 
J-T´haguessin pogut posar un altre nom, Carles? 
C-Sí. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
C-Perquè em diguin, si no dirien: eh nen! i no sabríem quin nen era. 
J-Qui té nom? 
C-Tots. 
J-Hi ha algú sense nom? 
C-No, potser els indis, no ho sé segur. 
J-Els bebès tenen nom? 
C-Sí, els hi posen quan neixen. 
J-I les formigues tenen nom? 
C-No 
J-I les cadires que tenen nom? 
C-No les cadires tampoc. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
C-Hi ha una pel·lícula que es diu “Daniel Trapella”, jo l´he vist en castellà.Trapella és el 
cognom del nen. 
J-Saps què vol dir trapella? 
C-Sí, si un nen et pren una joguina li dius: ets un trapella, si es vol posar de nom Trapella 
també se´n pot dir. 
J-Imagina´t que tens un germà que es diu Carles com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
C-A un altre germà li podrien posar el mateix nom, però quan un amic el crida jo penso 
que em crida a mi. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
C-Jo em diria Carles Cañizares Vàzquez i ell Carles Vàzquez Cañizares. 
J-Quan la titella diu: Aquesta nena és una trapella, la trapella és aquesta nena que et 
sembla que està dient el mateix o vol dir coses diferents? 
- Diferent.  
            Protocol nº. 13 
Nom: Marc 
Edat: 6 anys i 7 mesos 
Data: 26.4.1999 
Nivell: 1r. Cicle Inicia 
J-Què ha passat? 
M-Es discuteixen. 
J-Pot ser que les dos titelles es diguin Mercè? 
M-Sí. 
J-Es poden dir les tres titelles Mercè? 
M-No, si estiguessin a la mateixa classe no sabrien de qui seria el treball. 



 

    362

J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
M-No n´estic segur, potser sí. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
M-No sé si és nom de persona. 
J-Per què et van posar Marc? 
M-El va triar la meva mare; era el nom que li agradava més. 
J-Per què es diu la titella Mercè? 
M-Potser l´ha triat la seva mare. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
M-No ho sé. 
J-Pensa una mica que és divertit, per a què serveix el teu nom? 
M-Si em volen dir una cosa, si em volen dir que jugui amb ells. 
J-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
M-Sí,però a la mare li va agradar Marc. 
J-Es pot canviar el nom? 
M-No el nom és per sempre. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
M-No m´agrada gaire. 
J-Què vol dir trapella? 
M-Trapella vol dir fer coses “entremeliades”. 
J-Tu creus que una persona es pot dir Trapella de nom? 
M-Per mi no. 
J-Imagina´t que tens un germà que es diu Marc com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
M-Aniriem els dos. 
J- Com podries solucionar-ho? 
M -Podriem canviar la primera lletra. 
J- Quan diu: Aquesta nena és una trapella, la trapella és aquesta nena, està dient el 
mateix o diu coses diferents. 
M- El mateix. 
          Protocol nº. 14 
Nom:Maria 
Edat: 6 anys i 10 mesos 
Nivell: 1r. de Cicle Inicial 
Data: 7.2.2000 
J-Què ha passat? 
M-Que totes es volien dir Mercè. 
J -Quan diu Mercè a qui assenyala? 
M-A una. 
J-Si diu Mercè, Mercè qui vindrà? 
M-La rossa.(Després afegeix, vindran les dues) 
J-Les tres es poden dir Mercè? 
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M -Sí. 
J-_I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
M-Sí. 
J-Per què? 
M-Perquè hi ha moltes Mercès en el món. 
J-Es pot dir un altre nom? 
M-No.  
J-Per què? 
M-Perquè els teus pares te´l posen, ja no es pot canviar. 
J-Per què et van posar Maria? 
M-Perquè la meva mare estava embarassada de dos nens i  llavors quan sabien que un era 
nen i l´altra una nena, a ell li van posar Marc i a mi Maria. 
J -I a ella (assenyalant la titella) per què li van posar Mercè? 
M-No ho sé. 
J-Pensa una mica, per què li van posar Mercè? 
M-Perquè als seus pares els hi deu agradar. 
J-Per a què serveix el teu nom, Maria? 
M-Perquè em puguin dir d´alguna manera, si no tothom em diria eh, eh,.llavors tots ens 
fariem un lio. 
J-Qui té nom? 
M-La meva mamà, el meu papà, tothom té nom. 
J- Hi ha algú sense nom? 
M-Que jo coneixi no. 
J-I els bebès tenen nom? 
M-Sí. 
J-I les formigues tenen nom? 
M-No. 
J- I les cadires que tenen nom?  
M-No. 
J: -Què  li dius perquè sàpiga com s´ha de dir? 
M-Que els teus pares van triar el teu nom perquè els hi agradava llavors t´has de dir amb 
aquell nom. 
J-Si es digues Eulàlia li podrien dir Laia? 
M- Sí. 
J-Coneixes algú que uns amics li dguin un nom i els altres un altre nom? 
M-A l´altra classe hi ha una nena que es diu Paula i, a vegades li diem Pau i d´altres 
Paulina. 
J-T´haurien pogut haver posat un altre nom? 
M-Sí 
J-Quin nom t´hagués agradat? 
M-Mercè. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
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M-No. 
J-Per què no es pot dir Trapella de nom? 
M-Perquè no és cap nom. 
J-Quan diu: La Trapella és aquesta nena, aquesta nena és la Trapella, diu el mateix? 
M-Diu coses iguals. 
J-Si la teva germana es diu Maria com tu què passaria? 
M-Quan la mare digués Maria vine que t´he d´explicar una cosa, aleshores vindriem jo i la 
meva germana. 
J-Com ho podrieu solucionar? Quina idea li podries donar a la mare? 
M -Que a una li digui Marieta i a l´altra Maria. 
             Protocol nº. 15 
Nom: Emma 
Edat: 6 anys i 6 mesos 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
Data:10.2.2000 
 
J-Què ha passat? 
E- Es discutien. 
J -A qui assenyala quan diu Mercè? 
J-A la primera. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i els altres Merxè? 
E-No ho sé. 
 J-Coneixes algú que els seus pares li diguin un nom i els seus pares un altre?  
E- No ... em sembla que sí. 
J-Es poden dir les tres titelles Mercè? 
E-Sí. 
J-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
E-Sí, hi ha més Mercès al món. 
J-Ara crida Mercè, qui vindrà? 
E-Una. 
J-Ara crida Mercè, Mercè qui vindrà? 
E-Les dos. 
J-Es pot canviar el nom? 
E-No, el nom és per sempre. 
J-Per què t´han posat Emma? 
E-Els agradava als pares. 
J-Per què es diu Mercè? 
E-Els deu agradar als pares. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
E-No. 
J-Per a què serveix el teu nom?(No respon) 
J-Què fan amb el teu nom? 
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E-Em diuen Emma. 
J-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
E-No ho sé. 
J-Pensa una miqueta, t´haguessin pogut posar un altre nom? 
E-Potser sí. 
J-Qui té nom?(No contesta). 
J-Hi ha algú sense nom? 
E-Em sembla que no. 
J-Els bebès tenen nom? 
E-Sí els pares el pensen. 
J-I les formigues tenen nom? 
E-No. 
J- I les cadires tenen nom? 
E-No. 
J-Es podria dir Trapella de nom? 
E-No. 
J-Per què no es pot dir Trapella de nom? 
E-Trapella és quan es fa alguna entremaliadura o així. 
J-Imagina´t que tens una germana i que les dues us dieu el mateix nom, què passaria 
quan us cridessin? 
E-Vindriem les dues. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
-(S´ho pensa una llarga estona)  
E-Que a mi em diguessin Emma Bauer ( el cognom) i a ella només Emma. 
J-Diu el mateix o diu coses diferents quan diu: aquesta nena és la Trapella, la 
Trapella és aquesta nena.Què et sembla? 
E-Algunes coses Igual i algunes diferents, però al revés. 
J-Vol dir el mateix o no? 
E -No. 
           Protocol nº. 16 
Nom: Berta 
Edat: 6 anys i 10 mesos 
Data: 15.5.1999 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
B-Es barallen. 
J-Es poden dir les dos titelles el mateix nom? 
B-Sí, a segon hi ha una Paula i a l´altra 1r. també hi ha una Paula. 
J-I les tres titelles es poden dir Mercè les tres? 
B-Sí, hi ha nenes a l´escola que es diuen Anna. 
J-A la teva família hi ha algú amb el mateix nom? 
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B-No. 
J-Per què et van posar Berta? 
B-Els agradava als pares. 
J-Per què el titella es diu Mercè? 
B-Els agrada als pares. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
B-Sí, és més curt. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
B-No, no és igual. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
B-El nom és per saber qui ets. 
J-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
B-Sí. 
J-Es pot canviar el nom? 
B-Només et pots canviar el nom si vols enganyar algú, si no t´has de dir sempre el mateix 
nom, però pots anar a un lloc que no sé com es diu i allà te´l canvien. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
B-Si diu “Mercè vols jugar amb mi? – parla amb l´altra nena.Si només digués Mercè 
parlaria ella sola. 
J-Què li dius perquè sàpiga com s´ha de dir? 
B-Que pensés molt i molt quin nom li agradava més i se´l quedés per a tots els dies. Sí dia i 
nit. 
J-Imagina´t que tens una germana que es diu Berta com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
B-No, sabríem qui havia de contestar. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
B-Canviant-li el nom. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
B-No es pot dir trapella perquè quan un nen o una nena fa coses que no ha de fer, com se 
diu “trapalleries” aleshores li dius: “Ets un trapella” i li poden dir tant a una nena o a un 
nen. 
J-Quan diu: aquesta nena és la trapella, la trapella és aquesta nena vol dir el mateix o 
vol dir coses diferents? 
B-Igual. 
           Protocol nº. 17 
NOM: Ramon 
Edat: 6 anys i 7...mesos 
Data:28.1.2000 
Nivell: 1r. de Cicle Inicial 
 
J:  Què ha passat? 
R- Es barallen. 
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J: -A qui es refereix quan diu Mercè? 
R Assenyala la primera que ha sortit. 
J:- Es poden dir les tres titelles el mateix nom? 
R- Sí. 
J:- I si fossin quatre també? 
R- També. 
J: Quan diu Mercè qui vindrà? 
R-  Aquesta. 
J:  I si diu Mercè, Mercè ara qui contestarà? 
R- La mateixa. 
J: L´altra no sentirà el seu nom i si sent el seu nom contestarà, que et sembla a tu? 
R- Que sí. 
J: Pot ser que uns li diguin Mercè i d´altres Merxè, que et sembla? 
R-Que sí. 
J: Coneixes algú que els seus pares li diguin un nom i els seus amics un altre? 
R- No. 
J: I a  casa teva ? 
R- Tampoc. 
J: Sempre et diràs Ramon? 
R- Sí. 
J: A  la titella que es diu Mercè li poden dir Merxè què et sembla? 
R- Em sembla que sí. 
J: Si una nena es diu Eulàlia li poden dir Laia, que et sembla? 
R- Sí. 
J: Per què t´han posat Ramon? 
R- Perquè al meu pare li agrada. 
J: I a ella, per què li han posat Mercè? 
R- Perquè els seus pares els hi agrada. 
J: T´haguessin pogut posar un altre nom? 
R- Al meu pare només li agradava Ramon. 
J: A tu que et sembla, t´haguessin pogut posar un altre nom? 
R- Potser sí. 
J: Qui té nom? 
R- De què? 
J: Hi ha algú sense nom? 
R- No. 
J: Els bebès tenen nom? 
R- Sí, es posa abans 
J: I les formigues tenen nom? 
R- Formigues. 
J: I les cadires també tenen nom? 
R- Cadires. 
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J: Si tinguessis un germà amb el mateix nom.(Es posa a parlar sense deixar que acabi 
la pregunta). 
R- El meu pare té el mateix nom. 
J: I què passa a casa quan diuen Ramon? 
R- Que venim els dos. 
J: I com ho féu per saber quan ha de contestar l´un o l´altre? 
R- Hi anem i ens ho diuen. 
J: Què us diuen? 
R- Si criden al meu pare i contesto jo, diuen que no que és el meu pare. 
J: Si tinguessis un germà que es digués Ramon com tu també passaria el mateix? 
R-Sí 
J: I com ho podrieu solucionar? 
R-Que ens diguessin Ramon gran i Ramon petit. 
J: Per  a q uè serveix el teu nom? 
R-Per dir-m´ho 
J: I per alguna cosa més.Imagina´t que no tens noms que passaria? 
R- Que no em cridarien. 
J: Es pot dir Trapella de nom? 
R- Sí.Si se´l vol canviar. 
J: Diu el mateix quan diu aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena? 
R- El mateix. 
J: Que li dius perquè sàpiga que sempre s´ha de dir el mateix nom? 
R- Que els digui als seus amics que es diu així. 
           Protocol nº. 18 
Nom: Albert 
Edat: 6 anys i 9 mesos 
Data:10.5.1999 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
A-Hi havia tres Mercès que es deien igual. 
J-Pot ser que les tres es diguin Mercè? 
A- Sí, n´hi ha més. 
J-Hi ha algun nen a la teva classe que es diguin igual?. 
A-Sí, hi ha dos Daniels.  
J-Es poden dir les tres titelles el mateix nom? 
A-Sí, la meva tieta també es diu Mercè. 
J-I si fossin quatre titelles també es podrien dir Mercè? 
A-Sí, també. 
J-Si crido Mercè, qui vindrà? 
A-Les tres. 
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J-Si crido Mercè, Mercè, qui vindrà? 
A-La que es digui Mercè de cognom. 
J-Es pot canviar el nom? 
A-No, només abans de néixer, quan encara no te l´han posat. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i d´altres Merxé? 
A-No 
J-I si li diguessin Mercenetes? 
A-Sí, és el mateix nom. A vegades pronuncien el meu nom diferent i sona com Albert. 
J-Per què t’han posat Albert de nom? 
A-Els va agradar. 
J-Per què es diu ella Mercè? 
A-Perquè és un nom? 
J-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
A-Sí. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
A-Perquè em cridin. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
A-A la que té més a prop. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
A-Sí, si que es podria dir Trapella. 
J-Qui té nom? 
A-Tots, tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
A-No. 
J-I els bebès tenen nom? 
A-Sí. 
J-I les formigues tenen nom? 
A-Sí, a la pel·lícula Bichos tenien nom. 
J-I les cadires que tenen nom? 
A-No sé si les cadires tenen nom. 
J-Imagina´t que tens un germà que es diu Albert com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
A-Ens confondríem. 
J-Com podries solucionar-ho? 
A-Doncs, diriem Albert gran i Albert petit. 
J-Quan diu aquesta nena és la trapella, la trapella és aquesta nena, vol dir el mateix o 
vol dir coses diferents (repetició). 
A-Igual. 
          Protocol nº. 19 
Nom: Antònio 
Edat: 6 anys i 8 mesos 
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Data:11.5.1999 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
A-Hi havia tres Mercès que es deien igual. 
J-Pot ser que les tres es diguin Mercè? 
A-Sí, n´hi ha més. 
J-Hi ha algun nen a la teva classe que es diguin igual?. 
A-Sí, hi ha dos Daniels. 
J-Es poden dir les tres titelles el mateix nom? 
A-Sí, la meva iaia també es diu Mercè. 
J-I si fossin quatre titelles també es podrien dir Mercè? 
A-Sí, també. 
J-Si crido Mercè, qui vindrà? 
A-Una. 
J-Si crido Mercè, Mercè, qui vindrà? 
A-La que es digui Mercè de cognom. 
J-Es pot canviar el nom? 
A-No, només abans de néixer, quan encara no te l´han posat. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i d´altres Merxé? 
A-Sí. 
J-I si li diguessin Mercenetes? 
A-Sí, és el mateix nom. 
J-Per què t´han posat Antònio de nom? 
A-Els va agradar. 
J-Per què es diu ella Mercè? 
A-Perquè els va agradar als pares. 
J-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
A-Sí. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
A-Perquè em cridin. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
A-A la que té més a prop. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
A-Sí, si que es podria dir Trapella. 
J-Qui té nom? 
A-Tots, tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
A-No. 
J-I els bebès tenen nom? 
A-Sí. 
J-I les formigues tenen nom? 
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A-Sí, a la pel·lícula Bichos tenien nom. 
J-I les cadires que tenen nom? 
A-No sé si les cadires tenen nom. 
J-Imagina´t que tens un germà que es diu Antònio com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
A- Aniríem els dos. 
J-Com podries solucionar-ho? 
A-Doncs, diriem Antònio gran i Antònio petit. 
J-Quan diu aquesta nena és la trapella, la trapella és aquesta nena, vol dir el mateix o 
vol dir coses diferents (repetició). 
A-Igual. 
           Protocol nº. 20 
Nom: Marc 
Edat: 6 anys 
Data: 10.5.1999 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
M-Es barallen. 
J-Es poden dir les dos titelles Mercè? 
M-Sí. 
J-I les tres titelles es poden dir Mercè? 
M-No poden haver-hi tres Mercès, si estiguessin a la mateixa classe no sabrien de qui seria 
el treball. 
J-Coneixes nens o nenes que es diguin igual de nom? 
M-No. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
M-A la primera. 
J-Ara crida Mercè, qui vindrà? 
M-També,  la primera. 
J-Crida Mercè, Mercè, qui vindrà? 
M-Les dos. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxé? 
M-Sí. 
J-Si es digués Eulàlia, li podrien dir Laia? 
M-No, no és el mateix nom. 
J-Li poden dir Mercenetes? 
M-Sí, Mercenetes és el mateix nom. 
J-Per què et van posar Marc? 
M-El va triar la meva mare. Era el nom que li agradava més. 
J-Per què es diu la titella Mercè? 
M-Li va agradar a la mare. 
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J-Et podien haver posat un altre nom, Marc? 
M-Em sembla que sí. 
J-Per  a què serveix el teu nom? 
M-No ho sé. 
J-Pensa una mica, per a què serveix el teu nom? 
M-Si em volen dir una cosa, si em volen dir que jugui amb ells. 
J-Imagina´t que tens un germà i es diu Marc com tu, què passaria? 
A-No m´agradaria, no sabriem a qui cridaven. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
A-Que li possessin un altre cognom. 
J-Qui té nom? 
A-Tots, tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
A-No. 
J-Els bebès tenen nom? 
A-Sí, quan neixen. 
J-I les formigues tenen nom? 
A-No, potser es diuen formigues. 
J-I les cadires tenen nom? 
A- No, les cadires no. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
A-No m´agrada gaire. 
J-Què et sembla, es pot dir Trapella de nom? 
A-No sé si és nom de persona. 
J-Què vol dir trapella? 
A-Vol dir fer coses entremeliades. 
J-Quan diu: aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena, vol dir el 
mateix o coses diferents? 
A-Igual. 
          Protocol nº. 21  
Nom: Isaac 
Edat: 6 anys i 11 mesos 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
Data:9.2.2000 
 
M.- Què ha passat? 
I.-   Es discutien. Totes tres deien que es deien Mercè. 
M.-A qui assenyala quan diu Mercè? 
I.- A la primera. 
M.- Es poden dir les tres Mercè? 
I.-  No. 
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M.- Hi ha algun nen o nena que es diguin el mateix nom al menjador ,a la teva 
família? 
I.- No, bueno sí. Conec a un nen que es diu Isaac com jo. Ah, també tinc cosins i tiets que 
es diuen Isaac. 
M.- Es poden dir les tres titelles Mercè, que et sembla? 
I.- Sí. 
M.- I si fossin quatre també es podrien dir el mateix nom? 
I.-  Sí, hi ha més Mercès. 
M.- Crida Mercè, qui vindrà? 
I.- Una, aquesta. 
M- Crida Mercè, Mercè qui  vindrà? 
I.- Ara les dues. 
M.- Pot ser que els pares li diguin Mercè i els seus amics Merxè? 
I.- Sí, no? 
M.- Es pot canviar el nom? 
I.- No. 
M.- I tu, te´l pots canviar el nom? 
I.- No el nom és per sempre. 
M.- Et sembla que sempre es dirà el mateix nom? 
I.- Sí, i jo també. 
M.- Per què t´han posat Isaac? 
I.- Els agrada als pares. 
M.- Per què es diu Mercè? 
I.- Perquè tothom es diu un nom. 
M.- T´haguessin pogut posar un altre nom? 
I.- Sí. 
M.- Quin t´hagués agradat que et posessin? 
I.- David. 
M.- Per a què serveix el teu nom? 
I.- Perquè em cridin i si em perdo que em puguin buscar. 
M.- Qui té nom? 
I.- Tothom. 
M.- Hi ha algú sense nom? 
I.- No, el meu bebè té un any i té nom. 
M.- I les formigues tenen nom? 
I.- Les formigues entre elles tenen nom, se´ls inventen. 
M.- Inventa-te´n un. 
I.- Formigueta. 
M.- Les cadires tenen nom? 
I.- Les cadires no tenen noms, són cadires. 
M.- Imagina´t que tens un germà que es diu com tu. Què passaria? 
I.- Quan ens cridessin vindriem els dos. 
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M.- Com podrieu solucionar-ho? 
I.- Dient una vegada sol Isaac, o Isaac, Isaac i vindriem els dos. 
M.- Es pot dir Trapella de nom? 
I.- Sí, si volen els pares. 
M.- Diu el mateix o diu coses diferents quan diu: Aquesta nena és la Trapella, la 
Trapella és aquesta nena? 
I.- (Li he de repetir) diu coses iguals però al revés.   Protocol nº. 22 
Nom: Laura 
Edat: 6 anys i 3 mesos 
Nivell: 1r. de Cicle Inicial 
Data: 8.2.2000 
 
M-Què ha passat, Laura? 
L-Les tres es diuen Mercè. 
M-A qui assenyala quan diu Mercè? 
L- A la primera. 
M-Ara crida Mercè, qui vindrà? 
L-Aquesta. 
M- Mercè, Mercè qui vindrà? 
L- Les dos. 
M-Es poden dir les tres Mercè? 
L- Sí. 
M-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
L- Sí. 
M-Per què? 
L-Perquè hi ha moltes Mercès al món. 
M- Es pot canviar el nom? 
L- Quan sigui gran. 
M-Tu et diràs sempre Laura o et canviaràs el nom? 
L- No me´l canviaré, el nom és per sempre. 
M-Què li dius perquè sàpiga quin nom s´ha de dir? 
L- Que el pensi molt i després el digui als seus amics. 
M-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
L- Em sembla que sí. 
M-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
L-No. 
M-Coneixes alguna persona que els pares li diguin un nom i els amics un altre? 
L-No. 
M-Per què t´han posat Laura? 
L-Els agradava als pares. 
M-Per què es diu Mercè? 
L-Els agrada als seus pares. 
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M-Per a què serveix el teu nom? 
L-Perquè em diguin, si no tingués nom com sabria que em cridaven? 
M-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
L-Sí. 
M-Quin altre nom t´haguessin pogut posar? 
L-M´agraden tots els noms. 
M-Qui té nom?  
L-Tothom. 
M-Hi ha algú sense nom? 
L-Només els que no se’n recorden. 
M-I els bebès tenen nom? 
L-Sí, de seguida que el pensen els pares. 
M-I les formigues que tenen nom? 
L-No. 
M-I les cadires tenen nom? 
L-No.Només si estàs jugant i li poses nom. 
M-Imagina´t que tens una germana i us dieu les dues Laura.Què passaria? 
L-Ens confondriem quan ens cridessin. 
M-Com podries solucionar-ho? 
L-Dient-li a ella un altre nom. 
M-Es pot dir Trapella de nom? 
L-No. 
M-Per què? 
L-Perquè Trapella no és un nom. 
M- Què  és? 
L-Una paraula. 
M.- Diu el mateix o diu coses diferents quan diu: aquesta nena és la Trapella, la 
Trapella és aquesta nena. 
L-Diferents. 
M- Sí,  el que diu diferent? 
L - Aquesta i la. 
M Et sembla que vol dir el mateix o vol dir coses diferents. 
L-Igual. 
          Protocol nº. 23 
Nom: Maria 
Edat: 6 anys i 10 mesos 
Nivell: 1r. de Cicle Inicial 
Data: 7.2.2000 
 
J-Què ha passat? 
M-Que totes es volien dir Mercè. 
J -Quan diu Mercè a qui assenyala? 
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M-A una. 
J-Si diu Mercè, Mercè qui vindrà? 
M-La rossa.(Després afegeix, vindran les dues) 
J-Les tres es poden dir Mercè? 
M -Sí. 
J-_I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
M-Sí. 
J-Per què? 
M-Perquè hi ha moltes Mercès en el món. 
J-Es pot dir un altre nom? 
M-No.  
J-Per què? 
M-Perquè els teus pares te´l posen, ja no es pot canviar. 
J-Per què et van posar Maria? 
M-Perquè la meva mare estava embarassada de dos nens i  llavors quan sabien que un era 
nen i l´altra una nena, a ell li van posar Marc i a mi Maria. 
J -I a ella (assenyalant la titella)  per què li van posar Mercè? 
M-No ho sé. 
J-Pensa una mica, per què li van posar Mercè? 
M-Perquè als seus pares els hi deu agradar. 
J-Per a què serveix el teu nom, Maria? 
M-Perquè em puguin dir d´alguna manera, si no tothom em diria eh, eh,.llavors tots ens 
fariem un lio. 
J-Qui té nom? 
M-La meva mamà, el meu papà, tothom té nom. 
J- Hi ha algú sense nom? 
M-Que jo coneixi no. 
J-I els bebès tenen nom? 
M-Sí. 
J-I les formigues tenen nom? 
M-No. 
J- I les cadires que tenen nom?  
M-No. 
J-Què li dius perquè sàpiga com s´ha de dir? 
M-Que els teus pares van triar el teu nom perquè els hi agradava llavors t´has de dir amb 
aquell  nom. 
J-Si es digues Eulàlia li podrien dir Laia? 
R- Sí. 
J-Coneixes algú que uns amics li dguin un nom i els altres un altre nom? 
M-A l´altra classe hi ha una nena que es diu Paula i, a vegades li diem Pau i d´altres 
Paulina. 
J-T´haurien pogut haver posat un altre nom? 



 

    377

M-Sí 
J-Quin nom t´hagués agradat? 
M-Mercè. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
M-No. 
J-Per què no es pot dir Trapella de nom? 
M-Perquè no és cap nom. 
J-Quan diu: La Trapella és aquesta nena, aquesta nena és la Trapella, diu el mateix? 
M-Diu coses iguals. 
J-Si la teva germana es diu Maria com tu què passaria quan us cridessin? 
M-Quan la mare digués Maria vine que t´he d´explicar una cosa, aleshores vindriem jo i la 
meva germana. 
J-Com ho podrieu solucionar? Quina idea li podries donar a la mare? 
M -Que a una li digui Marieta i a l´altra Maria. 
 
         Protocol nº. 24 
Nom: Marc 
Edat: 7 anys 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
Data: 28 maig 1999 
 
J.-Què ha passat? 
M. Que aquesta es diu Mercè, i l´altra i l´altra també i s´han fet un embolic. 
J.- A qui assenyala? 
M -A aquesta ( els dos alhora).  
J .- Es poden dir les dues Mercè? 
M.-Sí 
J-.-Hi ha algun/neno nena que es digui el mateix nom a la classe? 
M-Sí, la Jenifer X i la Jenifer i el meu pare es diu Jordi també . També conec l´Anna 
Rodés, l´Anna Rubies i a l´altra classe hi ha una altra Anna. 
J- Es poden dir els tres titelles Mercè? 
M.- Sí i si fossin quatre també. 
J- Si crida Mercè qui vindrà? 
M -Vindrà una. 
J.-Si crida Mercè,Mercè. 
M  Vindran les dues? 
M.-Es pot dir ara un nom i després un altre? 
J.- Te´l pots canviar una vegada. A mi me´l van canviar a l´església va haver-hi un 
embolic. Jo primer em deia Joan . 
J- Per què et van posar Marc? 
M.-Els agradava als pares. 



 

    378

J–Per què li han posat Mercè? 
M.- Els deu haver agradat 
J.- Pot ser que es digui un nom i demà se´n digui un altre? 
M.- No, jo sempre em diré Marc. 
J- Qui te nom? 
M.- La Laura, l´Eloi, la Marta, tots, tothom. 
J.- Hi ha algú sense nom? 
M.-No, La Marta, L´Eloi, l´Oriol tots, tothom té nom 
J- I les formigues tenen nom? 
M.- No, són formigues, potser formiga és el nom. 
J.- I les cadires tenen nom? 
.M.- No  
J.- Pot ser que una nena que es diu Eulàlia li diguin Laia? 
M.- Si vol dir el mateix sí , jo no ho sé. 
J.- Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
M.- Si, s´assemblen una mica. 
J.- Per a què serveix el teu nom? 
M.- Perquè no es facin un lio i puguin saber quin nen sóc. 
J.-Si el teu germà i tu us diguessiu el mateix nom què passaria? 
 M.-Ens canviariem el cognom, jo em dic Marc Farré i ell Marc Solé. 
 J.- Escolta “ Aquesta nena és una trapella, la trapella és aquesta nena vol dir el 
mateix o vol dir una altra cosa? 
.M.- Sí, diu el mateix, però ho diu al revés 
 J.- Es podria dir de nom Trapella? 
. M.- No, trapella no és un nom. 
          Protocol  nº. 25 
Nom: Neus 
Edat: 6 anys i 9 mesos 
Data: 1.2.2000 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
N-Es barallen. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
N-A la primera. 
J-Es poden dir les tres titelles Mercè? 
N-Sí. 
J-I si fossin quatre? 
N-També. 
J-Si crida Mercè qui vindrà? 
N-Les dues. 
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J. I si crida Mercè, Mercè qui vindrà? 
N-Les dues. 
J-Es pot canviar el nom? 
N-No fins que no sigui gran. 
J-Tu et diràs sempre Neus? 
N-Sí. 
J- Per a què serveix el teu nom? 
N-Perquè em diguin. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
N-Sí. 
J_Coneixes algun nen o nena que uns li diguin un nom i els altres un altre nom? 
N-No. 
J-Si es digues Eulàlia, li podrien dir Laia? 
N-Si vol dir el mateix, sí. 
J- Per  què t’han posat Neus de nom? 
N-Jo vaig decidir el meu nom. 
J-Com ho vas fer? 
N -El papà volia Clara i va dir: Clara .Jo vaig moure el cap dient que no. 
    La mamà va dir Neus .Jo vaig moure el cap dient que sí. 
J- Per què li van posar Mercè a la titella ? 
N- Perquè ho va decidir. 
J- Et podrien haver posar un altre nom? 
N- Potser sí, però jo hauria de decidir i potser no se´n entendrien. 
J- Qui té nom? 
N- Tothom, totes les persones. 
J- Hi ha algú sense nom? 
N- No. 
J- Els bebès tenen nom? 
N- Sí, quan fa uns dies que han nascut. 
J- I les formigues tenen nom? 
N- Sí, es diuen formigues. 
J- I les cadires tenen nom? 
N- No, les cadires no. 
J- Què passaria si tinguessis una germana que es digués Neus com tu? 
N- Vindriem les dos. 
J- Com podries solucionar-ho? Quina idea donaries als pares ? 
N- Assenyalaria amb la mà a la que cridaven. 
J- I si no estigués al mateix lloc? 
N- També assenyalaria amb la mà. 
J- Es pot dir Trapella de nom? 
N- No, trapella només és si fas “trapalleries”. 
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J- Diu el mateix o diu coses diferents quan diu aquesta nena és la Trapella, la 
Trapella és aquesta nena. 

N- Diferent, diu les mateixes paraules al revés. És més difícil. 
           Protocol nº. 26 
Nom: Elisabet 
Edat: 6 anys i 6 mesos 
Nivell: 1r. Cicle Inicial 
Data:10.2.2000 
 
J-Què ha passat? 
E-  Es discutien. 
J -A qui assenyala quan diu Mercè? 
E-A la primera. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i els altres Merxè? 
E-No ho sé. 
 J-Coneixes algú que els seus pares li diguin un nom i els seus pares un altre?  
E- No, ...em sembla que sí. 
J-Es poden dir les tres titelles Mercè? 
E-Sí. 
J-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
E-Sí, hi ha més Mercès al món. 
J-Ara crida Mercè, qui vindrà? 
E-Una. 
J-Ara crida Mercè, Mercè qui vindrà? 
E-Les dos. 
J-Es pot canviar el nom? 
E-No, el nom és per sempre. 
J-Per què t´han posat  Elisabet? 
E-Els agradava als pares. 
J-Per què es diu Mercè? 
E-Els deu agradar als pares. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
E-No. 
J-Per a què serveix el teu nom?(No respon) 
J-Què fan amb el teu nom? 
E-Em diuen Elisabet. 
J-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
E-No ho sé. 
J-Pensa una miqueta, t´haguessin pogut posar un altre nom? 
E-Potser sí. 
J-Qui té nom?(No contesta). 
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J-Hi ha algú sense nom? 
E-Em sembla que no. 
J-Els bebès tenen nom? 
E-Sí els pares el pensen. 
J-I les formigues tenen nom? 
E-No. 
J- I les cadires tenen nom? 
E-No. 
J-Es podria dir Trapella de nom? 
E-No,  
J-Per què no es pot dir Trapella de nom? 
E-Trapella és quan es fa alguna entremaliadura o així. 
J-Imagina´t que tens una germana i que les dues us dieu el mateix nom, què passaria 
quan us cridessin? 
E-Vindriem les dues. 
J-Com podrieu solucionar-ho? (S´ho pensa una llarga estona)  
E-Que a mi em diguessin Elisabet Bauer (el cognom) i a ella només Elisabet 
J-Diu el mateix o diu coses diferents quan diu: aquesta nena és la Trapella, la 
Trapella és aquesta nena.Què et sembla? 
E-Algunes coses iguals i algunes diferents, però al revés. 
J-Vol dir el mateix o no? 
E –No 
           Protocol nº.27 
Nom: Josep 
Edat: 7 anys i 8 mesos 
Data: 25.5.1999 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat?M-Que aquesta es diu Mercè i l’altra i l’altra també i s’han fet un 
embolic. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
M-A aquesta. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
M- No. 
J-Hi ha algun nen o nena a la classe que es diguin el mateix nom? 
M-Sí, L´Anna Rodés. L´Anna Rubies i a l´altra classe hi ha una altra Anna, també hi ha 
dues nenes que es diuen Jenifer. 
J-Es poden dir les tres titelles Mercè? 
M-Sí 
J-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
M-Sí, n’hi ha més. 
J-Crida Mercè, qui vindrà? 
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M-Vindrà una. 
J-Ara crida Mercè, Mercè qui vindrà? 
M-Les dos. 
J-Es pot canviar el nom? 
M-No, el nom és per sempre. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
M-Sí. 
J-Si es digués Eulàlia li podien dir Laia nom? 
M-No, és un altre nom. 
J-Per què et van posar Josep?  
M-Els agradava als pares. 
J-Per què es diu ella, Mercè? 
M-Perquè els agradava. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
M-Perquè parlin, perquè si hi ha tres Marcs diuen el cognom. 
J-Qui té nom? 
M-La Laura, l´Eloi, la Marta, tots, tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
M-Els nens petits quan són a la panxa. 
J- Els bebès tenen nom? 
M-Sí. 
J-I les formigues tenen nom? 
M-No. 
J-I les cadires? 
M-Sí, cadira, llavors formiga també és el nom de les formigues. 
J-Imagina´t que tens un germà i es diu Marc com tu, què passaria quan us cridessin? 
M-Aniríem tots dos. 
J-Com podries solucionar-ho? 
M-Jo seria el Marc gran i ell el Marc petit. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
M-No, trapella es diu quan ets trapella fas brometes i tot això. 
JQuan diu: aquesta nena és la trapella, la trapella és aquesta nena, vol dir el mateix o 
diu coses diferents? (Repeteixo dues vegades? 
M-Igual. 
           Protocol nº. 28 
Nom: Anna Mª. 
Edat: 8 anys i 4 mesos 
Data: 28.5.1999 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
M-Les tres es diuen Mercè i es barallen. 
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J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
M-A la que es vol dir Mercè. 
J-Hi ha algun nen o nena a la classe que es digui el mateix nom? 
M-Sí, a la classe hi ha dues Annes i a la família tinc un cosí i un tiet que es diuen Ricard. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
M-Sí i quatre també, n´hi ha 50 ó 60. 
J-Crida Mercè, qui vindrà? 
M-Aquesta. 
J-Ara crida Mercè, Mercè, qui vindrà? 
M-Les dos. 
J-Es pot canviar el nom? 
M-No es pot canviar mai el nom. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxé? 
M-Sí és més curt. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
M-No, no és igual. 
J-Si es digués Carme li podrien dir Carmeta? 
M-Sí, és el mateix. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
M-No ho sé. 
J-Per què et van posar Anna Mª? 
M-No ho sé. 
J-Per què li van posar Mercè? 
M-És una titella. 
J-T’haguessin pogut posar un altre nom? 
M-Sí. 
J-Qui té nom? 
M-Tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
M-No. 
J-I els bebès tenen nom? 
M-Sí, des del moment de néixer. 
J-Les formigues tenen nom? 
M-No, les formigues no tenen nom. 
J- Les cadires que tenen nom? 
M-Les cadires, el seu nom és cadira. 
J-Imagina´t que tens una germana que es diu Anna Mª com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
M-Aniríem les dos. 
J-Com podríeu solucionar-ho? 
M-Podríem canviar-nos el nom. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
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M-No es pot dir trapella de nom, trapella vol dir que fa bestieses. 
J-Quan diu: Aquesta nena és la trapella, la trapella és aquesta nena, diu el mateix o 
vol dir coses diferents? (Li he de repetir tres vegades). 
M-El mateix. 
            Protocol nº.  29 
Nom: Anna 
Edat: 7 anys i 8 mesos 
Data: 5.5.1999 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
A-No es vol dir Mercè i es barallen una mica. 
J-A qui assenyala quan l’àvia diu Mercè? 
A-A aquesta, a la que no s’ha volgut canviar el nom. 
J-Pot ser que les dues es diguin Mercè? 
A-Sí, a la classe hi ha dues Annes. 
J-Tens algú a la família que es digui el mateix nom? 
A-Sí, la meva cosina es diu Anna com jo. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
A-Sí i si fossin quatre també, hi ha moltes Mercès en el món. 
J-Quan diu Mercè, Mercè a qui crida? 
A-A la que no s’ha volgut canviar el nom, el meu pare sempre em crida dues vegades. 
J-Què et sembla uns li poden dir Mercè i els altres Merxè? 
A-Sí, a mi, a vegades, em diuen Anni i d’altres Anna. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
A-Si em volen regalar alguna cosa puguin donar-me-la i no m’hagin de tocar. 
J-Per què et van posar Anna? 
A-El va triar la mare, li va agradar. 
J-Per què es diu ella, Mercè? 
A-Els va agradar. 
J-Qui té nom? 
A-Tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
A-No. 
J-Els bebès tenen nom? 
A-Sí, quan neixen. 
J-I les formigues tenen nom? 
A-Les formigues no, aleshores es faran un embolic si diuen formigues, vénen totes, 
n´haurien de tenir, quan compres un animal li poses nom. (L´Anna va anar parlant fins que 
compara la possibilitat que les formigues tinguin nom propi amb la realitat del nom propi 
dels animals domèstics). 
J-Les cadires que tenen nom? 
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A-No, les cadires no. 
J-Què passaria si la teva germana es digués Anna com tu? 
A-Contestaríem les dos. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
A-Em podrien dir, a mi Anni i a ella Anna. 
J-Es pot dir Trapella de nom, la titella? 
A-No,no. 
J-Què vol dir Trapella? 
A-Que fa coses que no ha de fer, és entremeliat.Si fos una mica dolenta llavors podrien dir-
li “ets una trapella”. 
J-Aquesta nena és una trapella, una trapella és aquesta nena, vol dir el mateix o vol 
dir coses diferents, Anna? 
A-El mateix, les paraules estan al revés però són les mateixes. 
J-I volen dir el mateix? 
A-Sí. 
          Protocol nº. 30 
Nom: Carles 
Edat: 8 anys i 2 mesos 
Data: 19.5.1999 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
C-Les tres diuen que es diuen Mercè i una diu que no es poden dir com ella. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
C-A aquesta, a la dels cabells vermells. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
C-Sí, a la classe hi ha dues Annes. 
J-Hi ha algú a la teva família que es digui el mateix nom? 
C-Sí, un tiet que es diu Ricard i el meu cosí es diu Ricard també. 
J-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
C-Sí, potser hi ha mil Mercès al món. 
J-Crida Mercè, qui vindrà? 
C-Mercè, hi anirà una. 
J-Ara crida Mercè, Mercè  qui vindrà? 
C-Hi aniran les dos. 
J-Es pot canviar el nom? 
C-No, sempre s´ha de dir el mateix nom. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
C-Sí, Merxé és més curt. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
C-Sí, s’assembla una mica. 
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J-Per a què serveix el teu nom? 
C-Perquè em cridin i per saber com em dic. 
J-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
C-Sí. 
J-Qui té nom? 
C-Tots, tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
C-No, em sembla que no. 
J-Els bebès que tenen nom? 
C-Sí. 
J-I les formigues que tenen nom? 
C-Potser es diuen formigues. 
J-I les cadires tenen nom? 
C.No les cadires no. 
J-Imagina´t que tens un germà que es diu Carles com tu,què passaria quan us 
cridessin? 
C-Ens faríem un embolic, aniríem els dos. 
J-Com podrieu solucionar-ho, quina idea podries donar? 
C-Canviar el nom. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
C-Sí, es podria dir Trapella si fos trapella. 
J-Quan diu aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena, què et sembla 
vol dir el mateix o vol dir coses diferents. 
C-El mateix. 
             Protocol nº. 31 
Nom: Carlota 
Edat: 7 anys i 9 mesos 
Data: 1.6.1999 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
C-Es barallen. 
J-Es poden dir les dos titelles Mercè? 
C-No, no. 
J-Hi ha algún nen o nena que es diguin igual a l’escola? 
C-Al menjador hi ha tres Alexs. 
J-Es poden dir les tres titelles Mercè? 
C-Sí. 
J-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
C-Sí. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
C-A aquesta. 
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J.Ara crida Mercè qui vindrà? 
C-La que no es vol canviar de nom. 
J-Mercè, Mercè qui vindrà ara? 
C-Vindrà la mateixa. 
J-Es pot dir un nom i al cap d´una estona un altre nom? 
C-No, el nom no es pot canviar, però si vas a un lloc quan ets gran te’l pots canviar una 
vegada. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
C-Sí. 
J-Si es digués Eulàlia de nom li podrien dir Laia? 
C-No, no és el mateix. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
C-Perquè em cridin, sinó em dirien nena i vindrien totes les nenes. 
J-Per què et van posar Carla? 
C-El va triar el meu pare. 
J-Per què la titella es diu Mercè? 
C-Potser li ha posat un titella. 
J-T’haguessin pogut posar un altre nom? 
C-Sí. 
J-Imagina’t que tens una germana i es diu Carla com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
C-Aniríem les dues. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
C-La mare podria dir: vine, tu, també podria dir Carla gran, la Carla petita o aquesta i 
l’altra. 
J-Qui té nom? 
C-Tothom, els bebès abans de néixer no en tenen. 
J-Hi ha algú sense nom? 
C-No. 
J-Tenen nom els bebès? 
C-Sí. 
J-I les formigues també tenen nom? 
C-No. 
J-Les cadires tenen nom? 
C-Potser cadira és el seu nom. 
J-Es podria dir Trapella de nom? 
C-No, no. 
J-Què vol dir trapella? 
C-Trapella es diu quan un nen o una nena fa una entremeliadura. 
J-Què et sembla es pot dir Trapella de nom? 
C-Si fa coses que no ha de fer aleshores es podrà dir Trapella. 
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J-Quan diu aquesta nena és la trapella, la trapella és aquesta nena vol dir el mateix o 
vol dir coses diferents, què et sembla? 
C-Sí, vol dir el mateix. 
           Protocol nº. 32  
Nom: Eloi 
Edat: 7 anys i 8 mesos 
Data: 8.5.1999 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
E-Es barallen, totes tres tenen de nom Mercè i una no vol. 
J-Es poden dir les dues titelles Mercè? 
E-No. 
J-Hi ha algun nen o alguna nena a la classe que es diguin igual? 
E-Sí, hi ha dos Annes; i al menjador hi ha tres Alexs. 
J-A la teva família hi ha algú amb el mateix nom? 
E-Sí, una tieta que es diu Rosa Mª i la meva mare també es diu Rosa Mª. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
E-Sí, però si fossin quatre no que es barallarien. 
J-A qui es refereix quan diu Mercè? 
E-A una tieta, una filla o una mare. 
J-Crida Mercè, qui vindrà? 
E-La que no es vol canviar el nom. 
J-Crida Mercè, Mercè qui vindrà ara? 
E-Vindrà la mateixa. 
J-Es pot dir un nom i al cap d’una estona un altre nom? 
E-No, el nom no es pot canviar. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
E-No. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia, què et sembla? 
E-No. 
J-Per  a què serveix el teu nom? 
E-Perquè em cridin, sinó em dirien nen i vindrien tots els nens. 
J-Per què t’han posat Eloi? 
E-La mare va pensar noms i va decidir Eloi. 
J-Per què es diu ella, Mercè? 
E-Potser, li ha posat un titella. 
J-Qui té nom? 
E-Tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
E-No. 
J-I els bebès que tenen nom? 
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E-Sí. 
J- I les formigues que també tenen nom? 
E-No, no. 
J-I les cadires que tenen nom? 
E-No. 
J-Imagina´t que tens un germà que es diu Eloi com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
E-Contestariem els dos. La  mare diria tu (tot assenyalant amb el dit). 
J-Com podrieu solucionar-ho?  
E-La mare diria el gran o el petit o podria canviar-li el nom. 
J-Es podria dir de nom Trapella? 
E- No. 
J-Què vol dir Trapella? 
E-Trapella es diu quan un nen o una nena fa coses mal fetes. Si fa coses mal fetes aleshores 
es podrà dir Trapella. 
J-Quan diu: aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena, vol dir el 
mateix o vol dir coses diferents? 
E-No vol dir el mateix. 
               Protocol nº. 33 
Nom: Imar 
Edat: 7 anys i 4 mesos 
Data: 16.2.2000 
 
J-Què ha passat? 
I-Han dit que les tres es diuen Mercè. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
I-Sí, poden ser bessones. 
J-I si fossin quatre? 
I-També. 
J-Per què? 
I-Poden tenir un nom igual, però de cognom, no. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
I-Si volen parlar més que li diguin Mercè i si volen parlar menys que li diguin Merxè. 
J-Si es digues Eulàlia li podrien dir Laia? 
I-No. 
J-Tu coneixes algú que uns li diguin un nom i li diguin un altre, per exemple, es diu 
Joaquim pot ser que li diguin Quim? 
I-Sí. 
J- Per què? 
I-Perquè Quim és més curt. Ah!,  la  meva tieta es diu Nàusica i nosaltres li diem Nau. 
J-Es pot canviar el nom? 
I-Sí, però s’ha de pagar. 
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J-Tu et canviaràs el nom? 
I-No, em sembla que val moltes peles. 
J-Per què et dius Imar? 
I-Els va agradar als pares. 
J-Per què es diu Mercè? 
I- Com jo. Els agrada als pares. 
J-T’haguessin pogut posar un altre nom? 
I-Sí. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
I-Perquè em cridin, per exemple, si diu Imar vine o si em necessiten i tot això. 
J-Qui té nom? Hi ha algú sense nom? 
I-No, impossible. 
J-Els bebès que tenen nom? 
I-Sí. 
J-I les formigues tenen nom? 
I-Potser sí, potser no, jo diria que no. 
J-I les cadires que tenen nom? 
I-Potser cadires, sí. 
J-Imagina´t que tens un germà i que es diu Imar com tu què passaria? 
I-Que contestaríem els dos. 
J-Com podríeu solucionar-ho? 
I-Canviant-nos el nom. 
J-Mercè a qui assenyala? 
I-A ningú, jo no veig cap mà. 
J-Imaginat-ho, diu Mercè a qui assenyala? 
I-A la que té al davant. 
J-Mercè.a qui crida? 
I-A ella (la que té al davant). 
J-Mercè, Mercè a qui crida? 
I- A les dos, sinó són germanes que els li digui el cognom. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
I -Sí,j o em puc dir Scarbussy. 
J-Quan diu la Trapella és aquesta nena,aquesta nena és la Trapella? 
(Ho repeteix dues vegades en veu alta i continua sense que li faci la pregunta). 
I -Està dient el mateix. 
Nom:Pau           Protocol nº. 34 
Eda:8 anys. 
Nivell: 2n. de Cicle Inicial 
Data.2.2.2000 
 
J-Què ha passat? 
P- Es barallen, les tres es diuen Mercè 
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J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
P-A les dues. 
J-Es poden dir les tres titelles el mateix nom? 
P-Sí. 
J-I si fossin quatre també es podrien dir el mateix nom, què et sembla? 
P-També, n’hi ha més del mateix nom. 
J-Si crida Mercè qui vindrà? 
P-Les dues. 
J-I si diu Mercè, Mercè qui vindrà? 
P-Les dues també. 
J-Es pot dir un nom i al cap d’una estona un altre nom? 
P-No, sempre s´ha de dir el mateix nom. 
J-I tu, et diràs sempre Pau? 
P-Sí. 
J-Què li dius per què triï el seu nom? 
P-Que digui als seus amics que es diu Mercè. 
J-Pot ser què uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
P-Sí. 
J-Coneixes algú que uns li diguin un nom i els altres un altre nom? 
P-No, jo no. 
J-Si es digues Eulàlia, li poden dir Laia? 
P-Em sembla que sí. 
J-Per què t’han posat Pau? 
P-Els agradava als pares. 
J-Per què es diu Mercè? 
P-Perquè els agradava als pares. 
J-Qui té nom? (No respon) Hi ha algú sense nom? 
P-No, tots tenen nom. 
J-I els bebès tenen nom? 
P-Sí, quan acaben de néixer els pares ja han pensat el nom. 
J-I les formigues tenen nom? 
P-No les formigues no. 
J-I les cadires tenen nom? 
P-Sí. 
J-Com es diuen? 
P-Cadires. 
J-Què passaria si el teu germà i tu us diguessiu el mateix nom? 
P-Ens confondriem. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
P-Ens dirien Pau A (el gran)  i Pau B  (el petit) 
J-Podrieu solucionar-ho d’una altra manera? 
P-Sí. 
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J- Com? 
P-Posariem el color blau al Pau A i el color vermell per al Pau B. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
P-Perquè em diguin i per no confondrem amb els altres. 
J-T’haguessin pogut posar un altre nom? 
P-Sí 
J- Quin? 
P-David. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
P-No, trapella vol dir  que fas entremeliadures. 
J-Diu el mateix o diu coses diferents quan diu aquesta nena és la Trapella, la Trapella 
és aquesta nena. 
P-Igual, però ho diu al revés. 
                Protocol nº. 35 
Nom: Laura 
Edat: 7 anys i 3 mesos 
Nivell: 2n. de Cicle Inicial 
Data: 15.2.2000 
 
J- Què ha passat? 
L-Es discutien. 
J-Es poden dir les dues el mateix nom? 
L-Sí 
J-Pot ser que els seus amics li diguin Merxè? 
L-Sí. 
J-Tu coneixes algun nen o alguna nena que uns li diguin un nom i els altres un altre 
nom? 
L-No, però pot ser que li diguin. 
J-Pot ser que les tres es diguin Mercè? 
L-Sí. 
J-I si fossin quatre també podria ser? 
L-Sí, hi ha molta gent que es pot dir el mateix nom. 
J-A la teva família hi ha algú que es digui el mateix nom? 
L-No, però a la classe hi ha tres Lauras, hi ha dos Paus i dos Oriols. 
J-Diu Mercè a qui assenyala? 
L-A aquesta  (la que ha sortit en primer lloc). 
J-A les dues o a una? 
L-A una. 
J-Crida Mercè, qui vindrà? 
L-Una, la primera. 
J-Ara crida Mercè Mercè, qui vindrà? 
L-Les dues. 
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J-Es pot canviar el nom? 
L-No. 
J-Sempre s’ha de dir Mercè o es pot canviar el nom? 
L-Ella es pot canviar el nom, però es diu Mercè. 
J-Per què t’han posat Laura? 
L-Perquè els meus pares els hi agradava. 
J-Si es digués Eulàlia li podriem dir Laia? 
L- Si vol dir el mateix, sí. 
J-Per què es diu Mercè? 
L-Perquè els seus pares els hi agrada. 
J-Qui té nom? 
L- Tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
L-No. 
J-I els bebès que tenen nom? 
L-Sí, els posen quan neixen. 
J-I les formigues tenen nom? 
L-No. 
J- I les cadires que tenen nom? 
L-No. 
J-Quan dius cadira dius el nom de la cadira? 
L-Jo només dic cadira, perquè no tenen nom. 
J-Quan dius formiga, podria ser la formiga Rocabruna què et sembla? 
L-Sí, però aquest nom te l’has inventat tu, elles no en tenen de nom. 
J-Elles no tenen nom però formiga és nom? 
L-Em sembla que sí. 
J-Imagina’t que tens una altra germana i que es diu Laura com tu què passaria quan 
us cridessin? 
L-Li haurien de dir diferent. 
J- Per què? 
L-Perquè si  són germanes els cognoms els tenim igual. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
L-Per cridar-me. 
J-Per a alguna cosa més? (no respon) 
J-T’haguessin pogut posar un altre nom, Laura? 
L-Sí. 
J-Quin t’hagués agradat? 
L-No ho sé. 
J-Què li dius perquè triï el seu nom? 
L-Els teus pares t´han posat Mercè llavors t´has de dir Mercè? 
J-Es pot dir de nom Trapella, què et sembla? 
L-Sí. 
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J-Aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena, diu coses diferents o 
iguals? 
L-Sí. 
J- Sí què? 
L-Diu el seu nom repetit. 
              Protocol nº. 36 
Nom. Albert 
Edat: 7 anys i 3 mesos 
Data: 17.2.2000 
Nivell: 2n. Cicle Inicial  
 
J-Què ha passat? 
A-Les tres diuen que es diuen Mercè. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
A-Sí. 
J-I si fossin quatre? 
A-També.Hi ha més gent que té el mateix nom. 
J-Coneixes algún nen o nena que es diguin el mateix nom? 
A-No, però tinc un amic el Gerard que té un tiet i cosins que es diuen Gerard. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
A-Sí. 
J-Si es digues Eulàlia li podrien dir Laia? 
A-No. 
J-Coneixes algú que uns li diguin un nom i d´altres un altre? 
A-No, però sí, aquest amic el Gerard a vegades li diem Geri. 
J-Diu Mercè a qui assenyala? 
A-A aquesta (la que té al davant per davant). 
J-Crida Mercè, qui vindrà? 
A-Una, aquesta. 
J-Ara crida Mercè, Mercè qui vindrà? 
A-Les dos. 
J-Es pot canviar el nom? 
A-No el nom sempre és el mateix. 
J-Per a que serveix el teu nom? 
A-Per dir-me, si no tingués nom, farien eh, eh, i no sabriem qui era. 
J-Per què t’han posat Albert? 
A-No ho sé. 
J-Pensa una mica per què t’han posat Albert? 
A-Els agradava. 
J-A qui? 
A-Als pares. 
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J-Per què es diu ella, Mercè? 
A-Perquè els agrada als pares. 
J-Qui té nom? 
A-Què vols dir? 
J-Hi ha algú sense nom? 
A-No. 
J-I els bebès tenen nom? 
A-Primer els pares fan una llista de noms, quan en tenen un que els agrada, li posen quan el 
nen neix. 
J-I les formigues tenen nom? 
A-No, sí, es diuen formigues. 
J-I les cadires tenen nom? 
A-No les cadires, no. 
J-Imagina’t que tens un germà i es diu Albert com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
A-Vindríem els dos. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
A-Posant-nos un nom diferent. 
J-Es pot dir de nom Trapella? 
A-Sí. 
J-Què vol dir? 
A-Entremeliat i tot això. 
J-Diu coses iguals o diferents quan diu: aquesta nena és la Trapella, la Trapella és 
aquesta nena. 
A-Ho diu igual, però al revés. 
          Protocol nº.  37 
Nom: Carlos 
Edat: 7 anys i 6 mesos 
Data:18.2.2000 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
C-Es barallen, perquè una deia que es deia Mercè i l’altra també per això es barallaven. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
C-No, bueno sí, per exemple si les tres es diuen Mercè no poden tenir el cognom igual. 
J-I si fossin quatre es podrien dir Mercè? 
C-Si fossin quatre també, però el cognom seria com ara Mercè Torruelles, Mercè Danius, 
Mercè Garcia i Mercè amb qualsevol cognom. 
J-Es pot canviar el nom? 
C-No. 
J- Per què? 
C-Un cop els pares trien el nom diuen que aquell nom es fixe per sempre. 
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J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
C-A aquesta. 
J-Ara crida Mercè, qui vindrà? 
C-La mateixa. 
J-Ara crida Mercè, Mercè qui vindrà? 
C-Doncs, les dos. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
C-Perquè em coneixin els altres. 
J-T’haguessin pogut posar un altre nom? 
C-Doncs, Pau, però el meu també m´agrada. 
J-Per què et van posar Carles? 
C-Perquè els agradava. 
J-A qui els agradava? 
C-Als meus pares. 
J-Per què es diu ella Mercè? 
C-Perquè els agrada als seus pares. 
J-Qui té nom? 
C-Qui té nom? Tothom té nom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
C-No. 
J-Els bebès que tenen nom? 
C-Sí, depèn si els pares ja els han posat nom. 
J-I les formigues que tenen nom? 
C-Sí, formigues. 
J-I les cadires que tenen nom? 
C-Sí,  perquè es diuen cadires. 
J-Imagina’t que tens un germà i es diu Carlos com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
C-Ens distingirien per dues coses per al tamany i pel cognom. 
J-Seria igual o diferent el cognom? 
C-Seria igual, però em dirien, posaria al darrera del cognom Fabrés posariem: mida 52, 
m´aprenc el número que medeixo i vaig cap allà, i si diuen Carlos 22 hi va el Carlos més 
petit. 
J-Pot ser que uns li diguin un nom i d’altres un altre? 
C-Sí, perquè per exemple, com es pot dir la meitat, hi ha nens de la meva classe, al Miquel 
li diuen Miqui, a l’Oriol li diuen Ori. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
C-No, perquè Laia i Eulàlia és diferent nom. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
C-No, perquè trapella és una cosa, bueno és una cosa trapella és un nen o una nena que fan 
enrabiar una mica els altres. 
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J-Quan diu:  aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena diu el mateix o 
diu coses diferents? 
C-No, ho diu del revés. 
J-Però vol dir el mateix o vol dir coses diferents? 
C-Diu el mateix, però el que passa és que el que diu al principi, ho diu al final. 
          Protocol nº. 38 
Nom: Ainoa 
Edat: 7 anys i 9 mesos 
Data: 20.2.2000 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
J- Què ha passat? 
A- Es discutien, les tres deien que es diuen Mercè 
J- I a tu què et sembla es poden dir les tres titelles Mercè? 
A- No, bueno sí, perquè li poden posar el mateix nom. 
 J-I si fossin quatre tambés es podrien dir Mercè? 
A-Sí. 
J-Tu coneixes algú que tingui el mateix nom? 
A-Sí, les tres Lauras, els dos Paus i els dos Víctors (són companys de classe). 
 J-Crida Mercè, a qui assenyala? 
A-Aquesta. 
J- Ara crida Mercè, qui vindrà? 
A-Aquesta. 
J-_Ara crida Mercè, Mercè, qui vindrà? 
A-Aquesta. 
J-Ara crida Mercè  Mercè qui vindrà? 
A-Aquesta i aquesta 
J-Pot ser que es canviï el nom? 
A-Sí – 
J-Es pot canviar el nom? 
A-Sí, te’l pots canviar de gran. 
J-A la teva família algú s’ha canviat el nom? 
A-No. 
J-_Per què t’han posat Ainoa? 
A-Perquè ho van decidir els pares. 
J-Perquè es diu ella, Mercè? 
A-Perquè li van posar els pares. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
A- Sí. 
J-Tu coneixes algun nen o nena que els seus pares li diguin un nom i els seus amics un 
altre? 
A-No. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
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A-No, no és el mateix nom. Merxè és el mateix nom. 
J- Qui té nom? 
A-Tothom té nom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
A-No, el nom es per diferenciar, llavors si diguessin nenes vindrien totes les nenes. 
J-I els bebès que tenen nom? 
A-Sí. 
J-I les formigues tenen nom? 
A-No, només tenen formiga, jo no sé si entre elles es diuen algun nom. 
J-I les cadires que tenen nom? 
A-No. 
J-Explica’m-ho una mica això. 
A-Una cadira no està viva i no té nom. 
J-Quan dius cadira pot ser el nom de la cadira o no? 
A- Em sembla que és el nom de la cadira i no té cap més nom. 
J-Imagina´t que tens una germana i es diu Ainoa com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
A-Que vindríem les dos. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
A-Si ens deien el cognom també vindriem les dos. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
A-Posant un altre nom. 
J- Per a què serveix el teu nom? 
A-Perquè es diferenciï de les altres nenes i perquè em cridin. 
J-T‘haguessin pogut posar un altre nom? 
A-Sí. 
J- Quin nom t’hagués agradat? 
A- Rita, Laia o Nina qualsevol d´aquests tres. 
J- Es pot dir Trapella de nom? 
A- No. 
J- Per què? 
A-Perquè no és un nom, trapella vol dir que ets una cosa no que et dius sinó que ets. 
J-Diu el mateix o diu coses diferents quan diu:Aquesta nena és la Trapella, la 
Trapella és aquesta nena.  
A- Diu coses diferents perque diu.... vol dir coses diferents per què el primer s´ho pregunta 
i el segon s´ho diu. (Torna-ho a sentir, repeteixo) 
A- És el mateix, les mateixes paraules dites del revés. 
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           Protocol nº. 39 
Nom: Cristina 
Edat: 7 anys i 7 meos 
Data: 21.2.2000 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 
 
J-Què ha passat? 
C-Les tres discutiuen diuen que les tres són la Mercè 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
C-No, sí si el cognom no és igual. 
J-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
C-Sí. 
J-Tu coneixes persones que tinguin el mateix nom? 
C-No. 
J-Diu Mercè a qui assenyala? 
C- A aquesta. 
J-Ara diu Mercè qui vindrà? 
C-Les dos. 
J-Ara Mercè, Mercè qui vindrà? 
C-També les dos. 
J-Es pot canviar el nom? 
C-Sí, quan sigui gran. 
J-Per què et van posar Cristina? 
C-Els va agradar. 
J- A qui? 
C-Als pares. 
J-Per què es diu ella, Mercè? 
C-Els agrada als pares. 
J- Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
C- Sí. 
J-Tu coneixes algun nen o nena que els seus pares li diguin un nom i els seus amics un 
altre? 
C-No. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
C-No. 
J- Per què? 
C-No és el mateix nom. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
C-Perquè quan estic en una habitació  i l’altra està al menjador no em prodrien  cridar.(És 
sobreentèn sinó tingués nom). 
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J-T’haguessin pogut posar un altre nom? 
C-Sí. 
J-Quin nom t’hagués agradat?  
C-Anna. 
J-Qui té nom? 
C-Tothom i totes les coses. 
J-Hi ha algú sense nom? 
C-No. 
J- I els bebès que tenen nom 
C- Sí, els hi posen quan neixen. 
J- I les formigues tenen nom? 
C-No, bueno sí formigues. 
J- Les cadires tenen nom? 
C-No. 
J- Imagina’t que tens una germana i es diu Cristina com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
C-Aniríem les dos. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
C-Assenyalant. 
J- I si no estiguessiu davant  de la persona que us crida? 
C-Ens diríem pel cognom. 
J-Seria el mateix o diferent? 
C-El mateix i també  (pensa una mica i conclou que) i ... aniríem les dos. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
C-Canviariem els cognoms ella seria Curto i jo Clos. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
C-Sí. 
J- Per què? 
C-Perquè trapella també  és un nom. 
J- Diu el mateix o diu coses diferents quan diu: Aquesta nena és la Trapella, la 
Trapella és aquesta nena. 
C -Igual, però al revés. 
          Protocol nº. 40 
Nom:Marta 
Edat: 7 anys i 6 mesos 
Data: 24.2.2000 
Nivell:2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
M-Que tothom es pensava que es deien Mercè. 
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J-Es poden dir les tres Mercè? 
M-Sí, a vegades, també n’hi ha que, per exemple,on treballa la meva mare hi ha una 
senyora que es diu Mercè. 
J-Tu creus que n’hi ha més de Mercès? 
M-Sí.A primer també hi ha una que es diu Marta igual que jo, també hi ha noms que són 
repetits. 
J-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
M-Sí. 
J- Per què? 
M-Pel que t’he dit ara, em sembla que algunes mares i pares no volen posar noms molt 
repetits, però alguns si que són repetits. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i d´altres Merxè? 
M-Em sembla que sí. 
J-Si es digués Laia li podrien dir Laia? 
M-No, és un altre nom  -em sembla. 
J-Es pot canviar el nom? 
M-Quan ets gran em sembla que et pots canviar el nom, quan ets petit no pots, un nen de la 
classe, no m’ho estic inventant,deia que es deia un altre nom. 
J-Es pot canviar el nom o és per sempre? 
M-Te’l pots canviar i també pot ser per sempre si t’agrada. 
J-Per què et van posar Marta? 
M-Perquè els  agrada Marta. 
J-Per què es diu ella, Mercè? 
M-Perquè li han posat Mercè. 
J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
M-Em sembla que una perquè hauria de dir Mercè tu també vine. 
J-Mercè ,a qui crida? 
M-A la primera. 
J-Mercè, Mercè qui vindrà ara? 
M-Em sembla que vindran les dues. 
J-T’haguessin pogut posar un altre nom? 
M-Sí, Cristina, Laura també molts noms, molts noms. 
J-Qui té nom? 
M-Quasi totes les persones. 
J-Hi ha algú sense nom? 
M-Em sembla que no. 
J-Els bebès que tenen nom? 
M-Sí, quan neixen parlen els pares i diuen els noms .... 
J-I les formigues tenen nom? 
M-Sí, formigues. 
J-I les cadires que tenen nom? 
M-Cadires. 
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J-Imagina’t que tens una germana i es diu Marta com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
M-Passaria que les dos aniríem on els pares han cridat i dirien tu no, ella sí. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
M-Per exemple,distinta roba i llavors li diu Marta i així es poden distingir. 
J-Diuen Marta, què passaria? 
M-És el mateix que has fet amb les titelles, si es pogués canviar de nom llavors ja estaria 
solucionat.Una sí. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
M-Per cridar-me si no  em diguessin vine, hi hagués molta gent, vindrien els que haguessin 
vist (fa el gest amb la mà) si tinguessin nom  vindrien ... si hi haguessin dos Martas dirien 
Marta Renom i Marta Armengol i així ja està. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
M-No. 
J -Per què? 
M_Perquè fer brometes això és trapella, però dir-se Trapella una persona jo crec que no. 
J- Vol dir el mateix o diu coses diferents quan diu: La trapella és aquesta nena i 
aquesta nena és la trapella. 
M-No, no  vol dir el mateix. 
           Protocol nº. 41 
Nom: Miquel 
Edat: 8 anys i 2 mesos 
Data:25.2.2000 
Nivell:2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
M-Que diuen que es diuen el mateix nom. 
J-Es poden dir les tres titelles el mateix nom? 
M-Sí. 
J- I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
M-Sí. 
J-Coneixes algú a la teva família que es digui el mateix nom? 
M-Sí, tinc un tiet que es diu Josep  i en una altra família també hi ha dos Joseps. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxé? 
M-Sí. 
J- Per què? 
M-Doncs mira, perquè en comptes de dir-li Mercè que és bastant llarg li diuen Merxé que 
és més curtet. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
M-Sí, pel mateix que abans. 
J- Diu Mercè a qui assenyala? 
M-Ha de dir un cognom. 
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J-Per què ha de dir un cognom? 
M-Perquè a la meva classe hi ha dos Víctors i si dius Victor Romero vindrà un, si dius 
Víctor Gonzalez vindrà un, també. 
J- Ara crida Mercè qui vindrà? 
M-Totes. 
J-Mercè, Mercè qui vindrà ara? 
M-Totes. 
J-Es pot canviar el nom? 
M-No ho sé, no, jo crec que sí. 
J-Tu et diràs sempre Miquel? 
M-Sí, a mi m’agrada el nom de Miquel. 
J-Per què et van posar Miquel? 
M-Perquè als meus pares els va agradar el nom de Miquel. 
J-Per què es diu Mercè? 
M-Perquè li van ficar els seus pares. 
J-Qui té nom? 
M-Tots, tothom. 
J-Hi ha algú sense nom? 
M-No. 
J - I els bebès que tenen nom? 
M-Sí. 
J-I les formigues tenen nom? 
M- No, no ho sé perquè jo no sóc una formiga. 
J-I les cadires que tenen nom? 
M-No. 
J- Quan diem cadira què és cadira? 
M- Vol dir que vas a seure a la cadira, perquè moltes vegades quan diem cadira, diues: em 

vull sentar a la cadira. 
J- La formiga es podria dir formiga Rocabruna? 
M- Sí. 
J- Quin seria el nom? 
M- Una formiga si que pot tenir nom perquè si tu veus una formiga cada dia li fiques nom i 

cada dia la veus. Jo quan anava amb la cangur en una plaça que n’hi havia molts ocells , 
trobàvem ocells i sabiem quins eren perquè mira a un li deia Blavet perquè és d’un 
color blau i a un li deia Fort perquè sempre agafava menjar i estava més fort; i ara en 
tinc un a casa, un perico. 

J- Com es diu el teu perico? 
M- Cricket. 
J- Per a què serveix el teu nom? 
M- Per cridar-me, perquè, per exemple, si em volen cridar per fer una cosa que em cridin 

pel nom. 
J- T’haguessin pogut posar un altre nom? 
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M- Sí. 
J- Imagina’t que tens un germà i es diu Miquel com tu, què passaria quan us 

cridessin? 
M- Ens tindrien de ficar un altre cognom inventat, per exemple: jo si tingués un germà que 

es d igués Miquel Puig com jo, li ficariem un altre  cognom i a mi també em podrien 
ficar un altre cognom. 

J- Es pot dir Trapella de nom? 
M- Sí. 
J- Per què? 
M- És el que t’he dit abans perquè es pot canviar el nom. 
J- Es pot dir Trapella de nom? 
M- No, no és un nom. 
J- Què és trapella? 
M- Ser trapella vol dir fer moltes bromes. 
J- Es pot dir Trapella de nom? 
M-No, però si ella és trapella i també es diu Trapella llavors... 
J- Llavors què? 
M- Seria les dos coses _ el nen es refereix que “trapella” podria ser  el nom de la titella i 

també podria ser que la titella en fos de trapella. 
J- Podria ser les dues coses?  
M- Sí, però millor que no es digui “trapella”. 
J- Quan diu : Aquesta nena és la trapella, la trapella és aquesta nena , què et sembla 

està dient el mateix o éstà dient coses diferents? 
M- El mateix. 
             Protocol nº. 42 
Nom: Jordi 
Edat: 7 anys i 8 mesos 
Data: 25.5.1999 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
M-Què ha passat? 
J-Que aquesta es diu Mercè i l´altra i l´altra també i s´han fet un embolic. 
M-A qui assenyala quan diu Mercè? 
J-A aquesta. 
M-Es poden dir les tres Mercè? 
J- No. 
M-Hi ha algun nen o nena a la classe que es diguin el mateix nom? 
J-Sí, L´Anna Rodés. L´Anna Rubies i a l´altra classe hi ha una altra Anna., també hi ha 
dues nenes que es diuen Jenifer. 
M-Es poden dir les tres titelles Mercè? 
J-Sí 
M-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
J-Sí, n´hi ha més. 
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M-Crida Mercè, qui vindrà? 
J-Vindrà una. 
M-Ara crida Mercè, Mercè qui vindrà? 
J-Les dos. 
M-Es pot canviar el nom? 
J-No, el nom és per sempre. 
M-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
J-Sí. 
M-Si es digués Eulàlia li podien dir Laia nom? 
J-No, és un altre nom. 
M-Per què et van posar Jordi  
J-Els agradava als pares. 
M-Per què es diu ella, Mercè? 
J-Perquè els agradava. 
M-Per a què serveix el teu nom? 
J-Perquè parlin, perquè si hi ha tres Marcs diuen el cognom. 
M-Qui té nom? 
J-La Laura, l´Eloi, la Marta, tots, tothom. 
M-Hi ha algú sense nom? 
J-Els nens petits quan són a la panxa. 
M-Els bebès tenen nom? 
J-Sí. 
M-I les formigues tenen nom? 
J-No. 
M-I les cadires? 
J-Sí, cadira, llavors formiga també és el nom de les formigues. 
M-Imagina´t que tens un germà i es diu Jordi com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
J-Aniríem tots dos. 
M-Com podries solucionar-ho? 
J-Jo seria el Jordi gran i ell el Jordi petit. 
M-Es pot dir Trapella de nom? 
J-No, trapella es diu quan ets trapella fas brometes i tot això. 
M- Quan diu: aquesta nena és la trapella, la trapella és aquesta nena, vol dir el 
mateix o diu coses diferents?(Repeteixo dues vegades? 
J-Igual. 
           Protocol nº. 43 
Nom: Lorena 
Edat: 7 anys i 7 mesos 
Data: 8.5.1999 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 



 

    406

M-Què ha passat? 
L-Es barallen una mica. 
M-A qui assenyala quan diu Mercè? 
L-A aquesta (la que no s´ha volgut canviar el nom). 
M-Pot ser que les dues es diguin Mercè? 
L-Sí, a la classe hi ha dues Annes. 
M-Tens algú a la família amb el mateix nom? 
L-Sí, la meva cosina es diu Lorena com jo. 
M-Es poden dir les tres Mercè? 
L-Sí. 
M-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
L-Sí, n´hi ha més que es diuen Mercè. 
M-Mercè, a qui crida? 
-L-A la que no es vol canviar el nom. 
M-Mercè, Mercè a qui crida? 
L-A les dos, la meva mare sempre em diu Lorena. 
M-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
L-Sí, Mercè és en català i Merxé és castellà.Els nens de la classe em diuen Lore i l´altre 
gent Lorena. 
M-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia? 
L -No. 
M-Per què? 
L-No vol dir el mateix. 
M-Per a què serveix el teu nom? 
L-Perquè em coneguin, sapiguen qui sóc. 
M-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
L-Sí. 
M-Per què et van posar Lorena? 
L-Al meu pare li agrada molt l´anglès i Lorena és un nom anglès. 
M-Per  què  es diu ella, Mercè? 
L-Li va agradar al seu pare. 
M-Qui té nom? 
L-Tots, tothom. 
M-Hi ha algú sense nom? 
L-No, em sembla que no. 
M- I els bebès tenen nom? 
L-Sí. 
M -I les formigues tenen nom? 
L-Potser, formiga és el nom. 
M-I les cadires que tenen nom? 
L-No, les cadires no tenen nom. 
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M-Imagina´t que tens una germana i es diu Lorena com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
L-Vindríem les dos. 
M- Com podríeu solucionar-ho? 
L- A mi em dirien Lorena gran i a ella Lorena petita. 
M Es pot dir Trapella de nom? 
L No, no és nom. 
M-Aquesta nena és una trapella, una trapella és aquesta nena , que et sembla vol dir 
el mateix o vol dir coses diferents, Lorena? 
L-El mateix. 
          Protocol nº. 44 
Nom: Marta 
Edat: 7 anys i 6 mesos 
Data: 24.2.2000 
Nivell:2n. Cicle Inicial 
 
J-Què ha passat? 
M-Que tothom es pensava que es deien Mercè. 
J-Es poden dir les tres Mercè? 
M-Sí, a vegades, també n´hi ha que, per exemple,on treballa la meva mare hi ha una 
senyora que es diu Mercè. 
J-Tu creus que n´hi ha més de Mercès? 
M-Sí.A primer també hi ha una que es diu Marta igual que jo, també hi ha noms que són 
repetits. 
J-I si fossin quatre també es podrien dir Mercè? 
M-Sí. 
J-Per què? 
M-Pel que t´he dit ara, em sembla que algunes mares i pares no volen posar noms 
molt repetits, però alguns si que són repetits. 
J-Pot ser que uns li diguin Mercè i d´altres Merxè? 
M-Em sembla que sí. 
J-Si es digués Laia li podrien dir Laia? 
M-No, és un altre nom  -em sembla. 
J-Es pot canviar el nom? 
M-Quan ets gran em sembla que et pots canviar el nom, quan ets petit no pots, un nen de la 
classe, no m´ho estic inventant,deia que es deia un altre nom. 
J-Es pot canviar el nom o és per sempre? 
M-Te´l pots canviar i també pot ser per sempre si t´agrada. 
J-Per què et van posar Marta? 
M-Perquè els hi agrada Marta. 
J-Per què es diu ella, Mercè? 
M-Perquè li han posat Mercè. 



 

    408

J-A qui assenyala quan diu Mercè? 
M-Em sembla que una perquè hauria de dir Mercè tu també vine. 
J-Mercè ,a qui crida? 
M-A la primera. 
J-Mercè, Mercè qui vindrà ara? 
M-Em sembla que vindran les dues. 
J-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
M-Sí, Cristina , Laura també molts noms, molts noms. 
J-Qui té nom? 
M-Quasi totes les persones. 
J-Hi ha algú sense nom? 
M-Em sembla que no. 
J-Els bebès que tenen nom? 
M-Sí, quan neixen parlen els pares i diuen els noms, .... 
J-I les formigues tenen nom? 
M-Sí, formigues. 
J-I les cadires que tenen nom? 
M-Cadires. 
J-Imagina´t que tens una germana i es diu Marta com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
M-Passaria que les dos aniríem on els pares han cridat i dirien tu no, ella sí. 
J-Com podrieu solucionar-ho? 
M-Per exemple,distinta roba i llavors li diu Marta i així es poden distingir. 
J-Diuen Marta, què passaria? 
M-És el mateix que has fet amb  els titelles, si es pogués canviar de nom llavors ja estaria 
solucionat.Una sí, i l’altra un altre. 
J-Per a què serveix el teu nom? 
M-Per cridar-me si no em diguessin vine, hi hagués molta gent, vindrien els que haguessin 
vist (fa el gest amb la mà) si tinguessin nom  vindrien ... si hi haguessin dos Martas dirien 
Marta Renom i Marta Armengol i així ja està. 
J-Es pot dir Trapella de nom? 
M-No. 
J-Per què? 
M_Perquè fer  entremeliadures això és trapella, però dir-se Trapella una persona jo crec 
que no. 
J- Vol dir el mateix o diu coses diferents quan diu: La trapella és aquesta nena i 
aquesta nena és la trapella. 
M-No, no vol dir el mateix. 
           Protocol nº. 45 
Nom: Pau 
Edat: 7 anys i 8 mesos 
Data: 11.5.1999 



 

    409

Nivell:2n. Cicle Inicial 
 
M- Què ha passat? 
P-Es discutien. 
M-Es poden dir els dos titelles el mateix nom? 
P-Sí, a la classe hi ha dues Annes. 
M-Les tres titelles es poden dir Mercè? 
P-Sí, tres poden dir-se el mateix nom si estan a llocs diferents de la casa, si estiguessin a la 
mateixa habitació la mare hauria d´acostar-se i parlar fluixet i dir-li: “Mercè ,vine”, també 
podria parlar amb veu normal i dir: “La Mercè de la dreta, la Mercè de l´esquerra o la 
Mercè dels cabells vermells”. 
M-A la teva família hi ha algú que es digui el mateix nom? 
P-No, els amics sí que tenen noms iguals. 
M-A qui assenyala quan diu Mercè? 
P-Aquesta. 
M-A qui pots posar-li Mercè? 
P-A una nena, a una nina, a una barca si té cara al davant, a una gossa no se li pot posar 
Mercè.La meva gossa es diu Dusty. 
M-Per què et van posar Pau? 
P-Els va agradar als pares. 
M- Per què es diu ella Mercè? 
P-Els devia agradar als pares. 
M-Es pot canviar el nom? 
P-No, sempre t´has de dir el mateix nom.Per ser de la mateix família t ´has de dir els 
mateixos cognoms.Si els canviés ja no series de la mateixa família i no podria viure amb 
ells.  
M-T´haguessin pogut posar un altre nom? 
P-Sí. 
M-T´agradaria dir-te Alex com el teu germà? 
P-Sí, però tindríem un embolic molt gran. 
M-Com podríeu solucionar-ho? 
P-Per saber a qui criden hauriem de canviar-nos el nom i cada un hauria de tenir un nom 
diferent. 
M-Es pot dir Trapella de nom? 
P-Sí, es podria dir Trapella perquè és molt trapella en voler canviar-se de nom.Jo em dic 
Ros de cognom perquè sóc ros. 
M Els teus pares i germans també són rossos com tu? 
P Sí, només la meu  avi no és ros. 
N- Si l’avi no és ros aleshores perquè penses que es diu ros de cognom? 
P  Potser ho era abans. 
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           Protocol nº. 46 
Nom: Eloi 
Edat: 7 anys i 8 mesos 
DATA: 8.5.1999 
Nivell: 2n. Cicle Inicial 
 
 J: Què ha passat? 
E -Es barallen, totes tres tenen de nom Mercè i una no vol. 
J:-Es poden dir els dos titelles Mercè? 
E-No. 
J:-Hi ha algun nen o alguna nena a la classe que es diguin igual? 
E-Sí, hi ha dos Annes; i al menjador hi ha tres Alexs. 
J:-A la teva família hi ha algú amb el mateix nom? 
E-Sí, una tieta que es diu Rosa Mª i la meva mare també es diu Rosa Mª. 
J:-Es poden dir les tres Mercè? 
E-Sí, però si fossin quatre no que es barallarien. 
J:-A qui es refereix quan diu Mercè? 
E:-A una tieta, una filla o una mare. 
J:-Crida Mercè, qui vindrà? 
E-La que no es vol canviar el nom. 
J:-Mercè, Mercè qui vindrà ara? 
E-Vindrà la mateixa. 
J:-Es pot dir un nom i al cap d´una estona un altre? 
E- No, el nom no es pot canviar. 
J:-Pot ser que uns li diguin Mercè i uns altres Merxè? 
E-No. 
J-Si es digués Eulàlia li podrien dir Laia, què et sembla? 
E-No. 
J:-Per  a què serveix el teu nom? 
E-Perquè em cridin, si no em dirien nen i vindrien tots els nens. 
J:-Per què t´han posat Eloi? 
E-La mare va pensar noms i va decidir Eloi. 
J:-Per què es diu ella, Mercè? 
E-Potser li ha posat un titella. 
J:-Qui té nom? 
E-Tothom, els bebès abans de néixer no en tenen. 
J-Hi ha algú sense nom? 
E-No. 
J-I els bebès que tenen nom? 
E-Sí. 
-J I les formigues que també tenen nom? 
E-No, no. 
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J:-I les cadires que tenen nom? 
E-No. 
J:-Imagina´t que tens un germà que es diu Eloi com tu, què passaria quan us 
cridessin? 
E-Contestariem els dos. La mare diria tu (tot assenyalant amb el dit). 
J:-Com podrieu solucionar-ho?  
E-La mare diria el gran o el petit o podria canviar-li el nom. 
J:-Es podria dir de nom Trapella? 
E- No. 
J:-Què vol dir Trapella? 
E-Trapella es diu quan un nen o una nena fa coses mal fetes. Si fa coses mal fetes aleshores 
es podrà dir Trapella. 
J:-Quan diu: aquesta nena és la Trapella, la Trapella és aquesta nena, vol dir el 
mateix o vol dir coses diferents? 
E-No vol dir el mateix. 
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