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Mbnica Marcos-Llinas 

La comunicació no verbal 

les I Iengües estrangeres 

xisteix la comunicació no verbal? Que es la 
comunicació no verbal (CNV)? Aquest article 
demostra la importancia i la necessitat de 

I 'ús del llenguatge corporal en interaccions dins I'au- 
la de Ilengües estrangeres. Basant-me en la meva 
investigació duta a terme en un centre escolar de 
secundaria de Palma, definiré que és llenguatge 
corporal, quins són els t i  pus de llenguatge corporal i 
els avantatges d'usar-lo des del punt  de vista de 
I ' instructor i dels aprenents. L'estudi demostra corn 
I'ús conscient del llenguatge del cos pot ajudar els 
alumnes a definir les seves estrategies d'aprenen- 
tatge, promoure I'espontane'itat, desenvolupar la 
feina en equip, reduir I 'ansietat dels estudiants a si- 
tuacions orals i augmentar la seva autoconfianca 
usant la llengua estrangera corn a eina de comuni-  
cació. Finalment, el treball presenta diverses aplica- 
cions de I 'ús de la comunicació no verbal d ins I'aula 
de Ilengües estrangeres, en aquest cas, d'angles. 

mencaren als anys cinquanta de la ma de Ray 
Birdwhistel l  ( 1 9 5 2 ,  1 9 7 0 ) .  Psicolegs, psiquiatres i 
antropolegs, corn Birdwhistel l ,  Albert Scheflen, Ed- 
ward Hall ,  Flora Davis, Jul ius Fast, Mark Knapp, Al- 
bert Mehrabian, Erving Goffman, Charlotte Wolff, 
John Gumperz i Dell Hymes estudiaren les dist intes 
conductes no verbals des de diverses discipl ines i 
reconegueren que els gestos no són accidentals. 
Com expressa I'antropologa Flora Davis ( 1 9 7 6 ,  82) 
«the eyes are the windows to the soul)). Totes les in- 
vestigacions sobre la comunicació no verbal coinci- 
diren a fer notar que el context no es pot l imitar a 
les paraules. Bronislaw Mal inowski ( 1 9 2 3  a Brown, 
Douglas 2 0 0 0 ,  1 4 5 )  assenyala que els gestos, les 
expressions facials, els ul ls, el moviment del cos i 
les postures dels interlocutors tenen un paper im- 
portant dins els dist ints contextos presents a les in- 
teraccions entre parlants. 

Preguntes d ' i  nvestigació: 

1. Quin és el paper de la CNV dins els role-plays? 
2 .  H i  ha una relació entre I'ansietat i I 'autocon- 

f ianca? 
3 .  Com es poden aprendre les convencions de la CNV? 

Introducció 

Als darrers vint anys, I 'estudi de I'angles corn a se- 
gona llengua i corn a llengua estrangera ha esdevin- 
gut  el centre d'atenció de noves investigacions dins 
I'area d'ensenyament i d'aprenentatge de Ilengües 
estrangeres. Recentment, noves teories i metodolo- 
gies de I'ensenyanca de Ilengües han reconegut la 
importancia de la comunicació no verbal (CNV) dins 
el procés d'ensenyanca i aprenentatge de Ilengües 
estrangeres. Els primers estudis de la CNV co- 

En I 'actual i tat, el funcionament dels gestos en I 'ad- 
quisició de Ilengües estrangeres és centre d'atenció 
entre lingüistes, investigadors i docents, corn Fer- 
nando Poyatos, Sandra Savignon, James Lee i Bi l l  
Vanpatten, Douglas Brown, Christina Maxwell, The- 
resa Antes, Laura Cerdán, Marta Castañer, David 
Zimmermann, Peter Heinemann, John Gumperz i 
d'altres. Antes ( 1 9 9 6 ,  4 4 0 )  assenyala que els ges- 
tos són crucials per interpretar els missatges eme- 
sos o rebuts en I 'altra llengua. Mol t  freqüentment, 
una entonació exagerada, un moviment de la ma, un  
peti t  gest amb una cella poden modular, confirmar, 
contradir o complementar els missatges verbals 
(Calbris 1 9 9 0 ,  1 7 0 ) .  Així i to t ,  són necessaries 
noves investigacions. Antes ( 1 9 9 6 ,  4 4 3 )  insisteix 
en el paper de la comunicació no verbal tant  per als 
instructors corn per als estudiants: « In  the era of 
communicative cornpetence, however, the value of 



gestures should be readily apparent to both teacher 
and student. )) 

En combinar I 'ús del llenguatge corporal amb la Ilen- 
gua estrangera en activitats orals, I ' instructor pot 
ajudar els alumnes de diverses formes. L'objectiu de 
I'ensenyanca de Ilengües és desenvolupar la com- 
petencia comunicativa, és a dir, la capacitat d'ésser 
competents comunicativament en interaccions orals 
(Hymes 1 9 7 2  a Richards, Rodgers 1 9 8 6 ,  69 ) .  

Un  dels principals objectius de I 'ús dels role-plays 
-o improvisacions- a I 'aula d'angles com a Ilen- 
gua estrangera és mil lorar la comunicació verbal i 
no verbal dels aprenents. Els estudiants han d'a- 
prendre a comunicar-se no tan SOIS en la llengua es- 
trangera, sinó també amb el seu cos. 

Objectiu 

L'objectiu del meu estudi és definir que és la CNV i 
quines són les seves aplicacions en les interaccions 
orals en la llengua estrangera. Usant role-plays com 
a focus de les meves observacions, els aprenents as- 
sumeixen un paper dinamic i act iu i es responsabi- 
litzen dels processos d'aprenentatge, augmenten 
I'autoconfianca i disminueixen els nivells d'ansietat. 

Altres objectius d'aquest treball són ajudar els apre- 
nents a: 

1. desenvolupar les seves estrategies d'aprenentat- 
ge per mi t ja d'activitats orals, role-plays, 

2 .  desenvolupar el llenguatge corporal de forma natural, 
3 .  responsabi l itzar-se del seu procés d'aprenentatge, 
4. mil lorar el treball en equip amb activitats orals, 
5. minimitzar I'ansietat, 
6 .  augmentar la seva autoestima, 
7 .  repassar el contingut teoric cobert durant I'any 

academic, 
8. i ,  f inalment, divertir-se aprenent la llengua es- 

trangera. 

Fons historic 

Tradicionalment, I'ensenyament d 'una segona Ilen- 
gua o llengua estrangera es limitava a I'estudi de 
patrons estructurats que només requerien memorit- 
zació i repetició per part de I'aprenent (Richards, 
Rodgers 1 9 8 6 ,  1 9 9 8 ,  4). No calia que I'aprenent 
adoptas una postura activa i dinamita. Tota comuni- 
cació d ins I'aula sempre estava controlada i mani- 
pulada per I' instructor. Grammar Translation i Au- 
diolingualism (ALM) eren els dos gran metodes 
durant els segles dinou i vint. Com assenyalen Ri- 
chards i Rodgers ( 1 9 8 6 ,  1 9 9 8 ,  41, Grammar Trans- 
lation es caracteritza per I'emfasi en la forma i la 
precisió. Els aprenents estudien una llengua estran- 

gera per poder llegir la literatura de I'altra llengua. A 
ALM, els aprenents escolten I'altra llengua i hi ju- 
guen, pero no tenen cap responsabilitat sobre el fet 
d'adquirir-la. Aprendre una llengua estrangera equi- 
val a dominar un  sistema d'elements i d'estructures 
interrelacionats ((mastering a system of structurally 
related elements)) (Richards, Rodgers 1 9 8 6 ,  1 9 9 8 ,  
10 ) .  L'instructor és el Iíder que serveix com a model 
a seguir. Els aprenents, per altra banda, necessiten 
repetir i memoritzar les estructures. No tenen gens 
d' independencia n i  responsabilitat sobre els proces- 
sos d'aprenentatge. Desafortunadament, aquests 
dos metodes encara són vigents a molts centres 
educatius. 

No obstant aixo, les noves teories dins la lingüística 
estan canviant molts aspectes dels metodes tradi- 
c i o n a l ~  d'ensenyanca. L'instructor no és Iíder, sinó 
facilitador -((resource person)), com expliquen Lee 
i Vanpatten ( 1 9 9 5 ,  13).  L'instructor ajuda I 'estu- 
diant i el proveeix de les eines necessaries per de- 
senvolupar les seves tecniques i estrategies d'apre- 
nentatge cthe instructor helps each student to gain 
self-awareness of how he or she learns, as well as to 
develop the means to maximize al1 learning expe- 
riente)) (Oxford 1 9 9 0 ,  12-13) .  En conseqüencia, 
I'aprenent guanya en independencia i en responsa- 
bi l i tat. Com assenyala Oxford ( 1 9 9 0 ,  1 3 )  self-direc- 
tion és una qüestió important per als aprenents de 
Ilengües estrangeres. 

Els orígens de I'estudi del llenguatge corporal daten 
del segle XIX, quan Charles Darwin ( 1 8 7 2 )  va fer 
notar la importancia de les expressions facials en 
les emocions dels humans. De fet, I 'home sempre 
ha uti l i tzat el llenguatge no verbal: gestos, sons, re- 
nous i accions per comunicar-se. Als anys setanta, 
Eibl-Eibesfeldt ( 1 9 7 7 ,  20 )  afirma que els humans 
neixen amb una capacitat innata per adaptar-se als 
canvis constants del medi ambient, el que el1 deno- 
mina adaptacions filogenetiques. I nvestigadors, l i n- 
güistes, sociolegs i antropolegs distingeixen dos 
t i  pus de comunicació: verbal (oral, l ingüística) i no 
verbal (visual, oral, no lingüística). Als anys setanta, 
molts dels innovadors metodes de la llengua com: 
Total Physical Response (TPR), Suggestopedia, 
Community Language Learning (CLLI, The Natural 
Approach i Communicative Language Teaching 
(CLT) comencen a relacionar I'afecte amb el conei- 
xement. Aquests metodes creuen en I'ús conscient 
de la CNV dins I'ensenyament i I'aprenentatge de 
Ilengües estrangeres. 

Guiora ( 1 9 7 2  a Dolly J. Young 1 9 9 9 ,  20 )  fou el pri- 
mer a fer notar que I'adquisició d'una llengua es- 
trangera era similar a I'adquisició d 'una nova identi- 
tat, el que el1 va denominar language ego. Quan un 
estudia una nova Ilengua, perque hi hagi comunica- 



ció en la llengua estrangera s'han d'interrelacionar 
coneixements, emocions i l lenguatge corporal. De 
fet, no va ser f ins als anys vuitanta quan academics 
i investigadors reconegueren tres factors en I'apre- 
nentatge de Ilengües: el coneixement, I 'act i tud i I'a- 
fecte. Van més enlla reconeixent que cense I 'un no 
pot haver-hi I 'altre. Com explica Dolly J. Young 
( 1 9 9 9 ,  2 l ) ,  ((research from multiple disciplines, in- 
cluding brain research, will continue to advance our 
understanding of the language acquisition process 
and how the body, the emotional mind, and the cog- 
nitive mind work together to generate self-expres- 
sion in the foreign language~. No es tracta única- 
ment de parlar en I'altra Ilengua, sinó de saber com 
parlar amb paraules, gestos i cos segons el context i 
les normes socioculturals de cada Ilengua. 

Als anys vuitanta, Stephen Krashen ( 1 9 8 3 )  identi- 
f ica tres categories afectives i act i tudinals: la mot i -  
vació, I'autoestima i I 'ansietat. Krashen parla de 
c inc hipotesis relacionades amb I'aprenentatge de 
Ilengües estrangeres entre les quals destaca la 
hipotesi de  I'Affective Filter, en que les emocions 
dels aprenents d 'una llengua estrangera són I'ele- 
ment  central en I 'adquis ic ió de Ilengües estrange- 
res. Krashen defineix I'Affective Filter com (can ad- 
justable filter that freely passes, impedes, or blocks 
input necessary to acquisi t ion~ (Lee and Van patten 
1 9 9 5 ,  132 ) .  

La CNV es divideix en tres arees: kinesics (Birdwhis- 
te l l  1 9 5 2 ) ,  que fa referencia a I 'estudi del movi- 

ment del cos; proxemics (Hall  1966 ) ,  que és I'estu- 
d i  de I'espai entre els interlocutors d ins interaccions 
orals i ,  f inalment,  els gestos en termes generals. Po- 
yatos ( 1 9 9 4 )  parla també de cronemics, I 'estudi de 
I 'ús del temps entre parlants de dist intes cultures. 
En el meu estudi, m 'he  centrat principalment en els 
gestos i en I'ús que els estudiants fan de I'espai. 

Metodologia 

Participants 

Aquest estudi quali tat iu es va dur a terme durant 
deu setmanes d'abri l  a juny de I'any 2000, en un 
centre escolar catolic i semipúblic de Palma, Es- 
panya. Vaig treballar amb dos grups de secundaria 
-de segon i tercer dlESO- de deu alumnes cada 
un. El nivel1 dels alumnes varia de mi t ja  a avancat. 
Jo, la instructora, vaig escollir els alumnes conside- 
rant la personalitat de cada un d'el ls, el sexe i els 
seus rendiments academics. Vaig observar la CNV 
de cada un dels v int  alumnes als dist ints role-plays 
que interpretaren a I'aula durant quinze minuts 
aproximadament cada una d'el ls. 

lnstrurnents 

L'objectiu de I 'estudi fou observar les interaccions 
verbals i no verbals dels a lumnes mentre improvi- 
caven en la l lengua anglesa. Els a lumnes treballa- 



ren en quatre grups de c inc,  en que estudiants in- 
trovertits/extrovertits i estudiants amants del 
risclreservats hagueren de col.laborar i fer feina en 
equip.  L'objectiu dels role-plays fou crear situa- 
c ions de la manera més natural possible per als 
aprenents en comptes d'observar i estudiar les 
seves conductes no verbals. Abans de comencar 
I 'estudi, els aprenents foren informats adequada- 
ment  i consultats per poder f i lmar i enregistrar les 
sessions que s'havien d' improvisar. Curiosament, 
la camera de vídeo no va crear cap mena de pro- 
b lema n i  d 'ansietat  entre els alumnes, fet  que fa- 
c i l i ta la feina de tots. 

Per recollir les dades, vaig util itzar una camera de 
vídeo, una camera fotografica (fotografies i diaposi- 
tives), apunts i observacions per analitzar de la ma- 
nera més precisa possible I 'ús del llenguatge corpo- 
ral. En tot  moment,  vaig animar els alumnes a 
actuar i improvisar amb naturalitat i espontaneitat, 
imaginant que el context era real. 

Procedirnent 

Els role-plays tenien dos objectius: a) Investigar els 
comportaments no verbals a I'aula d'angles en si- 
tuacions al més real i naturals possi bles i b) Ajudar 
als aprenents a repassar el contingut teoric usant la 
llengua estrangera com a eina de comunicació, eina 
propia del que Dell Hymes ( 1 9 7 2 )  denomina com- 
petencia comunicativa. Durant deu setmanes, els 
alumnes treballaren en deu situacions propies de la 
vida diaria de quinze a vint minuts cada una durant 
la classe de llengua anglesa. Cada sessió consta de 
dues parts: a) Preparació: Durant cinc minuts,  els 
aprenents organitzaren i crearen la situació que ha- 
vien de representar (context, hora, Iloc, personat- 
ges, decorats, etc.) i b)  Improvisació: Par ten la qual 
els aprenents improvisaren i representaren cada una 
de les situacions. 

Els alumnes de segon dlESO treballaren en les ses- 
sions següents: 1. lntroductions and Greetings, 2. 
Planning a Saturday Afternoon, 3. Toni's Birthday 
Present, 4.  Asking for directions in a city, 5. Asking 
for change in an exam's date, 6. Planning a cam- 
ping day, 7. In a restaurant, 8. Summer Plans, 9. 
Arriving at the hotel i 10. Opinions about school, 
hobbies, and future. 

Per altra banda, els alumnes de tercer de secunda- 
ria treballaren en nou situacions mol t  similars a les 
anteriors malgrat qualque canvi degut a la diferen- 
cia d'edat entre els dos cursos: 1.  lntroductions and 
Greetings, 2. Planning a Saturday Afternoon, 3. Mi- 
ke's birthday present, 4. Ana's motorbike accident, 
5. Saying goodbye after a birthday party, 6. In a res- 
taurant, 7. Summer Plans, 8. Finding out about 

concert tickets i 9. Opinions about hobbies, school, 
and future. 

Una vegada f inal i tzada cada sessió, els estudiants 
les comentaven per extreure'n les seves conclu- 
sions. En tot  moment,  s'anima tots els grups a ut i -  
litzar el material de I 'aula per desenvolupar la seva 
creativitat i espontaneitat. Cal d i r  que els role-plays 
es dugueren a terme durant el temps de la classe 
d'angles, ja que mol ts dels alumnes tenien di f icul -  
tats per quedar al centre després de I'horari esco- 
lar. Així i tot,  aquest fet  va ajudar que tota la classe 
-vint-i-sic alumnes en total- poguessin part icipar 
en les improvisacions mentre es divertiren aprenent 
la llengua estrangera. 

Analisi de dades 

Per organitzar les dades, primer vaig observar qui-  
nes eren les conductes no verbals més comunes i 
després les vaig classificar. Cal destacar cinc cate- 
gories: els ul ls, les expressions facials, el moviment 
de les mans, el contacte físic i la distancia entre els 
interlocutors. La meva tasca fou observar i recollir 
dades per després analitzar-les i comparar la CNV 
dels primers role-plays amb els darrers i extreure'n 
conclusions. 

Resultats 

Una vegada f inal itzades les improvisacions i obser- 
vacions, un  s'adona dels canvis en les conductes no 
verbals. Hi  ha tres característiques per destacar: 1. 
La motivació dels estudiants, 2 .  La feina en grup 
duta a terme i 3 .  L'augment de confianca cap a la 
llengua estrangera. 

En primer Iloc, els estudiants es divertiren duent a 
terme els role-plays, fet  que els motiva a participar 
en les improvisacions i a expressar-se en angles de 
la forma més natural i creativa possible. Com asse- 
nyala Gardner ( 1 9 8 5 )  en el seu estudi de les varia- 
bles afectives dins I'aprenentatge de Ilengües, la 
motivació i I 'ansietat són dues variables a tenir en 
compte dins I'aula. A I ' in ic i  dels role-plays única- 
ment un 3 5 %  dels alumnes es va mostrar motivat 
per dur a terme aquest t ipus d'activitats, si es divi- 
deix per cursos, un 15% dels alumnes de segon 
dlESO i un 20% entre els de tercer de secundaria. A 
les darreres sessions, aixo no obstant, el canvi és 
notable, un 8 0 %  esta mol t  motivat. D'aquest 80%,  
un 3 5 %  fa referencia als alumnes de segon i un 
4 5 %  als de tercer. Cal dir que d'aquest 45%,  un 
1 0 %  mai no va mostrar-se motivat ni interessat pels 
role-plays, fet  que no es va observar entre els alum- 
nes de segon curs. 
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En segon Iloc, el fe t  de treballar arnb el mateix 
grup durant  deu setmanes ajuda els estudiants a 
fer feina en equ ip  i a crear un  c l ima relaxat i de 
respecte m u t u  entre alumnes-alumnes, alumnes- 
instructor i instructor-alumnes, la qual  cosa dismi-  
nuí  I 'ansietat de mol ts  estudiants. Com explica 
Young ( 1 9 9 9 ,  1 2 9 )  és important  crear a classroom 
communi ty  com a mesura per reduir I 'ansietat en- 
vers la llengua estrangera. L' instructor ha de crear 
activitats que an imin  els aprenents a usar la Ilen- 
gua estrangera. Els role-plays en són un exemple. 
Alguns d 'e l l s  (un 2 0 %  entre els a lumnes de segon 
i un  3 0 %  entre els de  tercer) es mostraren extre- 
madament t ímids  a les primeres sessions, o bé evi- 
taven el contacte ocular arnb la resta del grup o bé 
es mantenien mo l t  drets arnb el cos tens, movent 
les mans i els bracos constantment.  Aixo no obs- 
tan t ,  al quart role-play mol ts  d 'e l l s  (només un 

tercer, el grau de confianca inicial fou d 'un  20%,  
que varia a un 70%.  Cal assenyalar que dels a lum- 
nes de segon, un  1 0 %  no va mostrar cap canvi des 
dels primers role-plays f ins als darrers i un  2 0 %  
entre els alumnes de tercer. L' increment de I 'auto- 
confianca es va notar en diversos aspectes: la crea- 
t iv i tat  de les sessions, que varia considerablement; 
I'espontane'i'tat dels alumnes; la natural i tat; I 'ús del 
moviment d ins I 'aula; I 'ús inconscient del contacte 
físic entre els membres del grup (o bé en saludar- 
se o bé en mostrar desacord); la d isminució de la 
distancia física entre els parlants, i rostres més 
somrients i relaxats. Tot aixb, obviament, fac i l i ta 
I 'ús quasi inconscient i generalitzat de I'angles 
com a única eina de comunicació. 

lmplicacions 

1 0 %  respect ivament cont inua mOstrant s e n ~ a l s  A partir de totes aquestes observacions hom s'adona 
d 'ansietat :  es mantenien separats de la resta, s'a- que: 
gafaven pel brac arnb les mans, somreien mol t  poc 
o evitaven el contacte físic arnb els altres com- 
panys) representaren personatges creatius, fe t  que 
faci l i ta la d isminuc ió  de la distancia física entre 
els companys així com la relaxació facial i del cos. 
Des del comencament de  les improvisacions, 
només un 1 5 %  dels a lumnes de segon es mostra- 
ren segurs i conf iats així com un 1 0 %  dels a lum-  
nes de tercer. 

Finalment, els role-plays promogueren I 'augment 
de confianca entre la majoria dels alumnes obser- 
vats, el qual varia d ' un  3 0 %  inicial a un 80% pel 
que fa als aprenents de segon curs. Quant als de 

1. Cal que els aprenents i I ' instructor siguin cons- 
cients de I 'ús i de la importancia de la CNV dins 
I'aula de Ilengües estrangeres. Com explica Young 
( 1 9 9 5 ,  44), la CNV és una eina no lingüística que 
pot simpli f icar I ' input  ( la informació) del professor i 
I 'ou tput  (producció) dels aprenents. 

2 .  L'instructor de la llengua estrangera ha de pro- 
moure les habil i tats no verbals del alumnes i ha de 
crear situacions orals tan reals com sigui possible. 
L'objectiu és que I'aprenent s'expressi en la llengua 
estrangera dins I'aula d'angles i anticipar, d'aquesta 
manera, possibles interaccions en la vida real arnb 



parlants nadius. Com digué N '  Skehan ( 1 9 9 1  citat a 
You ng 1 9 9 5 ,  3 9 )  ~~successful  language learning 
possess a willingness to talk in order to t a l k ~ ,  és a 
dir, sense conversa no hi ha aprenentatge. L'aula 
pot ser el l loc on I'estudiant experimenti per prime- 
ra vegada que és comunicar-se verbalment i no ver- 
balment en una llengua estrangera. De I' instructor 
depen I'accés a activitats que promoguin: interac- 
ció, creativitat, feina de grup i disminució de I'an- 
sietat. 

3 .  L'aula de la llengua estrangera hauria d'incloure ví- 
deos de parlants nadius a f i  de proporcionar models 
dels costums socials i culturals de les altres Ilengües. 

Conclusions 

Preguntes d'investigació 

1. Quin és el paper de la CNV dins els role-plays? 

L'estudi indica que els role-plays són un bon ins- 
t rument  per iniciar situacions comunicatives dins 
I 'aula.  La llengua estrangera representa I 'eina de 
comunicació verbal malgrat que els alumnes 
també s'expressin de forma no verbal. És necessa- 
r i  que I 'aprenent sigui conscient de la ut i l i ta t  i del 
poder de la CNV per ajudar-lo a augmentar la seva 
autoconfianca. L'instructor ha d 'a judar els apre- 
nents a t r iomfar en futures situacions reals en que 
diversos parlants es comunicaran en la llengua es- 
trangera. 

2. Hi ha una relació entre I'ansietat i I'autoconfianca? 

Els resultats demostren que aparentment hi ha una 
relació entre ansietat i autoconfianca. Com he indi- 
cat anteriorment, Gardner ( 1 9 8 5 )  reconeix quatre 
variables afectives que influeixen I'aprenentatge de 
Ilengües: I'ansietat, la motivació, I 'empatia i I 'acti- 
tud.  Sembla que I'ansietat no és independent del 
nivell de I 'alumne. Un  estudiant pot ser avancat en 
gramatica, lectura i escriptura, pero pot tenir por de 
xerrar davant els altres. D'altra banda, un  aprenent 
pot tenir un  nivell mit ja, pero pot demostrar con- 
fianca i seguretat en parlar davant un  grup assumint 
riscs en les seves intervencions. Els estudis demos- 
tren que I'aprenentatge de Ilengües abraca coneixe- 
ment,  comportament i afecte (Young 1 9 9 5 ,  7 ) .  Les 
característiques personals de cada aprenent així 
com les estrategies d'aprenentatge són instruments 
importants que o bé faci l i ten I'exit o bé el fracas de 
I 'adquisició d'una llengua. De totes formes, cal pro- 
var científ icament que existeix una relació entre an- 
sietat i autoconfianca. 

3. Com es poden aprendre les convencions de la 
CNV? 

L'aula de llengua estrangera pot ser el primer lloc on 
els aprenents vegin i escoltin com actuen els par- 
lants nadius de la cultura anglogermanica. L'ins- 
tructor pot incloure vídeos, pel.lícules ... per ajudar 
els aprenents a aprendre les convencions sociocul- 
turals de la CNV propies de la llengua estrangera. 
En el futur, aquest simple fet pot evitar possibles 
malentesos entre parlants nadius i no nadius tan co- 
muns quan es parla de Ilengües estrangeres. 

Limitations 

Una vegada exposat el meu estudi, cal demanar-se: 
que es pot fer en el futur? 

En primer Iloc, s'hauria de mesurar I'ansietat per 
obtenir resultats més científics. Hi  ha diversos mo- 
dels per examinar el nivell d'ansietat entre els apre- 
nents d ins I'aula: The French Class Anxiety Scale, 
dissenyat per Gardner ( 1 9 8 5 )  com a part de I 'At t i tu-  
des and Motivation Test Battery dut  a terme amb 
aprenents de frances o The Foreign Language Class- 
room Anxiety (FLCAS) creat per Horwitz, Horwitz i 
Cope ( 1 9 8 6 ) .  

Caldria dedicar part de la classe a examinar i co- 
mentar els role-plays. Els aprenents poden aprendre 
de la seva analisi observant que s'ha de canviar o 
millorar i que s'ha de mantenir en conversar en I'al- 
tra llengua. 

Un  aspecte considerable de les observacions de la 
CNV són els factors socioculturals. Com explica 
Maxwell ( 1 9 9 7 ,  5 )  Cultural awareness can be in- 
tegrated into the foreign language classroom th- 
rough explanation, modeling, discussion, and role 
playing of nonverbal behavior as well as target lan- 
guage verbal communication. » Una vegada més, 
I'aula de la llengua estrangera pot ser el mil lor lloc 
per introduir els factors socioculturals relacionats 
amb la CNV. + 
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