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Té com a objectiu provocar la reflexió per part 

de l’alumnat de secundària i batxillerat sobre 

els components que fan que la comunicació 

oral sigui eficaç. 

Amb un enregistrament de vídeo, a la manera 

d’un youtuber, podran expressar-se i 

comunicar les seves idees, opinions, dubtes, 

experiències, etc.   



Laura Grau, Antonio Iau, Marc 
Lesan i Maria Bouabdellah

reflexionen sobre:

Com parlar amb fluïdesa

La por a parlar en públic

El lLlenguatge no verbal

La conversa

L’adequació a la situació 
comunicativa



TRES CATEGORIES:

Categoria A. Alumnat de primer i segon d’ESO.

Categoria B. Alumnat de tercer i quart d’ESO.

Categoria C. Alumnat de Batxillerat.

El període de lliurament dels vídeos és 

del 28 d’octubre de 2020 al 16 de febrer de 2021

Per difondre els vídeos es faran servir les xarxes Instagram i YouTube



Per a cada categoria s’establirà un 

primer premi i dos finalistes.

El premi consistirà en un curs per a

youtubers de creació i edició de

contingut, i un diploma acreditatiu.

Els vídeos premiats també es penjaran

al web del Departament d’Educació del

programa Tenim la paraula.

I de premi...



Tenim la paraula
Programa de comunicació oral



Millorar les habilitats comunicatives orals de l’alumnat 

perquè pugui expressar fets, opinions i sentiments, i 

participar activament a la societat. 

educa.barcelona

Potenciar la funció socialitzadora de la llengua oral

expressar sentiments i actituds, exposar idees o projectes, defensar i 

argumentar opinions, construir i compartir coneixement.

Construir unes bones relacions personals i socials

gestionar conflictes, prevenir violències, respectar la diferència i garantir la 

convivència.

Desenvolupar les habilitats pròpies de l’expressió oral

fluïdesa, pronunciació, adequació al registre…



Objectius

Millorar la didàctica de la llengua oral i incrementar 

les activitats orals acadèmiques i escolars.

Promoure la reflexió i la consciència del professorat

sobre l’ús professional de la llengua oral: 

model lingüístic, dinamitzador i corrector.

Promoure activitats de col·laboració amb l’entorn que 

incrementin les oportunitats d’ús oral de les llengües. 



B. Formació del professorat

C. Sistematització de l’expressió oral en activitats escolars

C. Avaluació de la llengua oral

E. Activitats orals d’entorn

A. Marc de referència



Parlar i escoltar per 

conviure. Les emocions 

i les actituds

Parlar per comunicar-

nos (el llenguatge 

conversacional)

Parlar al servei del 

desenvolupament de 

totes les habilitats 

lingüístiques

Parlar i escoltar per 

aprendre a les àrees i 

matèries (el llenguatge 

acadèmic)

Parlar per 

desenvolupar la 

metacognició

Parlar per expressar-

nos millor  i crear 

bellesa. La literatura 

com a referent cultural i 

model de producció

Parlar i escoltar, 

objecte de 

coneixement

Parlar i escoltar en una 

llengua que s'està 

aprenent

Eixos conceptuals transversals: Aula i centre



Millora de la 

competència oral del 

professorat

Garantir coherència 

en els usos lingüístics 

en el marc escolar i 

l'entorn segons el PLC

Eixos conceptuals transversals: Centre i entorn 

A. Marc de referència: eixos conceptuals i transversals



d’experts

Guadalupe Jover Gómez-Ferrer

Daniel Cassany i Comas

Antoni Bassas i Onieva

Màrius Serra i Roig

Isidor Marí Mayans

Marta Gràcia Garcia

David Duran i Gisbert

Juli Palou i Sangrà

Neus Sanmartí i Puig

Carles Monereo i Font

Margarida Prats Ripoll

Emili Samper Prunera

Montserrat Vilà i Santasusana

Josep M. Castellà Lidon

Anna Cros i Alavedra

Uri Ruiz Bikandi

Carme Bové Romeu

Glòria Sanz Pinyol

Xavier Vila i Moreno

Mònica Sanz-Torrent

Ana Leonor Teberosky Coronado

Júlia Coromina Cabeceran

Desenvolupament del marc de referència per concretar els eixos conceptuals transversals

A. Marc de referència. Fonamentació teòrica



Fer emergir Analitzar per 
millorar Compartir Documentar Difondre

EQUIP DE CENTRE XARXA DE CENTRES

Treball entre iguals per:

B. Formació del professorat

Actuació central del programa
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Reflexió Pilot 
2019-2020

El Programa es desenvolupa en tres fases protocol·litzades. 

Expansió
2020-2022

B. Formació del professorat



Altres formacions de llengua oral per al professorat

Activitats de comunicació oral 1

L'ensenyament de la llengua oral mitjançant els jocs de  rol

Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Actualització de les habilitats del discurs docent o ral

Competència en llengua oral: fonaments i estratègie s

Funcions comunicatives en un programa d'immersió li ngüística

Formació dels equips d’assessorament LIC en llengua  oral

La llengua oral en el treball per projectes

Cursos conjuntament amb la Universitat:

Oratòria per a docents (UPF)

B. Formació del professorat

Pla anual de 

formació



Primeres dades de 

participació del professorat. 

Curs 2019-2020

Actuació central

10 Serveis educatius

150 centres educatius.

450 professors.

Altres actuacions

400 professors. 





Prova de llengua oral a les proves de CB de 4t de 

l’ESO.
Pilotatge mostral en totes les llengües curriculars

Sistematitzar l’avaluació de la llengua oral: 

Mostres de proves i criteris d’avaluació, i exemples d’alumnes

Eines per a l’avaluació formativa i contínua

Estratègies per a l’autoavaluació i la reflexió individual i col·lectiva

Avaluació diagnòstica de 2n 

d’educació primària

D. Avaluació de la llengua oral

Premis extraordinaris de 

Batxillerat



• Ràdios i teatres municipals

• Lliga de Debats Secundària i 

Batxillerat. Xarxes Vives Universitats

• Certamen Lectura en Veu Alta 

en català F. Enciclopèdia Catalana

• Teatre en anglès i en francès.

• Participació en programes 

internacionals Erasmus+, eTwinning, altres.

• Cancó improvisada i rap a l’escola. 
Enderrock

E. Activitats orals d’entorn

Escola Sant Ferran, Castelldefels

https://www.uab.cat/



Espai web Tenim la paraula:

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/llengua-oral/tenim-la-paraula/



• Formació inicial, recerca i publicacions

• Entitats vinculades a l’educació

• Món del lleure

Impacte en l’entorn 

educatiu

• Generació de canvis sistèmics en el tractament de la 

llengua oral

• Transferència de les experiències dels centres a tot el 

sistema

Impacte en el sistema 

educatiu

• Reflexió – acció dins de cada centre educatiu 

• Reflexió intercentres

• Xarxes de centres

Impacte en el centre 

educatiu

Avaluació del programa: resultats esperats


