
Programa de Comunicació Oral
Tenim la paraula!

L’organització al territori

Badia del Vallès, 14 de novembre de 2019
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Com es desplega el programa al territori?



No es pot v isualitzar la imatge en aquest moment.
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Quina activitat de formació?

ACO1 - Activitats de comunicació oral 1

Nombre d’hores: 30h
Inclouen: plenaris, assessorament al centre, treball personal i treball 
al centre.

Assistents: mínim 2 docents de cada centre, que apliquin activitats 
de comunicació oral (màxim 4)

Requisits de certificació:
-Assistència al 80% de les hores presencials.
-Presentació d’una activitat documentada que incorpori la reflexió i 
anàlisi derivada de la formació amb evidències d’aplicació a l’aula.
-Participació a la Jornada de presentació d’experiències



Quan? On?

Calendari de les sessions presencials:
12 de desembre, 30 de gener, 20 de febrer,  14 de maig

Horari: 12h a 14h

Lloc de realització:
Servei Educatiu Badia - Barberà 

Codi inscripció per apuntar-se:

4070590555

Termini d’inscripció fins al 4 de desembre



Animeu-vos a participar junts en la xarxa de centres de llengua oral 
perquè...



… És un programa concebut de baix a dalt, de 
l’aula a l’entorn.

Parteix de les pràctiques i accions que ja fa el centre.

Ofereix la possibilitat d’enriquir i seqüenciar allò que ja s’està 
duent a terme. Fer-ho més visible i compartir-ho

Permet alinear tots els programes i/o experiències des de la 
sistematització de la llengua oral.

És un programa flexible que anirà evolucionant al llarg dels 
tres anys.



.

Permet compaginar-se amb altres projectes del centre.

Parelles lingüístiques



Facilita l’actualització de la didàctica de la llengua oral a través 
d’una reflexió i d’una formació amb rigor i fonamentada.

d’experts



Un programa flexible amb la implicació i participació gradual dels centres.



Avantatges de participar en el programa “Tenim la p araula!”

Parteix de l’aula S’obre a l’entorn És flexible i adaptable

Permet la simultaneïtat Accés a un banc d’activitats Estableix una línia de centre



Hi haurà reconeixement d’innovació?

Podreu sol·licitar el reconeixement com a:

Projectes d’innovació pedagògica

RESOLUCIÓ ENS/1542/2018 de 2 de juliol

Pràctiques educatives de 
referència

RESOLUCIÓ EDU/1720/2019, de 20 de juny





És una oportunitat de participar, compartir i aprendre en una xarxa educativa.


