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Programa: Tenim la paraula! Actuació central
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DECRET
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25 d’agost 

d’ordenació dels 
ensenyaments 

de l’educació de 
secundària 
obligatòria

Marc de referència

DECRETS 
D’AVALUACIÓ
D’EDUCACIÓ 

INFANTIL, 
PRIMÀRIA I 

SECUNDÀRIA



Bibliografia 

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

Marc de referència: eixos conceptuals transversals
Centre i entorn 



d’experts

Desenvolupament del marc de referència per concretar els eixos conceptuals transversals.

Fonamentació teòrica

Guadalupe Jover Gómez-Ferrer
Daniel Cassany i Comas
Antoni Bassas i Onieva
Júlia Todolí i Cervera
Màrius Serra i Roig
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
Anna Cros i Alavedra
Uri Ruiz Bikandi
Carme Bové Romeu
Cristina Escobar Urmeneta
Gloria Sanz Pinyol
Xavier Vila i Moreno
Mònica Sanz-Torrent
Ana Leonor Teberosky Coronado
Júlia Coromina Cabeceran



Fase 0
Definició i planificació



El disseny de la creació dels grups de
treball als serveis educatius es basa
en l’experiència “Aprenem en xarxa”,
duta a terme al districte de Sant Martí
i coordinada per Màrius Martínez.

Experiència prèvia



Fer emergir
Analitzar per 

millorar
Compartir Documentar Difondre

EQUIP DE CENTRE XARXA DE CENTRES

Treball entre iguals per:



Desplegament per cursos. Grups de treball de comunicació oral

Curs de pilotatge del Programa, 2019-2020. S’escollirà un Servei Educatiu per cada Servei Territorial.
El Programa es desenvoluparà en tres fases protocol·litzades. 



Centre 
B

Centre 
B

ActivitatActivitat

Centre 
D

Centre 
D

ReflexióReflexió

Centre 
A

Centre 
A

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Territorial

ActivitatActivitat

ReflexióReflexió

ActivitatActivitat

ReflexióReflexió

Fase 1
Anàlisi d’activitats



Selecció d’un servei educatiu

nou barris

del baix camp

del vallès

occidental V i VII 

del baix ebre

de la noguera



Creació de la xarxa de centres al SE

4 plenaris territorials al servei educatiu

Assessorament al centre

Treball intern de centre

Mestres i professors de diferents centres



Sessions de treball amb els centres que participaran en la xarxa de comunicació oral.

Plenaris territorials

Es compartiran orientacions sobre com
analitzar l’activitat i com documentar-la.

Es facilitaran orientacions i criteris per triar
dues activitats.

Es compartiran criteris per atendre la
diversitat en les activitats de llengua oral, i
orientacions per a l’avaluació.

Plenari 3

Plenari 2

Plenari 1



Treball intern de centre per reflexionar sobre l’activitat de
comunicació oral seleccionada.

Acompanyament i assessorament per ajudar a concretar, a analitzar i
a documentar l’experiència.

Treball al centre i assessorament

Amb l’ajuda de 
l’AMIC CRÍTIC!



El treball realitzat i el producte que es deriva de la reflexió duta a 
terme es posa en comú i es comparteix amb tot el claustre i es 
documenta. 

Treball al centre 

http://arceproyectoplc.blogspot.com.es/



Organització d’una jornada per intercanviar experiències dels centres 
que han format part del grup de treball territorial.

Plenari territorial 4



Centre 
B

Centre 
B

Centre 
C

Centre 
C

Centre 
A

Centre 
A

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Servei 
Educatiu

Fase 2
Reflexió interna al centre
Visites entre els centres

Servei 
Territorial



Sessions de treball amb els centres que participaran en la xarxa de
comunicació oral.

Plenaris territorials

Es compartiran orientacions i criteris per
transferir l’activitat a les altres llengües
curriculars.

Presentació de la segona fase del programa.
Es donaran orientacions per transferir els
punts forts de l’activitat treballada el curs
anterior a altres activitats del centre.

Plenari 2

Plenari 1



El treball realitzat i el producte que es deriva de la reflexió duta a
terme es posa en comú i es comparteix amb tot el claustre i es
documenta.

Treball al centre 



Les visites pedagògiques 

• Els centres de la xarxa es fan visites per aprofundir 
en el coneixement de les pràctiques presentades.

• Els centres incorporen alguna de les activitats 
compartides de la primera fase  (o punts forts).



Tant aprèn qui rep com qui visita

Visitant Receptor

Abans de la visita
Reflexió i demanda Preparació de la 

presentació de 
l‘activitat

Durant la visita Reunió pedagògica

Després de la visita

Documentació

Incorporació a les 
activitats de centre

Documentació

Incorporació a les 
activitats de centre



Organització d’una jornada per intercanviar experiències dels centres. 

Plenari territorial 3

• Procés de treball del centre.

• Transferència a les altres llengües 
curriculars.

• La progressió d’una activitat en els 
diferents nivells.

• El treball compartit en les visites.

• Incorporació d’acords al centre.

• ...



ACTIVITAT DE 
LLENGUA ORAL

Dissenyada a partir 
de la reflexió feta 

en les fases 
anterior

CENTRE
A

CENTRE
B

CENTRE
C

CENTRE
D

Fase 3
Preparació d’una 
activitat conjunta



El centre: 

• Expandeix el que ha fet

• Aplica el que ha vist

• Documenta (acords de centre)

CENTRE
A

CENTRE
B

CENTRE
C

CENTRE
D

EQUIP DE CENTRE



Disseny, elaboració i aplicació d’una activitat de llengua oral a la zona
amb la participació de tots els centres del grup de treball, i amb la
integració dels aprenentatges adquirits en les tres fases de
desenvolupament del treball en xarxa.

Activitat de llengua oral de zona 



Plenaris

ACTIVITAT DE 
LLENGUA ORAL

Dissenyada a partir 
de la reflexió feta 

en les fases 
anterior

CENTRE
A

CENTRE
B

CENTRE
C

CENTRE
D

Plenari 2

Plenari 1

Plenari 3

Disseny de l’actuació conjunta.

Seguiment de l’aplicació.

Anàlisi i reflexió sobre l’activitat.

Dels plenaris, se’n derivarà una feina al centre.



Volem participar-hi?

• Podem fer-ho?

• Volem fer-ho?

• En sabem?

• Ens ho reconeixeran?



Exemples d’activitats que es podrien escollir

en la primera fase



Assemblees

- EQC -



I tu, què pots aportar al grup?

• En rotllana i tres o quatre cadires al mig.

• Es dona l’oportunitat a cada alumne de 
sortir a explicar què pot aportar al grup 
sobre un tema, treball, projecte… 

•Quan acaba, un deixa la cadira lliure i tot
seguit és ocupada per un altre. 

•Hi hauria de passar tothom.

Institut Xaloc de Roquetes (Sant Pere de Ribes)



La gestió dels conflictes / Programa de mediació



http://montetoro2006.blogspot.com.es/
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La rotllana



https://i.ytimg.com/vi/qfZXC8bAGtU/maxresdefault
.jpg
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Entrevistes d’escriptura



Escriptura col·laborativa



Lectura en parella

Web: Aprenentatge entre iguals



Escola Costa i Lloberahttp://www.costaillobera.net/web/index.php/cicle-inicial

Exposicions orals



Exposicions en espais formals CS i ESO 

http://icnascuts05.blogspot.com.es



14/11/2019 43

Debats amb opinions oposades sobre diversos temes

Institut Xaloc de Roquetes (Sant Pere de Ribes)



L’entrevista a un expert



Prendre apunts a partir d’un vídeo

Fonts de les imatges: 
•https://members.artclasscurator.com/wp-content/uploads/2017/10/Video-Notes-1-225x300.png
•https://learningenglish.voanews.com/a/us-election-is-hard-for-civics-teachers/3576557.html



Imatge: Escola Orlandai

“L’aire està més apretat”

“Com més cosa hi ha, més 
marca la bàscula”

“Hi ha aires que pesen 
menys, perquè són menys 

pesants”

Conversa exploratòria



Enregistrar per analitzar, avaluar i millorar



Escola Sagrada Família-Avinyó (BCN)

Presentacions de llibres



Defensa o presentació oral amb valoració crítica dels companys

Escola Vedruna



Com ho hem fet?

EI emoticones parlant

Escola Cinta Curto (Tortosa)



Teatre



Presentació de llibres

https://youtu.be/4HFuVR0gsec

Vídeos de recomanacions literàries



Recitació de poemes La cançó improvisada

Cicle mitjà a l’escola Puig d’Arques de Cassà de la Selva

http://www.eduglosa.cat/glosateca/programacions/la-canco-
improvisada-al-cicle-mitja/



Institut Cendrassos de Figueres

Conversa literària



Escola Freta
(Mataró)

Lectura en veu alta



Treball amb onomatopeies. La producció de sons

https://www.aprendretextos.com/



Elaborem i apliquem una rúbrica junts

https://www.slideshare.net/jordi26/rubrica-docent-expressiooral1



Jocs per aprendre vocabulari

Escola Baldiri Reixach: Loto d’imatgesPictionary
Font: http://getcharadesideas.com/resources/charades-ideas-for-

kids-of-all-ages-the-ultimate-list-130-ideas/



Reexplicació de contes per gravar-los

Educació infantil- P4



Aplicació d’estratègies d’interacció



Jocs de falda
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Imatge:  https://learningally.org/Blog/learning-ally-students-teachers

Audiollibres



63

Laboratori de llengües

Imatge: https://www.flickr.com/photos/canaluem/3311325964



Conversa a partir de làmines



Jocs de rol: Enrola’t.cat

Preparació del joc
Assaig

Representació Avaluació



Cal participar-hi!
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Certamen de lectura en veu alta



XXV Audiència Pública a les Noies i els Nois de Barcelona

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/audiencia-publica-de-nois-i-noies



Cantània



Punts forts de l’actuació central

S’aprèn de la reflexió 
sobre la pràctica

L'aprenentatge entre 
iguals fa avançar el 

coneixement

La documentació i 
difusió de 

l'aprenentatge pot 
seguir generant 
aprenentatge



UN BON REPTE!

L’èxit del programa recaurà en
la implicació, participació i coordinació de molts agents.




