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Volem que l’alumne, quan acabi l’ensenyament 
obligatori, sigui capaç de:

● Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració
● Interpretar la informació i analitzar-la críticament

● Expressar les seves idees d’una manera informada

● Treballar en equip i consensuar el punts de vista
● Continuar aprenent al llarg de la vida
● ……

Afavorir que l’alumne sigui competent...



Protagonisme 
de l'alumnat

Protagonisme 
del professorat 

MÉS 
PERMANENTS

MÉS 
TRANSFERIBLES

MÉS 
PRODUCTIUS

Això implica un canvi 

Aprenentatges

La pregunta clau no és què he de fer per ensenyar 
millor, sinó què he de fer per què els meus 

alumnes aprenguin més i millor



Què hem 
de 

mantenir?

Què hem 
de 

millorar?

Què hem 
de fer que 
no fèiem?

Un canvi que primer passa 
per la pràctica a l’aula...

que s’ha de fer en equip...



Un exemple de com aquest currículum 
ajudarà l’alumne a

expressar les seves idees



continguts
d’àrea i cicle

competències

orientacions 
metodològiques

orientacions per 
l’avaluació

criteris 
d’avaluació

d’àrea i cicle

l’alumne

Què ha d’aprendre? Per a què ho ha 
d’aprendre?

Com ho ha d’aprendre? Com sabem si ho ha 
après?

avaluació
formadora

continguts
clau



Què ens diu el currículum sobre l’expressió oral?

Capítol 1

□ Objectius per a l’educació primària
□ Règim lingüístic

Annex 2

□ L’àmbit lingüístic. 
□ Dimensió comunicació oral
□ Competències pròpies de l’àmbit
□ Orientacions metodològiques
□ Orientacions d’avaluació
□ Continguts de cada àrea
□ Criteris d’avaluació de cada àrea



Capítol 1 Disposicions de caràcter general 

□ Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en 
llengua catalana, com en llengua castellana i, si s’escau, en aranès, 
per poder-se comunicar de manera eficaç oralment i per escrit

□ Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència 
comunicativa bàsica que permeti expressar i comprendre 
missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions 
quotidianes
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Els objectius per a l’educació primària
Per a què ho 
ha d’aprendre?

Marc europeu comú de referència per a les llengües

El règim lingüístic



Annex 2
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L’àmbit lingüístic: 
Àrees de llengua catalana i literatura 
Llengua castellana i literatura
Llengües estrangeres

● Actuar i reeixir en el seu entorn
● Ser un parlant plurilingüe
● Expressar la comprensió de la realitat amb la utilització del 

llenguatge verbal, oral o escrit
● Transmetre la llengua catalana perquè tota la població pugui 

emprar-la en qualsevol situació comunicativa i per garantir la 
cohesió de tota la societat

Compromís de totes 
les àrees

Annex 2 Àmbits i àrees



continguts

● Estratègies de planificació 
● Entonació, pronúncia, gest…
● Demanar la paraula
● Vocabulari
● ...

● Competència 2: Produir textos orals 
de tipologia diversa

● Competència 3: Interactuar oralment

competències

Dimensió 
comunicació 

oral

Per a què ho 
ha d’aprendre?

Què ha 
d’aprendre?

Expressió oral



● Producció de 
textos propis 
(exposicions).

● Identificació de 
la tasca 
comunicativa, 
planificació.

● ...

Competència 2:  Produir textos orals 
de tipologia diversa

Educació infantil Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 1r ESO

ED. INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA ESO

● Ús  de la llengua 
oral per evocar i 
relatar fets, per 
expressar  idees, 
desigs i 
sentiments.

● ...

● Producció de 
textos propis 
(exposicions, 
descripcions, 
justificacions…)

● Identificació de la 
tasca 
comunicativa, 
planificació, 
memorització, 
assaig.

● ...

● Textos orals de 
diferents àmbits: 
vida quotidiana, 
relacions socials, 
vida acadèmica i 
mitjans de 
comunicació.

● Textos narratius, 
descriptius, 
conversacionals, 
persuasius, 
predictius i dels 
gèneres 
periodístics, 
expositius, 
argumentatius 
senzills

● Textos planificats i 
no planificats

● ...

● Producció de textos 
propis de diferents 
tipus i formats 
(exposicions, 
descripcions, 
justificacions…) amb 
adequació del registre 
a la situació 
comunicativa.

● Planificació a partir d’
un guió o esquema, 
utilització de suports 
digitals. Memorització, 
assaig.

● ...

Què ha 
d’aprendre?

Expressió oral



www.flickr.com/photos/quadrapop

Estratègies

Lèxic

Planificació

Tipologia textual

Estructures 

morfosintàctiques

...

Comunicació 
oral

Expressió 
escrita

Dimensió 
literària

Comprensió 
lectora
...

Àmbit lingüístic

Àmbit Medi

Àmbit matemàtic

Àmbit dels valors

...

Uns continguts que s’integren en les 
diferents dimensions i àmbits

Què ha 
d’aprendre?

Expressió oral



Orientacions 
metodològiques

● A partir de situacions en les quals 
● s’utilitzin estratègies comunicatives 

(debats, exposicions, dramatitzacions, 
…)

● En activitats d’aprenentatge en totes les 
àrees que estiguin impregnades de 
diàleg oral

● Amb espais i recursos comunicatius com 
la biblioteca-mediateca, la ràdio 
escolar…

● ...

autoregulació de 
l’aprenentatge

avaluació 
formadora

La Fundició

Com ho ha 
d’aprendre?

Expressió oral



Expressió oral
Com ho ha 
d’aprendre?
Anem a 
començar 
classe de 
llengua

Silenci, si us 
plau!

Una organització de l’aula pensada per a la 
comunicació



Una organització de l’aula pensada per a la 
comunicació

Expressió oral

● comunicació multidireccional

● el model i l’actitud del mestre

● un espai flexible i multifuncional

● ...

Com ho ha 
d’aprendre?



Aprendre a parlar i parlar per aprendre

● compartir experiències

● detectar coneixements previs

● reconstruir models mentals

● ...

Expressió oral
Com ho ha 
d’aprendre?

IE Les Vinyes



L’exposició 
oral

Planificació:
tria de les informacions,
ordenació...

Estructures lingüístiques:
“Anem a parlar de…”
“Passem ara a…”
“Per acabar …”

Gestualitat, volum, ritme…
Presentació i ús dels recursos de suport
...

Com ho ha 
d’aprendre?

IE Les Vinyes

Expressió oral

Escola  El Sagrer



Orientacions d’avaluació 

● L’alumne participa de forma adequada en les situacions 
comunicatives...

● Realitza exposicions orals amb el to de veu i el gest 
adequats

Com sabem si 
ho ha après?

● Utilitzant diversos tipus d’avaluació: (autoavaluació, 
heteroavaluació, coavaluació, individual, col·lectiva…)

● Utilitzant recursos digitals que permeten registrar i 
analitzar la producció oral

● Utilizant pautes d’observació 

Criteris d’avaluació per a 
cada cicle

Expressió oral

Cicle 
Inicial



● Elabora el discurs de manera ordenada d’un tema proper, seguint un 
guió

● Adequa el seu discurs al seu interlocutor
● Utilitza un  vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles de 

manera correcta
● Vocalitza de manera clara i entenedora
● ...

Un altre suport per a l’avaluació: els indicadors

Com sabem 
si ho ha 
après?

Expressió oral


