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LA CONVERSA 
 

Eixos de progressió i planificació 

 
A l’hora de planificar les converses que desenvoluparem en un cicle o nivell determinat 

caldria considerar un seguit d’elements: 

 

1. Sobre quins temes conversarem (i a quines àrees afectarà). No serà el mateix 

conversar sobre...: 

- Referents presents o absents  (la caiguda d’un alumne de la classe o una notícia 

que afecta un infant d’un altre país). 

- Referents concrets o abstractes (un accident de trànsit concret i conegut o la 

seguretat vial) 

 

2. Quina periodicitat tindrà aquesta activitat dins l’horari: setmanal, quinzenal, 

mensual, anual (projecte globalitzat d’escola). 

 

3. Amb quin tipus d’agrupament d’alumnat treballarem : grup classe, petit grup, 

grups de cicle, grups heterogenis. 

 

4. Quin tipus de conversa plantejarem: 

- Bidireccionals: 

- Diàlegs (conversa entre dues persones amb un grau de formalitat variable) 

- Xerrada (dissertació oral entre diversos participants, de caire més aviat informal) 

- Pluripersonals: 

- Col·loquis (intercanvi d’opinions després d’una exposició, pel·lícula, 

conferència, etc.) 

- Tertúlia (reunió de persones que  s'apleguen habitualment per conversar de 

manera informal) 

- Posada en comú (activitat posterior a un treball individual o en petits grups) 

 

5. Com gestionarem els torns d’intervenció: 

- La distribució 

- La llargada 

- L’adequació temàtica 

- Qui en serà el responsable 

 

6.  Quines seran les habilitats comunicatives1 que més es treballaran en cada 

conversa  i  quins seran els exponents lingüístics que les concretaran (elements 

lingüístics i no lingüístics) 

 

Exemples d’habilitats que es podrien treballar en les converses: 

 

                                              
1 A partir de les que proposa M. J. Del Rio (1993): Psicopedagogia de la lengua oral, un enfoque comunicativo. 
Barcelona: Editorial Horsori i ICE de la UB 
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Funció lingüística Habilitats comunicatives 

 

 

 

Informar i obtenir informació 

- Informar 

- Donar explicacions 

- Manifestar opinions 

- Predir, preveure 

- Expressar sentiments 

- Expressar dubtes 

- Preguntar i respondre 

- Demanar opinions 

 

Regular l’acció 

- Requerir l’atenció 

- Persuadir 

- Planificar i desenvolupar una acció 

 

Gestionar la comunicació 

- Interrompre educadament 

- Fer aclariments 

- Resoldre mals entesos 

- Distribuir els torns de paraula 

 

7. Definició dels objectius didàctics  

 

La selecció d’habilitats comunicatives que haurem fet per a una activitat ja seran, de 

fet, objectius didàctics. Amb tot, però, a banda de les habilitats comunicatives podran 

constituir també objectius didàctics aspectes com: 

 

- L’actitud d’escolta atenta. 

- La capacitat d’adequar el discurs al nivell de formalitat exigit 

- El gust per escoltar i per ser  escoltat. 

- La capacitat d’intervenir sense sortir del tema. 

- El respecte pel torn de paraula, per les idees i les intervencions dels altres. 

- L’esforç per fer-se entendre. 

- L’ús de lèxic i d’estructures morfosintàctiques. 

 

8. Paper del docent en la gestió d’una conversa 

 

En els primers cicles de l’escolaritat i en les diferents situacions comunicatives de l’aula 

que generen conversa, les intervencions dels alumnes solen presentar algunes 

constants (Solé,1988)2, per exemple: 

 

- Generalment, no tenen en compte la informació global fornida pel locutor 

precedent i es limiten a retenir-ne algun element aïllat. 

- Rarament es preocupen de discutir o contradir les afirmacions que acaben de 

sentir. 

- Molt sovint parlen d’un fet que no té una connexió directa amb la intervenció que 

els ha precedit. 

 

                                              
2 Solé, M. Rosa (1988): La comunicació verbal en el marc escolar. Vic : Eumo 
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Davant d’això i per evitar que una conversa esdevingui rutinària i poc comunicativa , 

caldria que el mestre tingués en compte molt particularment les funcions de 

dinamitzador i d’interlocutor3. Tanmateix, però, caldrà que pugui estar atent a 

 

- Limitar la durada de la conversa. 

- Assegurar l’interès temàtic 

- Diversificar els temes de la conversa. 

- Dosificar les seves intervencions. 

- Participar en la conversa com un més del grup. 

- Procurar que la conversa no esdevingui un diàleg professor-alumne. 

- Acceptar les respostes,  si lingüísticament són correctes, encara que no siguin 

les esperades. 

- Usar un llenguatge entenedor per als alumnes, però fugint d’excessives 

simplificacions. 

- Escoltar els infants i fruir de la conversa. 

- Acabar la conversa o donar-li un gir en el cas que perdi interès o motivació. 

- Procurar que intervinguin tots els components del grup. 

 

9. Eixos de progressió 

 

Eixos de progressió de l’habilitat comunicativa en la conversa4  

 Aspectes pragmàtics 

Situacions comunicatives més senzilles 

(manejables per interlocutors menys experts) 

- Referents presents 

- Referents concrets 

- Pocs interlocutors 

- Nombre de torns equilibrats 

- Torns breus 

- Densitat de torns similar 

- Poca responsabilitat sobre la gestió de la 

conversa 

 

Situacions comunicatives més complexes 

(manejables per interlocutors més experts) 

- Referents absents 

- Referents abstractes 

- Molts interlocutors 

- Desequilibri de torns 

- Torns llargs 

- Densitat de torns desigual 

- Molta responsabilitat sobre la gestió de la conversa 

(l’interlocutor menys experts demostra…) 

- …poca capacitat d’ajust del nivell de 

llenguatge a l’interlocutor. 

- … disposa de pocs recursos formals 

(l’interlocutor més expert demostra…) 

- … una  alta capacitat d’ajust del nivell de llenguatge a 

l’interlocutor. 

- … disposa de més recursos formals 

 
 

                                              
3 SEDEC Estratègies d’intervenció docent. Escolarització d’alumnes d’incorporació tardana 
4 Del Rio, M.J. (1993): Psicopedagogía de la lengua oral: un enfoque comunicativo. BCN: Editorial Horsori i ICE de la 
UB 


