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S3. EL TREBALL DE LA 
LLENGUA ORAL 

El Projecte Lingüístic de Centre 

Eina de diagnosi PIL (Estratègies d’immersió) 

Programa ENROLA’T 

 



LA CONCRECIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE 
CENTRE 



El projecte lingüístic és el recull organitzat dels 
acords presos sobre l’ensenyament i l’aprenentatge 
de les llengües i sobre els usos lingüístics del centre 
educatiu. 

Es tracta d’un instrument que ajuda a desenvolupar 
de manera coherent i eficaç les activitats 
d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els 
acords de gestió educativa diària dels centres. 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i l’article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius). 
 



El lideratge educatiu 

És fonalmental per a una 
implementació reeixida del PLC 



Ha de ser un document... 

- molt concret, 
- molt pràctic, 
- d’entre 3 i 5 pàgines, 
- breu i concís, 
- i que pengi del PEC. 
 



Ha de tractar aquest continguts: 

• - Context 
• - Llengües estrangeres 
• - Objectius: aprenentatge i ús de les  llengües 
• - Criteris metodològics i organitzatius 
• - Recursos i accions complementàries 
• - Comunicació interna i relació amb l’entorn 
• - La qualificació professional dels docents 
• - Difusió del PLC 
 



         Documents de referència 



ÚS DE LA LLENGUA ORAL AL 
CENTRE 





“De vegades,  en el discurs, convencem més a 
través de la forma de la paraula, del to, del gest i 
del ritme de veu que pel contingut. 
Els aspectes no verbals ajuden a reflexionar més 
sobre el llenguatge verbal i entendre més les 
interaccions”.  

Oscar Wilde  



 
Marc teòric per a la competència comunicativa que 
inclou tres grans competències: 
 Gramatical 
 Sociolingüística 
 Estratègica 
  
 



 
Marc teòric per a la competència comunicativa que 
inclou tres grans competències: 
 Gramatical 
 Sociolingüística 
 Estratègica 
 Discursiva 
 



  
Està centrada en el domini del codi lingüístic i 
s’ocupa dels nivells:  
 
 Fonològic  
  Morfosintàctic  
  Lèxic i semàntic 
 
 

Competència gramatical 
 



Està centrada en les normes socioculturals d’ús i 
s’ocupa de:  
 
 La situació dels participants  
 El propòsit de la interacció  
 La distribució dels torns en la interacció 

Competència sociolingüística 
 



Fa referència a les estratègies de comunicació 
verbal i no verbal que es poden utilitzar.  

Competència estratègica 
 



Se centra en la combinació de formes 
gramaticals i significats per aconseguir un text 
coherent i cohesionat en qualsevol gènere i 
s’ocupa de:  
 
 La cohesió 
 La coherència 

Competència discursiva 
 



El currículum d’Educació Primària i Secundària destaca la 
importància de la competència comunicativa com a base de tots els 
aprenentatges, i dóna una especial importància a la llengua oral.  

L’alumne ha de ser competent en l’expressió i comprensió de 
missatges orals, i això comporta saber-se’n sortir en qualsevol 
situació d’interacció verbal utilitzant les habilitats lingüístiques, el 
lèxic i el registre adequats, cenyint-se a les normes i convencions 

socials de cada situació comunicativa. 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-

linguistic/comunicaciooral/ 
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http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-linguistic/comunicaciooral/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-linguistic/comunicaciooral/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-linguistic/comunicaciooral/


Què fas al teu centre per treballar la 
llengua oral? 

 
 

EI CI CM CS i ESO 

  

  

      

  

  

      

  

ACTUACIONS  GLOBALS 



 

 

 

 
 

COM TREBALLO LA LLENGUA ORAL? 
 

Compartim exemples  



Els debats  
Les converses guiades   
Exposicions orals 
La lectura per als altres 
La recitació de textos poètics 
Aprendre a formular preguntes 
L’entrevista 
Parlem dels sentiments i de les sensacions 
L’assemblea 
Les converses a l’aula 
L’escolta  activa  
 

MÉS PROPOSTES 



Però a vegades ens resulta difícil 
avaluar  

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/bancderubriques/index.html 

 

https://www.pinterest.es/juliaallespons/expressio-oral/?lp=true 

 

https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/rubrica_oral_ca.pdf 

 
 

 

 

Rúbriques adaptables (autoavaluació o coavaluació)   

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/bancderubriques/index.html
https://www.pinterest.es/juliaallespons/expressio-oral/?lp=true
https://www.pinterest.es/juliaallespons/expressio-oral/?lp=true
https://www.pinterest.es/juliaallespons/expressio-oral/?lp=true
https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/rubrica_oral_ca.pdf


http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llengues-
gestio/llengues/catala/immersiolinguistica/ 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llengues-gestio/llengues/catala/immersiolinguistica/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llengues-gestio/llengues/catala/immersiolinguistica/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llengues-gestio/llengues/catala/immersiolinguistica/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llengues-gestio/llengues/catala/immersiolinguistica/


ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ EN  
PROGRAMES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 



Objectiu 
Oferir un instrument que facilités la reflexió a l’equip 
docent sobre l’aplicació del Programa d’Immersió 
Lingüística, amb l’objectiu d’identificar aspectes de millora. 

L’instrument neix per donar resposta a les preguntes 
següents:  
• Què implica per a l’escola aplicar el Programa d’Immersió 

Lingüística (PIL)?  
• Què pot fer l’escola per afavorir l’aprenentatge d’una L2? 

• Quins aspectes del PIL podem millorar al nostre centre? 

Ús de l’eina  





Recomanació  



LA LLENGUA ORAL A CM-CS, un recurs pràctic  



LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE 





Coneguem els materials 



• Creieu que us poden servir aquestes 
activitats en el vostre centre?  

• Us heu plantejat treballar la llengua oral 
d’una forma sistemàtica?  
 

 

 




