
EL TREBALL DE LA 
LLENGUA ORAL

❖ El projecte Lingüístic

❖ Eina de diagnosi PIL (Estratègies d’immersió)

❖ Programa ENROLA’T

SESSIÓ 3  SEMINARI CLIC



LA CONCRECIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE 
CENTRE



El PLC ha de ser:

• Un document molt concret

• Molt pràctic

• Entre 3 i 5 pàgines

• Breu i concís

• Que pengi del PEC



Guió Projecte Lingüístic de centre:

1.Context
2.Llengües estrangeres

3.Objectius: aprenentatge i ús de les llengües
4.Criteris metodològics i organitzatius

5.Recursos i accions complementàries
6.Comunicació interna i relació amb l’entorn

7.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 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
Discursiva



Domini del codi lingüístic i s’ocupa dels nivells: 
Fonològic 

Morfosintàctic 
Lèxic i semàntic

Competència gramatical



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



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

Richard L. Canale, 1983



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/



Què fas al teu centre per treballar la 
llengua oral?

EI CI CM CS

ACTUACIONS  GLOBALS



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



HTTP: / /XTEC .GENCAT .CAT/CA/CURRICULUM/BANCDERUBRI

QUES/ INDEX.HTML

HTTPS: / /WWW.PINTEREST .ES/JULIAALLESPONS/EXPRESSIO

-ORAL/?LP=TRUE

HTTPS: / /WWW.UPC.EDU/SLT/COMCOMUNICAR/FILES/RUBR

ICA_ORAL_CA .PDF

Però a vegades ens resulta difícil avaluar 

Totes aquestes rúbriques les podem adaptar per fer- les servir i també es 
poden fer servir en l’autoavaluació o la coavaluaci ó.  



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. 

Ús de l’eina 

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?





LA LLENGUA ORAL A CM-CS, un recurs pràctic. 



LES FUNCIONS DEL 
LLENGUATGE





Coneguem els materials




