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RESUM 

Aquest Treball de Final de Grau, del Grau d’Educació Primària pretén aportar, des de la 

reflexió, un seguit d’activitats didàctiques per fer de manera lúdica relatives al 

desenvolupament i l’adquisició de destreses sobre l’expressió oral, que es duran a terme a les 

aules de primària. La finalitat de plantejar tot aquest recull de propostes per dur a terme dins 

l’aula és per donar una visió de com es pot treballar l’expressió oral en que els alumnes es 

sentin motivats i en ganes d’aprendre; deixant de banda les angoixes i les males aparences que 

tenen sobre aquesta habilitat lingüística. 

 

En les activitats, s’especificarà quins són els objectius específics, els continguts a tractar, la 

metodologia que es durà a terme i finalment quins criteris i elements d’avaluació s’empraran. 

Com s’ha esmentat anteriorment, les activitats seran plantejades per dur a terme a l’àrea de 

primària, encara que poden ser aplicades sense inconvenients a l’àrea d’educació infantil i a 

cursos superior amb la condició que els continguts estiguin adaptats a les situacions en què un 

es pot trobar.  

 

En referència al marc teòric, ens centrem en l’evolució d’aquesta habilitat lingüística a les 

escoles, és a dir, quina visió es donava abans i quina visió ha anat adquirint als nostres dies. 

D’altra banda, un aspecte a destacar és la figura que adquireix el docent davant aquestes 

situacions de canvi, ja que cal observar la necessitat de fer èmfasi al desenvolupament d’una 

bona expressió oral, per tal que els alumnes, una vegada acabada l’etapa de primària, tenguin 

els fonaments bàsics per desenvolupar correctament aquesta habilitat que els acompanyarà 

duran tota la vida.  

 

Posteriorment, passarem a explicar de forma detallada cada una de les activitats proposades. 

Per acabar, es farà una conclusió de com ha incrementat  la importància de l’expressió oral a 

les aules i si realment els docents estableixen la importància que requereix l’expressió oral.  

 

Paraules clau: expressió oral, evolució, alumnat, docents i proposta didàctica.  
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ABSTRACT 

This work, references at the Work of End of Rank, of the Rank of Primary Nurture. During 

the writing of this, what pretends is to contribute a track of didactic activities, on the 

development and the acquisition of artistries on the oral expression that will carry out at the 

classrooms of primary. The purpose to pose all this compilation of proposals to carry out in 

the classroom is to give a vision of how can work the oral expression al that the pupils hear 

motivated to track learning, ceasing band the anguishes and the bad appearances that have on 

this linguistic ability. 

 

At these, will specify which are the specific aims, the contents at treating, the methodology 

that will carry out and finally which criteria and elements of appraisal will employ. How it 

has mentioned anteriorly, the activities will be posed to carry out at the area of primary, 

although they can be applied without problems at the area of childish nurture and at superior 

courses always and when the contents are adapted at the situations at those that one can find . 

 

Referent at the theoretic frame, center us at the evolution at that it has viewed affected this 

linguistic ability at the schools, that is to say, which vision gave before and which has gone 

acquiring at our days. For other band, one other aspect at excelling is the figure that acquires 

the educational in front of these situations of change since it is necessary to observe the 

necessity to make emphasis at the development of a nice oral expression, for such of that the 

pupils a time ended the stage of primary, can endow of the basic bedrocks to develop properly 

this ability that will accompany the ones will take all the life. 

 

A time this, will pass at explaining of form detailed each one of the activities proposed. 

Finally, it will make a conclusion of how has increased at the classrooms and if really the 

educational establish the importance that requires the oral expression. 

 

Keywords: oral expression, evolution, students, educational and didactic proposal. 
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1. JUSTIFICACIÓ DEL TEMA ELEGIT 

El tema elegit per dur a terme el Treball de Final de Grau (TFG), del grau d’Educació 

Primària, és “La importància que requereix l’expressió oral a les aules de primària”; 

l’expressió oral a les aules de primària, atesa la rellevància que té aquesta habilitat en la 

formació i el desenvolupament del nin.   

El fet de decantar-me per aquest tema parteix de la pròpia experiència com a exalumna de 

primària, pel fet que no vam tenir l’oportunitat de potenciar i, sobretot, de demostrar les 

nostres possibilitats a l’hora d’expressar-nos davant dels altres companys, és a dir, dins 

l’àmbit escolar. Aquest fet desencadenà una inseguretat com a alumna a l’hora d’afrontar 

exposicions, debats, exposicions orals, a cursos superiors.  

 

Un altre motiu és pel fet de pensar que l’expressió oral és un punt fonamental i de vertadera 

importància en el nostre dia a dia, és a dir, no només a l’àmbit escolar, sinó també a la vida 

quotidiana. Cal esmentar que és una competència que ens acompanya al llarg de la nostra 

vida, i que possiblement no s’hi dóna la importància ni el pes suficient perquè es treballi i es 

prepari als alumnes de manera correcta. El fet d’adquirir nous elements per potenciar 

l’expressió oral amb el pas dels anys,  dóna lloc que, com a mestres de primària, fixem bé els 

fonaments principals per tal que els alumnes se sentin segurs amb ells mateixos, és a dir, des 

de l’educació primària s’ha de donar una bona base als alumnes per tal que siguin ciutadans 

competents a l’hora de parlar i expressar-se.  

 

Cal dir què és fonamental treballar la capacitat de poder parlar i expressar-se davant d’altres 

persones sigui l’àmbit que sigui. Així doncs, és important que la competència oral a les 

escoles sigui tractada com cal, és a dir, amb la importància que es mereix, ja que és una tasca 

de tota la comunitat educativa (famílies, alumnes i personal docent) formar els infants com a 

futurs ciutadans i ciutadanes que disposin d’una capacitat de lliure expressió i amb elements 

necessaris per expressar-se de forma correcta.  

 

Finalment, a partir d’aquest treball, el que es pretén és aportar activitats lúdiques de manera 

que els alumnes puguin adquirir la competència de l’expressió oral sense suposar una 

dificultat a l’hora d’expressar-se , sinó que puguin aprendre dels propis errors i que sigui un 

aprenentatge constructiu per tal que els infants puguin millorar les seves destreses i habilitats. 

D’ altra banda, al llarg del marc teòric s’analitzarà i s’investigarà quina ha estat l’evolució 
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d’aquesta competència al llarg dels anys a l’àmbit educatiu, quins són els avantatges i els 

criteris que empren els docents per a avaluar aquesta habilitat. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE D’ESTUDI 

Amb la realització d’aquest treball el que es pretén és investigar sobre quina ha estat 

l’evolució de l’expressió oral dins les aules de primària, és a dir, com ha canviat la posada en 

pràctica i quin va ser el seu paper durant l’escola tradicional, així com es percep actualment 

aquesta habilitat lingüística als centres que es consideren més innovadors.  

 

Un altre element a tractar és conèixer quins avantatges aporta als alumnes el fet de poder 

parlar de manera oberta i sense impediments davant els companys i en altres aspectes de 

l’àmbit escolar. El fet de poder-se expressar de forma lliure  pot repercutir de manera 

favorable perquè, si com a docents de primària dotem els alumnes amb diferents recursos per 

aplicar quan s’expressen, podran millorar l’expressió oral a mesura que adquireixin nous 

coneixements. Així doncs, un aspecte també a observar i tenir en compte durant la redacció 

d’aquest treball és la figura del docent davant el tractament i l’ensenyament de l’expressió 

oral.  

 

Per finalitzar, una vegada tractada tota la informació el que es pretén és realitzar una proposta 

didàctica de manera que es pugui dur a terme amb alumnes i que aquests puguin experimentar 

la importància i, sobretot, els beneficis que aporta saber-se expressar de manera correcta 

quotidianament. Cal dir que es basarà en activitats lúdiques en les quals el joc hi sigui un 

element present, ja que a partir d’aquest, per pròpia experiència, els alumnes adquireixen de 

manera satisfactòria els continguts que es tracten. 

 

Objectius 

Els objectius que em proposo per tal de realitzar aquest treball són els següents:  

➢ Investigar sobre com ha evolucionat la imatge de l’expressió oral a l’educació. 

➢ Analitzar de manera crítica la figura del docent davant aquesta habilitat lingüística. 

➢ Analitzar els avantatges que suposa tenir una bona expressió oral. 

➢ Observar quin és el paper que té l’expressió oral avui dia a les aules. 

➢ Analitzar l’avaluació que es duu a terme per avaluar l’expressió oral 

➢ Realitzar una proposta didàctica lúdica i motivant pels alumnes. 
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Metodologia del treball 

Al llarg de la realització d’aquest treball, han estat diverses les passes a seguir per tal de 

donar-li al treball el format oportú i respondre aquelles qüestions que em plantejava des de 

l’inici. En primer lloc, fent referència a l’anàlisi de la bibliografia utilitzada i a la part 

d’investigació sobre el tema elegit, es pot dir que no he pogut observar gaires obstacles a 

l’hora de redactar-ho i trobar la informació d’aquelles preguntes que inicialment em 

plantejava. Cal esmentar que un cop elegit el tema vaig tenir molt clar quins aspectes tractar i 

com volia enfocar el tema de l’expressió oral; en aquest cas, he analitzat quina ha estat 

l’evolució del paper de l’expressió oral a les aules des de fa dècades fins avui dia. A més, 

m’he basat amb la figura del docent i quins són els elements necessaris per avaluar aquesta 

destresa. Fent referència als canvis que he realitzat de cara a la idea inicial del treball han estat 

pocs, ja que la majoria de les modificacions han estat de caràcter lèxic, ortogràfic, canvis de 

reestructuració dels apartats  i alguns canvis d’expressió però no del contingut en general. 

Així doncs, es pot dir que el trajecte que ha suposat la realització del treball ha estat 

satisfactori.  

 

Per elaborar el marc teòric, en tot moment he optat per basar-me amb articles recents de 

manera que tota la informació que m’han pogut aportar els articles ha estat generalment 

actualitzada. Perquè aquest fet sigui possible, és convenient que la informació sigui rica i de 

qualitat, d’aquesta manera, la millor opció és recórrer a articles científics, ja que es considera 

que la informació que comporten els articles és de qualitat. Així doncs, a partir de tota una 

sèrie d’incògnites i qüestions que em plantejava he fet la recerca de la informació destriant 

aquells documents i aquella informació que em donava resposta al que volia investigar.  

 

En el cas de la proposta didàctica, l’he plantejada amb la finalitat de que l’expressió oral no 

sigui un contingut o una destresa que suposi una angoixa pels alumnes. D’aquesta manera, a 

partir d’alguns referents teòrics he proposat sis activitats independents però que el fil 

conductor en tot moment és l’expressió oral treballada en diferents aspectes; des de la típica 

exposició oral sobre un tema, a parlar d’aspectes més íntims com són les emocions; sempre 

partint de l’alumne com a centre del seu aprenentatge. Referent a la recerca i elaboració de 

materials, en alguns casos he basat les activitats amb material que he elaborat en altres 

situacions i que prèviament havia posat en pràctica. D’altra banda, també he realitzat una 

recerca de possibles activitats que es poden treballar amb el tema elegit i a partir d’algunes 

idees que semblaven interessants he realitzat l’elaboració del material i l’activitat en sí. 
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3. INTRODUCCIÓ: MARC TEÒRIC 

 

3.1 Què és parlar? Què és l’expressió oral? Definició de conceptes.  

Segons Aymerich i Aymerich (1971, 61) parlar és «tenir alguna cosa a dir i saber dir-ho; 

trobar paraules, construir bé les frases, donar-los la seva pròpia expressió.» Perquè es pugui 

realitzar una parla correcta és necessari que l’expressió també ho sigui, és a dir, hem de tenir 

molt clar com a parlants a quina situació ens trobem a cada moment de la vida quotidiana per 

tal d’utilitzar unes expressions i un vocabulari adient i complex a la situació concreta. Així 

doncs, què és l’expressió oral? 

 

A partir del que proposa Ramírez (2002, 58) «l’expressió oral resulta complexa de valorar, 

però tots entenem que aquesta és algun fet que va més enllà de la interpretació dels sons 

acústics en signes lingüístics i regulats per una gramàtica més o menys complexa; i a més, que 

emet una seria de sons acústics de la mateixa índole.»  

 

Com es pot observar, l’expressió oral és una habilitat lingüística complexa. A més, no només 

es basa a parlar correctament sinó tenir la capacitat d’escoltar aquella persona que ens parla i 

ser receptius a tots aquells signes que ens poden ajudar a descodificar el missatge. D’altra 

banda és important adaptar el llenguatge a la situació en què ens trobam, és a dir, no ens 

expressam de la mateixa forma quan estem amb els companys que quan realitzam una 

exposició a la universitat. Així doncs, el context i el registre que utilitzam varien.  

 

3.2 L’evolució de l’expressió oral. 

Endinsant-nos en el món de l’educació, el concepte d’expressió oral no ha tengut la mateixa 

percepció durant les diferents etapes de la història. Per tant, ha tengut el mateix pes sempre a 

les aules de primària? Cal dir que des del marc educatiu l’expressió oral s’ha treballat de 

forma escassa pel fet de que molts experts no han estat conscients que és una destresa que es 

va millorant amb el pas dels anys i que es duu a terme gràcies als processos pedagògics que 

s’aprenen a l’escola.  

 

Segons Ramírez (2002, 67) «Els plantejaments tradicionals sobre l’expressió oral, han produït 

un desinterès considerable pel desenvolupament de l’expressió oral. El sistema escolar es va 

centrar molt més amb l’expressió escrita i en alguna tipologia oral especialitzada, propera a la 
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retòrica i a la literatura.»  Tal com exposa Ramírez, el fet de centrar-se només amb l’expressió 

escrita és la situació real que es vivia a les escoles tradicionals, és a dir, els docents es 

centraven gairebé només al bloc de l’escriptura i es donava molt poc èmfasi a la part oral. 

Aquesta situació encara perdura avui dia a molts centres; molts docents creuen que 

l’escriptura és la part fonamental de l’aprenentatge i deixen de banda la part oral. La causa 

principal d’aquest fet és perquè la figura principal és el docent, és a dir, el que transmet tots 

els continguts i es veu com un orador sobre els aprenentatges que els alumnes adquireixen. 

Així doncs, a  l’escola tradicional es dona una vertadera importància a l’expressió escrita ja 

que és el canal de comunicació i la forma que els alumnes poden demostrar-ne els 

coneixements pel fet de no tenir opció a parlar dins l’aula.  

 

Amb el pas del temps, la societat en general s’ha vist amb la necessitat de donar una nova 

percepció a aquesta habilitat lingüística, ja que és un vehicle universal de comunicació tant a 

àmbits privats com públics i per la qual cosa és necessari potenciar-la. Centrant-nos 

especialment en el cas del Sistema Educatiu es pot dir que ha anat evolucionant en aquest 

aspecte. Avui en dia, la lingüística es basa de cada vegada més en la importància que suposa 

treballar l’expressió oral des de diferents àmbits i punts de vista. Cal dir que a partir del que 

proposa Quilis (1987, 243) «des de la part científica, de cada vegada més es fan 

investigacions sobre l’expressió oral i no pas tantes a l’escrita». Així doncs, quines són les 

raons per tal de donar-li tanta importància?  

 

A partir del que proposa Álvarez Méndez (1987, 31) en el procés d’aprenentatge de la llengua 

materna, els nins aprenen abans a parla que a escriure. Des del punt de vista de la llengua, 

s’utilitza molt més l’expressió i la comprensió oral. Finalment, el llenguatge oral posseeix un 

nivell de riquesa expressiva que fa que sigui més versàtil i canviant que el llenguatge escrit. 

Com a conclusió, a partir de la cita d’Álvarez Méndez es pot dir que la llengua oral és un pilar 

fonamental per a la tasca dels docents de tots els nivells educatius.  

 

3.3 El currículum. La normativa legal. 

El marc legal, i partint del que ja s’ha mencionat anteriorment, a les escoles tradicionals la 

llengua escrita sobrepassava la llengua oral, sense tenir en compte que un dels objectius 

fonamental era l’aprenentatge dels alumnes envers l’expressió oral de cara a situacions 

quotidianes. Amb el concepte d’escola tradicional ens referim a una escola caracteritzada per 

l’autoritarisme i la memorització per part dels estudiants d’aquells continguts que es 
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treballaven. A més, la principal font d’informació era el mestre i la seva funció es basava en 

transmetre tots aquells coneixements que els alumnes havien d’adquirir; per la qual cosa els 

estudiants eren una figura passiva dins l’aula perquè gairebé no se’ls donava l’oportunitat de 

participar excepte quan el docent ho requeria.  Cal esmentar que des de l’entrada de la Llei 

d’Ensenyament Bàsic (EGB) l’any 1970, es va començar a tenir més sensibilitat per 

l’expressió oral; però, no és fins a partir de la reforma educativa que l’expressió oral rep la 

importància i l’atenció que cal.  

 

Pel que fa a la normativa vigent de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa 

(LOMQUE), aprovada l’any 2013; segons el Decret 32/2014, de 18 de juliol del Currículum 

de Llengua Catalana de les Illes Balears, «l’estudi de la llengua ha de possibilitar l’adquisició 

d’un vocabulari precís, ampli i adequat a cada situació comunicativa. A més, també és 

imprescindible una pronunciació i vocalització correctes per afavorir la musicalitat del 

llenguatge.» Emfatitzant amb el que exposa el currículum dels objectius redactats, molts 

d’ells tenen en compte l’expressió oral de manera transversal, per tant, es pot preveure que les 

idees sobre el tractament d’aquesta habilitat són clares. D’altra banda, respecte als blocs de 

continguts només el Bloc 1. Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar fa total referència 

a la llengua oral. Així doncs, una cosa són les orientacions legals i l’altra la realitat que ens 

trobem a les aules. 

 

Els elements i les situacions que conformen l’aprenentatge d’aquesta habilitat lingüística són 

molts, encara que, en el meu cas em centraré amb les que conformen la comunitat educativa, 

és a dir, les que commouen els infants, centres i famílies on tots plegats duen a terme el 

procés d’ensenyament – aprenentatge dels ciutadans del futur.  

 

3.4 Com cal treballar l’expressió oral a les escoles? L’evolució de la figura del docent. 

Actualment es percep que la realitat que tenim avui dia a les aules és generalment la següent: 

són alumnes que amb sis o set anys disposen d’una parla fluïda de la llengua materna, cosa 

que no suposa inconvenients als receptors per poder-los entendre. Així doncs, com a docents 

ens hem d’enriquir d’aquestes situacions i seguir potenciant i afavorint el llenguatge de 

l’infant a partir de les seves habilitats que posseeix o que ha anat adquirint. Segons els autors 

(Sánchez 1983: 106; Trigo Cutiño: 1991, 506) «l’ensenyament del llenguatge oral, més que 

qualsevol altre tipus d’ensenyament i aprenentatge, exigeix una tasca individualitzada». El 

que diuen aquests autors és que cada infant és protagonista del seu aprenentatge, per la qual 



13 

 

cosa cada un d’ells es troba en un nivell diferent. La nostra tasca com a mestres és guiar-los i 

ajudar-los a avançar en el seu procés, en aquest cas amb l’adquisició de noves destreses per 

poder expressar-se de forma adequada a partir de l’oralitat. 

 

Segons els estudis que s’han fet, són molts els recursos que es poden utilitzar per dur a terme 

l’ensenyament – aprenentatge de la llengua oral, i que com a mestres ens podem afavorir i 

utilitzar-los a l’aula. Així doncs, un dels exemples que més utilitat poden tenir és treballar a 

partir dels enregistraments de la ràdio o televisió. Amb aquest tipus de recurs, ens podem 

centrar a reflexionar i analitzar la forma en què s’expressa el missatge sigui de caire positiu o 

negatiu; i, en el cas de ser negatiu, ser els mateixos alumnes els que extreuen les conclusions 

de per què està malament i quines solucions hi donen per tal de modificar-ho. Un altre recurs 

molt enriquidor és treballar a partir dels enregistraments propis dels alumnes; d’aquesta 

manera, es dona peu que s’autoavaluin i puguin aprendre entre iguals, és a dir, a partir de les 

aportacions dels companys i del propi criteri.  

 

D’aquesta manera, cal emfatitzar que de cada vegada està més clar que la motivació i la 

dinamització per part del mestre és fonamental per tal que es dugui a terme un aprenentatge 

enriquidor. A més, les activitats per aprendre, practicar i anar perfeccionant l’expressió oral 

són diverses i variades pel fet que moltes d’elles es coneixen, encara que molts docents no les 

utilitzen de manera sistemàtica.  

 

Segons Benjamín Sánchez (1971) i Arsenio Sánchez (1983) «Agrupem les tècniques en 

monòleg i tècniques de diàleg». Com ja sabem, en el llenguatge oral sempre hi ha present un 

emissor que s’encarrega de comunicar un missatge als receptors. Però, la funció del receptor 

en cada un dels casos varia; si ens centrem en el monòleg només l’emissor parla i el receptor 

assumeix la figura de públic sense intervenir. D’altra forma, en el cas de les tècniques de 

diàleg, l’emissor passa a ser receptor i qualsevol dels receptors agafa el paper d’emissor; per 

la qual cosa tots intervenen.  

 

Partint de l’agrupament dels autors anteriors trobam una sèrie de propostes , alguna de les 

quals apareixeran a la proposta didàctica del treball. En el cas de la tècnica de monòleg, ens 

podem centrar amb la descripció, la narració, la recitació sigui d’un text, poema o d’altres i 

l’exposició. D’altra banda, en el cas de la tècnica de diàleg, trobem la conversació, la 

dramatització i el debat. És realment important tenir clar com a docents quina metodologia 
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empram a l’hora de treballar aquestes propostes ja que a partir d’una bona estratègia i una 

metodologia activa, serà el que donarà lloc que el treball de l’aula sigui productiu i 

enriquidor, orientat al progrés dels alumnes davant aquesta habilitat lingüística.  

Tota aquesta varietat de tècniques i propostes no són més que un reflex del que suposa el 

nostre dia a dia per tal de poder-nos comunicar. D’aquesta manera, és important que com a 

docents no caiguem amb la idea que no és necessari treballar l’expressió oral dins l’aula pel 

fet de ser l’habilitat lingüística que més es desenvolupa fora de l’àmbit escolar i que per tant 

no requereix dedicació. Seria tal vegada un error pensar així, ja que l’expressió oral no només 

es basa en parlar de manera col·loquial com fan els infants entre família i amics sinó que 

requereix de tot un seguit de destreses que s’han de treballar a les aules com és el cas de la 

coherència, la cohesió, un vocabulari ric, un lèxic adequat, etc. D’aquesta manera la nostra 

tasca és potenciar tots aquests elements i enriquir de la millor manera possible als alumnes 

perquè puguin perfeccionar la seva parla dins i fora de l’àmbit educatiu.  

 

Finalment, per tal de concloure tot aquest seguit de sistemes per treballar l’expressió oral a les 

escoles, cal dir que en molts de casos, s’utilitzen i es relacionen en fets puntuals del que 

suposa el dia a dia a les aules. El que vull dir amb això és que no ens hem de basar en la 

recitació i dinamització només a èpoques com per exemple per Nadal, sinó que es pot seguir 

realitzant per treballar de manera transversal altres continguts. D’altres, es consideren 

elements que només es poden utilitzar a l’hora d’esbarjo, com és el cas de la conversació; 

particularment, el fet de donar joc a una conversa dins l’aula, pot ser molt gratificant per 

l’aprenentatge dels nostres alumnes. En darrer lloc, les exposicions, debats... són traslladats 

als darrers cursos o fins i tot fora de l’educació primària. Davant aquesta situació, és 

important fer èmfasi des de l’inici de primària per tal que els infants es vagin familiaritzant i 

no deixar-ho de banda pel fet de donar més importància a altres continguts.  

 

Una vegada analitzada de quina manera podem treballar l’expressió oral a les aules, cal 

analitzar quina és la figura dels docents davant la situació de l’ensenyament d’aquesta 

habilitat lingüística que ha sofert canvis i ha estat observada des de diferents punts de vista 

durant el pas dels anys. Com bé sabem, durant l’era de la Revolució Industrial es va donar 

l’abast l’escola moderna on la figura del mestre era la d’introduir continguts diversos a 

l’alumne i aquests tenien una posició passiva, ja que la interacció d’alumne – mestre era 

gairebé nul·la. Amb el pas dels anys, juntament amb tots els avenços tecnològics que s’han 

donat a la societat, ha donat lloc a que els ciutadans hagin adquirit una nova visió del què és 
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l’escola. Avui dia, els infants disposen d’una gran quantitat d’informació gràcies a les noves 

tecnologies, fet que dóna lloc que els mestres hagin d’adaptar una nova posició. Aquesta és la 

de guiar als alumnes i ajudar-los a analitzar i destriar tota aquesta informació que reben.  

 

Així doncs, el rol que adopta el docent és el de guiar l’alumne al seu procés d’aprenentatge. A 

diferència de l’escola tradicional el mestre no és l’únic que transmet coneixements sinó que 

en molts de casos són els alumnes els que aporten noves idees i nous concepte. Així doncs, el 

fet que el mestre sigui un guia per l’alumne suposa que la seva funció sigui diferent i per tant, 

es basi en ajudar als infants a plantejar preguntes per tal de fer-los raonar, suggerir nous reptes 

i propostes, etc. Amb aquest canvi de percepció, donam pas que l’estudiant sigui el centre 

d’aprenentatge i que pugui aprendre a partir dels seus interessos. Aquesta sensació de poder 

percebre que ningú marca el seu destí desencadena motivació i ganes per aprendre i per tant, 

el seu rendiment és molt més positiu. Tots aquests aspectes poden desencadenar que la 

metodologia de l’aula sigui activa, participativa, cooperant i sobretot aprendre entre iguals.  

 

 Samaniego (1994) considera que un dels elements claus a l’ensenyament de la llengua per a 

l’Educació Primària és l’humorisme. No pel que es coneix com a “ensenyar delectant”, ni 

com a mitjà per evitar l’avorriment, sinó que el fet de treballar nous continguts a partir 

l’afecte de “sorpresa” estimula la seva ment i fa que puguin adquirir allò que es treballa amb 

major claredat. Referint-nos a l’afecta sorpresa, el que es vol dir amb aquesta expressió és que 

si empram nous mètodes d’aprenentatge com pugui ser el joc, el fet de desplaçar-se a espais 

fora de l’aula, sense explicar-ho prèviament suposa que els infants estiguin molt més atents al 

que passarà i  al que es durà a terme i per tant la seva concentració i el seu rendiment vers 

aquella activitat serà molt gratificant.  

 

Traslladant tota aquesta informació a l’ensenyament – aprenentatge de l’expressió oral, es pot 

concloure que perquè es pugui treballar de manera gratificant és important que el docent 

motivi, sigui actiu, posi manifest a l’humor i doni importància al fet que els alumnes es 

puguin expressar i, d’aquesta forma, analitzar i potenciar la millora d’aquesta habilitat 

lingüística.  

 

Finalment, per tal de concloure aquest apartat cal no deixar de banda la competència 

comunicativa que ha de tenir el mestre. Segons E. Ortiz (1995, 5) considera que «la 

competència comunicativa és la capacitat del mestre per establir una comunicació pedagògica 
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efectiva i eficient, i a més, afegeix que és la incorporació en la seva personalitat d’un estil 

comunicatiu flexible». Com esmenta Ortiz, és de gran importància que el mestre tingui la 

competència comunicativa ben adquirida, ja que els alumnes aprenen del que senten i per tant, 

cal ser un bon referent a l’hora d’expressar-nos i fer-ho amb coherència i cohesió. 

 

3.5 L’avaluació: com i què avaluam? 

Seguint amb l’anàlisi de tots els aspectes a tenir en compte a l’hora de tractar l’expressió oral 

donem pas què és l’avaluació d’aquesta habilitat. Com avaluem l’expressió oral? És necessari 

avaluar-la? 

 

Els documents i disseny curricular ens proporcionen orientacions que ens poden resultar 

profitoses respecte a l’àmbit avaluatiu. B. Sánchez (1971, 65) considera que «Treballar el 

llenguatge oral sense tenir en compte aquest aspecte és símptoma que no se li dóna l’atenció 

que es requereix». Amb això, el que es vol fer veure és que si no avaluem de manera 

progressiva com s’expressen els alumnes, difícilment ens centrarem a donar-los recursos 

perquè puguin millorar. Per fer-ho, és necessari un diagnòstic previ, és a dir, una avaluació 

inicial per tal de detectar quines deficiències o dificultats estableixen els alumnes per poder 

crear i sistematitzar estratègies i activitats. Durant el desenvolupament del curs escolar i el dia 

a dia a les aules, cal que com a docents, facem una observació contínua de cada un dels 

estudiants i no ser passius, és a dir, és en aquest moment que cal posar a l’abast dels infants 

mecanismes de manera que puguin fer les seves actuacions i es puguin avaluar sempre que 

sigui possible.  

 

Els elements que podem utilitzar per avaluar són diversos. En primer lloc, com s’ha esmentat 

anteriorment, l’enregistradora és un d’aquests mitjans. Ens permet enregistrar de manera 

immediata cada sessió, partint d’una forma objectiva. D’aquesta manera, posteriorment 

l’estudiant pot analitzar allò que ha dit i autoavaluar-se. Un altre element és la fitxa 

d’autoseguiment: no només és una eina per al mestre, sinó també per a l’estudiant perquè 

permet veure la seva evolució i el seu progrés que duu a terme al respecte. En darrer lloc, un 

últim element a destacar és la rúbrica. A partir del que proposa Alzina (2013, 7) «Una rúbrica 

és un instrument, que té com a principal finalitat compartir els criteris de realització de les 

tasques d’aprenentatge i d’avaluació amb els estudiants i també amb el professorat.» 

 



17 

 

La rúbrica és un mètode d’avaluació que actualment s’utilitza molt a qualsevol àmbit 

educatiu. La rúbrica en especial és un dels mètodes que més s’utilitza per avaluar l’expressió 

oral a les aules. D’aquesta manera, es pot posar a l’abast dels alumnes prèviament perquè 

puguin saber quins són els ítems avaluats. Cal dir que aquests ítems varien segons el curs que 

ens trobem. Així doncs, com a docents és important que posem a l’abast dels alumnes aquells 

ítems què avaluarem i com ho avaluarem. S’ha d’intentar facilitar sempre la seguretat i la 

tranquil·litat de l’estudiant davant un moment tens com és l’avaluació d’algun contingut. En 

definitiva, tots els processos i mètodes que utilitzem per avaluar altres blocs de continguts, es 

poden incorporar sense cap dubte com a mètodes d’avaluació de l’expressió oral. En cas de no 

avaluar l’expressió oral de la mateixa forma que altres continguts, pot suposar que el mestre 

contempli aquesta habilitat lingüística com a secundaria, és a dir, que no cal donar-li la 

mateixa importància i per tant, l’avaluació no requereix el mateix pes que un altre contingut 

que pugui ser l’escriptura. 

 

3.6 Avantatges d’una bona expressió oral pels ciutadans del futur. 

Per tal de finalitzar amb el marc teòric, cal veure quins són els aspectes positius que 

adquireixen els alumnes davant aquesta habilitat lingüística, i si com a docents, ho treballem 

amb la importància que es requereix. Cal deixar constància que els aspectes es tendran en 

compte a continuació es van adquirint amb el pas dels cursos, és a dir, al llarg de tota la 

primària i també a cursos superiors, ja que és un aprenentatge continu. 

 

Un primer aspecte és tenir en compte l’audiència i la relació amb el tema a parlar. Un infant o 

adult que compta amb aquesta característica és capaç de saber com i amb qui parla a cada 

moment par tal d’adaptar el que diu, és a dir, no és el mateix parlar amb el director de l’escola 

que amb els amics a l’esbarjo. Un altre aspecte positiu és el fet de la planificació del discurs. 

Davant aquesta característica, un infant competent amb l’expressió oral sabrà planificar el que 

ha de dir i no pas parlar sense coherència ni cohesió. Un tercer aspecte és parlar amb un to de 

veu adequat. A les aules es dóna molta importància a aquest punt perquè per norma general, 

els alumes tendeixen a parlar amb un to de veu bastant elevat a l’hora d’exposar, i cal regular-

ho. D’aquesta manera, nosaltres com a docents, som un referent ideal per donar-los exemple. 

També, saber cuidar la imatge, els gestos i tots aquells signes dels quals ens ajudem a l’hora 

de fer un discurs.  
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Finalment, en el cas de les escoles és important que els docents donin una bona imatge als 

alumnes, és a dir, tenir en compte i posar en pràctica quan parlen, tots els elements que s’ha 

anomenat anteriorment per tal de que els estudiants puguin adquirir quina és la manera 

adequada d’actuar davant la realització d’una exposició oral o simplement parlar amb gent del 

seu entorn. A tot aquest seguit d’elements se li ha de donar molta importància, ja que per 

norma general és que s’avalua a les aules i per tant s’ha d’anar corregint als infants.   

 

 

5. METODOLOGIA 

Una vegada justificada la importància que desencadena l’expressió oral a les aules, és el torn 

de parlar sobre com podem treballar les diferents dimensions o aspectes que aquesta 

comporta.  

 

Es destaca en primer lloc la seva dimensió cognitiva perquè amb aquesta es pot donar lloc a 

una construcció progressiva dels coneixements. Així doncs, a través del llenguatge i 

l’expressió oral es pot treballar cada un dels continguts que se’ns exposa al currículum oficial. 

Per la qual cosa, amb aquesta afirmació es pot dir que és una habilitat essencial i que ens 

serveix per a qualsevol àrea o situació que tractem dins l’aula. A més de fer-ho possible, és 

necessari com a docents fomentar la situació comunicativa entre els alumnes i entre el propi 

mestre i el/la alumne/a. Per tant, la metodologia utilitzada per tractar el tema és la següent: 

 

➢ Com a docents, cal que gestionem sempre que sigui possible un racó de l’aula on es 

pugui fomentar la situació comunicativa. És fonamental i de vertadera importància que 

hi hagi un lloc dedicat a aquesta tasca o disposar de la immediata mobilitat de 

l’immobiliari per tal de posar-se en forma de “U” o de cercle. El que es pretén amb 

aquest mètode és que els alumnes es puguin veure, és a dir, obtenir una imatge 

panoràmica general. Així doncs, és més fàcil que puguin sorgir situacions de conversa 

entre els mateixos alumnes i a més, que aquests puguin parlar cara a cara.  

➢ És molt important tenir present que els alumnes disposin d’un cert temps per poder 

parlar i saber que han de respondre. Reaccionarà davant preguntes com: per qui va el 

missatge? Qui parla? Durant els primers cursos de primària, generalment necessiten 

més temps per reaccionar i saber el que han de dir. Però, amb el pas dels cursos i 

l’ajuda dels mestres aquests van agafant major confiança i els resultarà més fàcil.  
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➢ En el cas de les exposicions orals, cal que els deixem un temps raonable perquè 

puguin preparar-se el discurs i es familiaritzin amb la informació que tractaran. 

D’aquesta manera, els alumnes es senten més segurs amb ells mateixos i per tant els 

resultats que obtenen són de qualitat.  

➢ Cercar situacions en què puguin sorgir converses per tal d’afavorir la participació i 

que els alumnes se sentin de cada vegada  més segurs amb ells mateixos i evitar les 

pors quan parlin davant públic.  

 

Finalment, cal tenir molt present que és fonamental emprar una metodologia activa, 

participativa i que l’alumne sigui el centre del seu propi aprenentatge tal com s’ha esmentat 

anteriorment. El docent ha de ser un guia per l’alumne i la seva funció ha de ser el d’oferir 

mecanismes i elements per tal que els alumnes puguin arribar al seu objectiu final: saber 

comunicar-se de manera correcta davant qualsevol àmbit. Per això, a més de tenir clar els 

continguts teòrics que trobem als documents oficials com pugui ser el currículum, cal saber-

ho dur a la pràctica i adaptar-nos a la situació que tenim dins l’aula. Així doncs, a la següent 

proposta didàctica, es duran a terme sis propostes d’activitats on el fil conductor serà en tot 

moment l’expressió oral per tal de fomentar i reforçar aquesta habilitat lingüística a les aules.  
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6. PROPÒSTA DIDÀCTICA: PARLAR ÉS DIVERTIT. 

 

6.1 Context i destinataris (cicle i curs) 

El CEIP Pere Rosselló Oliver és un centre públic, construït a principis del segle XX. Es 

localitza al municipi d’Alaró, més concretament al carrer Pere Rosselló i Oliver número 46. 

El poble d’Alaró se situa a l’occident de Mallorca i pertany a la comarca del Raiguer. El 

centre s’organitza en dues línies i hi trobem actualment uns 400 alumnes que imparteixen les 

etapes d’educació infantil i primària. És una escola que consta de dos edificis separats, el 

d’educació infantil (que és l’antiga escola) i el d’educació primària, connectats mitjançant un 

petit passadís. Es disposa del servei d’escola matinera de 7:30 a 9:00 h. De 9:00 a 14:00 

s’imparteixen les classes ordinàries i de 14:00 a 16:00 hi té lloc el servei de menjador. De 

16:00 a 17:00 es duen a terme les activitats extraescolars.  

 

El centre pretén potenciar la participació de les famílies, ja que el claustre de professors volen 

s’involucrin en les diferents activitats, per així, aconseguir que formin part de la comunitat 

educativa i participin en el procés educatiu dels fills i filles. La diversitat familiar n’és un 

factor a destacar, ja que n’hi ha moltes que provenen d’altres indrets del territori espanyol o 

bé procedents d’altres països d’arreu del món. Dins les aules de primària, per tant, hi trobem 

nins i nines de diferents cultures, ideologies i estatus econòmic. Per aquest motiu, la 

multiculturalitat és un fet molt present en el dia a dia dintre de les aules, fet que afavoreix 

l’aprenentatge de l’alumnat i fomenta un clima d’interès i curiositat. A més, permet als 

alumnes enriquir-se i conèixer altres cultures. El nivell econòmic de les famílies és mitjà, la 

majoria d’elles es troben totalment integrades al poble i a l’escola. 

 

Pel que fa a la proposta didàctica, partim del curs de quart de Primària, més concretament al 

grup de 4t. El grup està format per 24 alumnes dels quals 10 són nins i 14 són nines. D’entre 

aquests, trobem el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials. Entre les 

característiques més representatives del grup-classe podem destacar que és un grup molt 

cohesionat, ja que la majoria de l’alumnat han anat junts des d’educació infantil i per aquest 

motiu ja es coneixen entre ells. A més, molts realitzen junts activitats extraescolars. Aquest 

fet facilita la convivència entre el grup, millorant així el clima d’aula. L’ambient dins l’aula és 

bo, però cal anar recordant les normes en alguns casos i aturar a aquells infants que 

contínuament parlen o molesten. Pel que fa a la majoria d’alumnes, treballen molt bé en grup, 

són participatius i presenten interès per allò que fan. 
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6.2 Objectius 

Durant el procés de les diferents sessions que es duran a terme, és necessari establir una sèrie 

d’objectius amb la finalitat de saber quins continguts ha adquirit l’alumnat durant les sessions. 

D’aquesta forma, els objectius que es proposen són els següents: 

➢ Fomentar la lectura com un mètode d’aprenentatge. 

➢ Donar una nova imatge a l’ensenyament – aprenentatge de l’expressió oral. 

➢ Desenvolupar la motivació i el gust per parlar. 

➢ Augmentar la participació dels alumnes a situacions de parla dins l’aula. 

➢ Fomentar el treball en grup i el treball cooperatiu. 

➢ Millorar l’expressió oral dels/les nostres alumnes. 

➢ Conèixer-se a un mateix, i valorar les possibilitats de cada un.  

 

6.3 Continguts 

Segons el Decret 32/2014, els continguts són el conjunt de coneixements, habilitats, destreses 

i actituds que contribueixen a assolir els objectius de l’etapa educativa i a adquirir 

competències. 

Els continguts constitueixen la part fonamental en la qual es programen les activitats 

d’ensenyament – aprenentatge de la unitat didàctica, amb la finalitat de complir de manera 

satisfactòria els objectius establerts. Els continguts que es treballaran al llarg d’aquesta unitat 

didàctica, fan referència principalment al Bloc 1: Comunicació oral: escoltar, parlar i 

conversar, encara que es pretén treballar els altres blocs de continguts de forma transversal, és 

a dir, combinar els diferents continguts a partir d’activitats diverses. Per tant, es pot dir que és 

una unitat didàctica amb la finalitat d’aplicar l’après en els diferents blocs. 

Així doncs, els blocs que s’estableixen en el currículum oficial de primària en Llengua 

Catalana són els següents: 

 

Bloc 1. Comunicació oral: escoltar, parlar i conversar. 

➢ Participació activa i cooperadora en situacions comunicatives de relació social 

especialment destinades a afavorir la convivència.  

➢ Producció de textos orals en diferents situacions i per a diferents finalitats. 

➢ Les normes que regeixen l’intercanvi comunicatiu oral: exposició clara; coherència, 

cohesió i adequació del discurs; escolta atenta; respecte pel torn de paraula; 

pronunciació i entonació adequada. 
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➢ Comprensió i valoració dels diferents tipus de text oral, pròxims a la vida quotidiana 

dels infants, en diferents suports, captant-ne el sentit global i la idea principal. 

➢ Escolta i reproducció de textos i jocs lingüístics 

➢ Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument per 

millorar la comunicació oral. 

 

Bloc 2. Comunicació escrita: llegir. 

➢ Interiorització del text escrit com a font d’informació, d’aprenentatge, de diversió, de 

comunicació d’experiències i de regulació de la convivència. 

➢ Lectura comprensiva. Utilització d’estratègies per comprendre els textos escrits.  

➢ Participació en jocs lingüístics motivadors que contribueixin al desenvolupament de la 

comprensió lectora. 

➢ Lectura de textos presentats, mostrant interès i gust.  

➢ Lectura personal, en veu alta, guiada i expressiva de diferents tipus de text.   

 

Bloc 5: Educació literària 

➢ El text literari com a font de comunicació i aprenentatge. 

➢ Els text literaris 

➢ Diferents tipus de lectura amb obres i textos literaris adequats a l’edat i als interessos 

dels alumnes: lectura silenciosa, en veu alta, expressiva, etc.  

➢ Audició, comprensió, memorització i recitació de diferents textos poètics, adequats a 

l’edat, amb ritme, pronunciació i entonació adequats.  
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6.4 Competències bàsiques 

El real Decret 32/2014 defineix competència com “capacitat per aplicar de manera integrada 

els continguts propis de l’etapa per aconseguir dur a terme activitats adequadament i resoldre 

problemes complexos eficaçment.  

Durant la realització i la posada en pràctica de les activitats, amb la finalitat de complir els 

objectius i continguts de la unitat didàctica, s’ha de tenir en compte una sèrie de competències 

que s’aniran desenvolupant de manera conjunta perquè s’obtinguin resultats més satisfactoris. 

Entre elles destaquem: 

 

1. Competència en comunicació lingüística: L’ús de la llengua en aquesta UD es 

presenta de manera essencial. Tant el docent com els alumnes han de conèixer i 

utilitzar la llengua amb la finalitat de poder comunicar-se de manera satisfactòria. Cal 

dir que el llenguatge verbal i no verbal són elements fonamentals per a mantenir les 

relacions de cooperació que es duen a terme durant les sessions. 

2. Competència aprendre a aprendre: Aquesta competència és una de les més 

importants, ja que totes les activitats es fan de manera que els alumnes tinguin 

interacció uns amb els altres. Per això, en quasi totes les situacions es treballa de 

manera grupal i cooperativa. 

3. Competència social i cívica:  Durant les sessions, es presenten activitats que es duran 

a terme de manera grupal, per això és fonamental que els grups treballin sota la 

cooperació, l’esperit crític i emprenedoria. En tots els treballs en grup és habitual que 

sorgeixin alguns conflictes, com posar-se d’acord en segons quins aspectes, en aquests 

casos l’argumentació i les estratègies de cohesió de grup seran fonamentals. 

4. Consciència i expressions culturals:  La pròpia capacitat de l’alumne que utilitzarà a 

l’hora d’expressar-se de manera lliure i sense entrebancs.  

5. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor:  Volem persones actives durant el 

procés d’ensenyament – aprenentatge, per això, es valorarà positivament la 

participació i la implicació dels alumnes en les diferents activitats que es proposen. 

D’altra banda, es tracta de crear un clima apropiat on els alumnes tinguin llibertat 

d’expressió en tot moment 
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6.5 Activitats 

 

ACTIVITAT 1: ELS NOSTRES AMICS LECTORS. 

 
 

TEMPORALITZACIÓ: 2 sessions de 50 minuts 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 

- Emfatitzar la importància de la lectura i l’oient.  

- Parlar i llegir amb un to de veu alt i clar. 

- Utilitzar expressions per comprendre millor el 

que es llegeix. 

- Facilitar la lectura a partir de diferents nivells.  

 

 
- Lectura comprensiva. 

- Lectura en veu alta. 

- La lectura com a instrument d’aprenentatge. 

- Interacció activa amb la parella, en qualsevol 

situació comunicativa. 

- El joc com a mètode d’aprenentatge.  

 

METODOLOGIA: Durant les dues sessions, els alumnes estaran agrupats principalment per parelles o grups 

de tres persones, si es dona el cas d’una excepció. El que es pretén emprant la feina en equip, és que els 

alumnes de quart i segon puguin interactuar de millor manera, i a més, que es pugui tractar la lectura d’una 

forma més acurada i delicada degut a la seva importància. D’altra banda, cal dir que també es treballarà en 

grups de quatre – cinc alumnes en el cas de la segona sessió.  

 

 

Llegir és: «Adquirir coneixença del que diu (un escrit, un autor)» (DIEC).  

Aquesta primera activitat és tal vegada una de les que alguns centres l’han duta a terme a les 

escoles, a llarg termini. La lectura en veu alta sempre s’havia considerat un mètode per 

aprendre la lletra, és a dir, aprendre a parlar i escriure. D’aquesta manera, és com a l’escola 

tradicional aprenien els alumnes a llegir. Per la qual cosa, molts estudiants no tenien gust per 

la lectura. En aquest cas però, parlam d’una lectura pels altres, és a dir, per una tercera 

persona perquè el que es pretén és que un alumne faci d’intermediari entre el text i un tercer. 

A més, el que es pretén és que a partir d’aquesta lectura, l’altre alumne sigui capàs de 

comprendre el que diu el text.  

Així doncs, per desenvolupar la següent activitat, hi participaran els alumnes de 4t i 2n de 

primària. L’aula de 4t disposa de vint – i – quatre alumnes i la de 2n de vint – i – dos alumnes.  
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SESSIÓ 1: LLEGIR ÉS DIVERTIT. 

A la primera sessió, cada alumne de 2n anirà amb un alumne de 4t, excepte dos grups que per 

qüestió de no ser el mateix nombre d’alumnes, s’agruparan dos alumnes de 4t amb un de 2n. 

Com a docents, donam l’oportunitat d’estar a diferents indrets de l’escola, ja que el fet de ser 

un grup nombrós de parelles, pot resultar difícil treballar tranquil·lament si tots estan al 

mateix lloc. Els llocs que disposaran seran: les aules de 4t i de 2n; les dues escales amb què 

compte el centre; l’entrada de l’escola i el passadís del primer pis. Cada parella obtindrà lliure 

disposició per elegir el lloc que més els convingui.  

 

Els proposem la lectura “El petit avet” de Hans Christian Andersen (Vegeu-ho a l’annex 1), 

del nivell de quart de primària encara que és una lectura fàcilment comprensible a nivells 

inferiors com és el nostre cas. Amb aquesta història es pretén procedir a la lectura en veu alta, 

realitzada per un alumne de 4t. L’alumne de 2n adoptarà el rol d’oient i, una vegada 

finalitzada la lectura, ha de fer una petita síntesi del que ha captat de la història, amb la seva 

parella. Una vegada retornats a l’aula, per tal de finalitzar la sessió, primer es farà una breu 

posada en comú sobre el tema principal, de què ha tractat la lectura i en el cas d’haver-hi 

dubtes sobre vocabulari, resoldre-ho sempre primer a partir de les aportacions dels alumnes i, 

en el cas de no saber-ho, intervenir el docent per ajudar-los.  

 

SESSIÓ 2: JUGAM TOTS PLEGATS.  

 

Per reprendre aquesta segona sessió ens tornarem a trobar amb els companys de 2n de 

primària. És molt important tenir present que el fet de llegir no es basa com a tal, sinó en 

comprendre i desxifrar el missatge que ens diu el text. Així doncs, durant aquesta sessió es 

realitzarà una activitat sobre comprensió lectora, mitjançant un joc (Vegeu-ho a l’annex 2). 

 

El joc consisteix en un taulell que es jugarà amb un dau. En aquest hi apareixen diferents 

caselles que, a cada una d’elles hi haurà una pregunta relacionada amb la lectura. A la fila 

superior, ens indica el nombre de rondes que té el joc, en aquest cas es poden fer fins a tres 

rondes, encara que es pot augmentar segons la dificultat del text i el nivell en el qual ens 

trobam amb els alumnes. D’altra banda, a la primera columna de l’esquerra trobem el 

nombres de l’1 al 6 que fan referència al nombre que ens pot sortir quan es tira el dau. Cal dir 

que una ronda serà acabada quan tots els grups han tirat i es torna arribar al grup que havia 

començat el joc. Per tant, si ens trobam a la segona ronda i un alumne tira el dau i surt un 5, 

haurà d’anar a la segona fila i a la casella 5 per tal de respondre la pregunta que se li planteja.  
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Per dur-ho a terme, els alumnes de 2n i 4t es posaran amb les parelles de la sessió anterior. En 

aquest cas però, el fet de ser quaranta – sis alumnes és molt complicat jugar tots junts. El que 

farem és dividir-los en dos grups respectant les parelles. Una vegada això, a partir del 

desdoblament s’agruparan en grups de quatre, és a dir, dues parelles. D’aquesta manera, 

facilitem el joc per tal que no es faci molt llarga la ronda i pugui desencadenar avorriment a 

causa de l’espera i per conseqüència, hi hagi una falta d’atenció.  

 

Així doncs, la finalitat d’aquesta activitat és que, a partir del joc com a mètode d’aprenentatge 

i la cooperació entre alumnes de diferents nivells, es pugui realitzar una activitat per tal 

d’observar que han captat els infants i, a més, fer-ho d’una manera més dinàmica i lúdica, 

sense deixar d’adaptar-nos a la realitat que trobem a les aules.  

 

 

 

ACTIVTAT 2: ENS MOVEM I RECITAM POEMES. 

 
 

TEMPORALITZACIÓ: 1 sessió de 50 minuts 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 

- Pronunciar correctament les paraules. 

- Seguir el ritme mentre es recita el poema. 

- Participar activament i col·laborar amb el grup. 

- Escoltar, comprendre, memoritzar i entendre el 

poema.  

 

- Els joc com a mètode d’aprenentatge. 

- Els gèneres literaris: la poesia. 

- Producció d’un text oral (poema). 

- Escolta i reproducció de joc lingüístics.  

 

METODOLOGIA: Durant aquesta sessió es treballarà de manera conjunta amb el grup classe. D’aquesta 

forma, emfatitzem la cooperació i la presa de decisions amb tots els membres del grup.   

 

 

Recitar és: «Dir o pronunciar en veu alta de memòria.» (DIEC) 

Recitar un poema no és llegir un text qualsevol, és necessari donar una entonació adequada 

sense deixar de banda el ritme i el to de veu adequat. Per tant, la finalitat és fer arribar el 

missatge que ens transmeten els versos del poema.  

A més d’un joc de paraules, majoritàriament està lligat de forma íntima als sentiments a causa 

del llenguatge expressiu que se li dóna. En el nostre cas, els poemes que utilitzarem per dur a 

terme aquesta activitat, són més aviat poemes de caràcter divertit, amb la finalitat que pugui 
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resultar atractiu, ja que recitar poemes de forma passiva pot fer que els alumnes perdin 

l’essència d’aquest. Per la qual cosa, introduir la recitació de poemes a partir del joc, pot ser 

un bon mètode.  

 

Per començar, tots els alumnes es col·locaran en cercle mentre que un d’ells es posarà al 

centre. Els infants que estan al cercle han de posar el palmell de la mà esquerra en forma d’ou 

per amunt. Seguidament, cal tenir els dits de la mà dreta junts per tal de simular que agafen 

algun objecte de la seva mà esquerra i l’amollen damunt la mà esquerra del company que 

tindran al costat. Per fer-ho disposaran d’un objecte petit com una goma, un guix, un clip, etc. 

Els alumnes, tots alhora aniran fent els moviments esmentats anteriorment, a mesura que 

reciten el poema a pulsació de negra, explicat d’una altra forma, una pulsació de negra equival 

a un segon. A cada vers hi ha d’haver dues pulsacions; per tant, és important no perdre el 

ritme perquè sinó l’essència del poema es perd.  

El poema a recitar serà Ball rodó de la bicicleta de Miquel Desclot, encara que podem donar 

l’opció un cop haver repetit certes vegades el poema, canviar-ho i introduir-ne de nous com: 

Les formigues d’Àngels Garriga o La ballarina de Joana Raspall (Vegeu-ho a l’annex 3) 

 

Així doncs, mentre reciten el poema, el qual estarà escrit a la pissarra per facilitar la 

memorització i la lectura, els alumnes aniran passant un objecte. En acabar el poema, tots 

hauran de tancar la mà esquerra fent veure que l’objecte que circulava ha arribat a les seves 

mans; li demanen al nin que està enmig: “Qui té l’objecte?”. Aquest haurà d’intentar 

endevinar, per això, cal mantenir l’ordre i la concentració. Es pot repetir el poema tantes 

vegades com el docent ho trobi oportú, però no cal deixar de banda que si repetim moltes 

vegades el mateix poema, es perd l’essència i la motivació del joc.  

Com a conclusió podem dir que a partir del ritme, la cooperació de tots els alumnes i el fet de 

plantejar l’activitat a partir d’un joc on permet que els infants es puguin aixecar de les cadires, 

pot suposar que els resultats i els objectius a complir siguin satisfactoris. A més, una activitat 

com aquesta es pot adaptar a cursos superiors o inferior adaptant el poema o aquell contingut 

que es vulgui treballar.  
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ACTIVTAT 3: ALLIBERA LES TEVES EMOCIONS. 

 
 

TEMPORALITZACIÓ: 1 sessió de 50 minuts 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 

- Conèixer les nostre pròpies emocions. 

- Reflexionar sobre certs  comportaments. 

- Aportar crítiques constructives. 

- Relacionar les aportacions dels companys amb 

experiències pròpies 

- Utilitzar adequadament les normes que regeixen 

l’intercanvi comunicatiu oral.  

 

- El respecte. 

- L’expressió dels sentiments. 

- Participació activa en situacions comunicatives. 

- Les normes que regeixen l’intercanvi 

comunicatiu.  

 

METODOLOGIA: Per dur a terme aquesta activitat, tots els alumnes es trobaran asseguts a terra fent una 

rotllana. El fet d’utilitzar aquest mètode, ens permet fonamentar la igualtat de tots els infants, crear un 

sentiment de responsabilitat, seguretat i confiança per part de l’alumne; ser mer empàtics i finalment, afavorir 

la participació del grup classe. Es pot observar que és un mètode que afavoreix el procés d’aprenentatge.  

 

En aquesta tercera activitat, partim de la dificultat que suposa pels alumnes expressar les 

seves emocions i el que pensen, ja que en molts de casos els produeix por i angoixa del que 

pensaran els altres. Davant aquestes situacions, és molt important crear un bon clima d’aula 

perquè els infants es sentin segurs i que per tant es pugui afavorir la comunicació. Cal dir que 

aquesta activitat és, tal vegada la més difícil de treballar amb els alumnes pel fet de no 

introduir nous continguts, sinó que ens centrem amb un element més personal i íntim, és a dir, 

aprofundim en els sentiments i les emocions.  

 

D’aquesta manera, es pot fer veure als estudiants que moltes de les emocions o sentiments són 

compartits i que es comparteixen amb els companys. És molt important tenir present que quan 

es treballen aquests aspectes, connectem directament amb l’empatia i l’assertivitat, ja que és 

necessari posar-se a la pell dels altres i actuar de manera assertiva.  

 

Per dur a la pràctica aquesta activitat, partim d’una capsa elaborada pel  tutor. Els alumnes 

consideren màgica aquesta capsa perquè dintre es troben amagades tot un seguit d’emocions 

per descobrir. Aquestes emocions estan representades a partir d’uns pals de fusta de colors 

amb frases inacabades escrites també pel mestre (Vegeu-ho a l’annex 4). Cada color fa 

referència a una emoció tal com s’ha treballat prèviament a partir del monstre de colors. En el 
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nostre cas, ens centrem en cinc emocions principals i que es troben present en el nostre dia a 

dia. Aquestes són: l’alegria, simbolitzada amb el color groc; la tristesa, amb el color blau; la 

ràbia, amb el color vermell; la calma, amb el color verd i finalment la por amb el color negre 

o lila, ja que possiblement no es trobin pals de color negre.  

 

Així doncs, en primer lloc tots els alumnes s’asseuran a terra formant un gran cercle. El 

mestre passarà la capsa per cada un dels infants i hauran d’agafar un pal. És molt important 

dir-los que ho agafin sense mirar, ja que si no es perd l’essència del joc. Per part nostre, cal 

elaborar tant de pals com alumnes tinguem, com a mínim. Una vegada tots tenen el pal, el 

tutor també s’inclou al cercle com un membre més i per tant, també participarà en l’activitat. 

Donarem uns dos – tres minuts de manera que els infants puguin llegir el que posa i poder 

reflexionar sobre el que han de dir. Una vegada fet això, donarem un testimoni a un alumne 

qualsevol (el testimoni serà un objecte qualsevol que elegeixi el docent); cal recordar que 

només pot parlar el que té el testimoni, fet que suposarà que els altres membres del grup 

escoltin atentament. Cada un dels alumnes repetirà tres vegades la seva frase completant-la en 

cada ocasió per tal d’interioritzar i poder-se expressar tranquil·lament el que sent. 

 

Nosaltres, a més de participar en la rotllana serem els mediadors a més d’ensenyar-los a 

expressar les seves emocions de manera adequada. Llançarem algunes preguntes tipus: “Us  

heu sentit alguna vegada així?”, “De quina manera percebeu vosaltres aquesta emoció?”, 

“Com reaccionau?”, “Creieu que tenim coses en comú?”. Així doncs, una vegada haver 

generat un diàleg a partir del que ha exposat un company, aquest passa el testimoni a un altre 

membre del grup i es segueix la mateixa dinàmica de manera que tots puguin participar i es 

faci de manera aleatòria.  

 

Amb aquesta dinàmica, el que es pretén és saber com es senten els altres companys i com 

actuen davant aquestes emocions. D’aquesta manera generam un diàleg entre els mateixos 

alumnes, que els permet conèixer-se millor interiorment, obtenir eines per tal de fer front a les 

gestions emocionals i per tant, millorar el clima d’aula. Per concloure, la finalitat d’aquesta 

activitat és seguir treballat d’una manera poc habitual l’expressió oral d’una forma més 

íntima. A més, potenciar l’escolta activa per part de tots els membres, ja que és molt 

important que tant els altres com nosaltres ens sentiguem escoltats. Cal dir que durant el 

període de pràctiques vaig tenir l’oportunitat de dur a terme aquesta activitat amb els meus 

alumnes de 4t de primària i, tant el resultat com l’experiència va ser molt gratificant. 
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ACTIVITAT 4: APRENEM A EXPRESSAR-NOS! 

 

L’exposició oral és: «un gènere textual que una persona desenvolupa un tema de manera 

metòdica i estructurada davant d’un públic. Es tracta d’un format relativament formal en què 

el més important és la voluntat de l’emissor de transmetre, de fer-se entendre» (UAB) 

 

El fet de preparar i elaborar una exposició oral no és un procés senzill. No depèn d’un sol 

element sinó que n’inclou varis per tal que sigui coherent. Cal tenir en compte la persona que 

parla, és a dir, l’interlocutor que en aquest cas, és la figura principal i la persona o persones 

que escolten, els oients, que també són fonamentals en el nostre treball. A més, és important 

tenir clar i present que el nostre missatge ha d’arribar als altres. Per això, per realitzar una 

bona exposició oral cal seguir cinc passes ben definides:  

1. Investigar i cercar informació sobre el tema que volem tractar. 

2. Escollir les idees i estructurar la informació que hem elegit. 

3. Assajar i practicar l’exposició. 

4. Memoritzar algunes parts del discurs. 

5. Exposar el nostre treball.  

 

SESSIÓ 1 I 2: QUINA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR FEM? 

 

TEMPORALITZACIÓ: 2 sessions de 50 minuts 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 

- Identificar informació rellevant de les fonts on 

cercam. 

- Planificar les idees claus. 

- Crear i elaborar una senzilla presentació 

utilitzant les TIC. 

- Familiaritzar-se amb la informació a 

desenvolupar.  

 

- L’exposició oral. 

- Utilització de les TIC per millorar la 

comunicació oral. 

- La descripció.   

 

METODOLOGIA: Durant aquestes dues sessions l’activitat es durà a terme de manera individualitzada. 

Elegirem treballar de manera individual per tal de poder observar com fan feina els alumnes i per altra banda, 

perquè és un treball que parteix del propi interès de l’alumne/a i cada un/a pot triar aquella activitat que més li 

agrada.   
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D’acord amb les passes anomenades anteriorment, per realitzar una exposició oral de qualitat, 

aquesta activitat estarà distribuïda en tres sessions. És probablement l’activitat que ens durarà 

més sessions, però cal dedicar-hi temps per poder ajudar i guiar els alumnes pel fet que és un 

contingut que hauran de realitza moltes vegades durant el llarg trajecte com a estudiants i 

ciutadans del futur.  

 

A l’àrea de Llengua Catalana, hem començat a treballar les descripcions. Aprofitant aquest 

contingut, proposam als alumnes parlar sobre una de les activitats que realitzen fora de 

l’horari escolar. Els donam la llibertat d’elegir l’activitat que més els agradi i es sentin segurs 

amb ells mateixos. A més, per ajudar-los el tutor prepararà prèviament un guió de manera que 

els pugui afavorir a l’hora d’elaborar i cercar allò que han de transmetre. Aquest inclourà: 

- Quina activitat has elegit? 

- Descriu en què consisteix. 

- Quants de dies a la setmana hi dediques? 

- Utilitzes algun instrument en especial? Quin? 

- Perquè t’agrada fer aquesta activitat? La recomanes als companys? 

Una vegada donat aquest guió als infants, posarem a la seva disposició els ordinadors portàtils 

perquè puguin cercar la informació que necessiten, si és el cas. Hem de tenir en compte que 

alguns alumnes poden tenir clars els aspectes que han d’incloure a l’exposició i per tant no 

necessiten cercar la informació, sinó estructurar i destriar els seus coneixements. A més de 

cercar informació, els donam l’oportunitat que, una vegada hagin elaborat la part informativa, 

poden realitzar una presentació de Power Point encara que, possiblement no s’acabi dins 

classe i per tant l’hauran d’acabar a casa. En cas contrari, poden fer-ho a mà a través d’un 

mural o allò que més desitgin; la finalitat és elaborar un material visual que els ajudi a fer 

l’exposició oral.  

 

Com a docents, la nostra funció és guiar en tot moment als infants, ajudar-los si ho necessiten 

i emfatitzar punts a millorar. Fent referència a la informació, el que ens interessa és que 

utilitzin un vocabulari precís i que la coherència i cohesió a l’hora de parlar hi siguin presents. 

Així doncs, a mesura que vagin acabant aquesta part, alumne i mestre revisaran conjuntament 

la informació. Cal destacar que els ritmes de tasca són molt diferents i per això, cada nin 

disposarà de les dues primeres sessions per gestionar-se el temps, sobretot per estructurar la 

informació, de manera que pugui rebre l’ajuda del mestre.  
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Ja a la segona sessió, possiblement molts dels alumnes tindran allò que han d’exposar. És el 

moment de preparar l’exposició per poder adquirir seguretat i transmetre adequadament la 

informació a la resta dels companys. Per això, prèviament el tutor haurà elaborat una rúbrica 

(Vegeu-ho a l’annex 5) amb els elements que es tindran en compte a l’hora d’avaluar. Així 

doncs, es comentarà en veu alta amb tots els alumnes per resoldre els dubtes que puguin 

sorgir. Finalment cal dir que tindran l’oportunitat d’acabar la redacció de la informació, la 

presentació i la preparació del discurs, a casa.  

 

La finalitat d’aquestes dues sessions, és treballar de manera més sofisticada el procés que 

requereix una bona exposició oral. Durant els altres cursos, els infants han exposat davant 

altres companys, però de manera més simple. En el nostre cas, a 4t de primària, ja cal fer 

èmfasi en tot el que suposa aquest procés de cara al futur.  

 

SESSIÓ 3: SOM EXPERTS! ENS TOCA EXPOSAR.  

 

TEMPORALITZACIÓ: 1 sessió de 50 minuts 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 

- Utilitzar adequadament les estratègies i les 

normes que requereixen l’intercanvi 

comunicatiu oral. 

- Aplicar tècniques per expressar de manera 

adequada el contingut a tractar. 

- Utilitzar vocabulari adequat. 

- Recolzar-se amb l’ajuda d’elements visuals 

(presentació de PP o mural) 

- Escoltar amb atenció als companys.   

 

- L’exposició oral. 

- La descripció.   

- Escolta activa.  

METODOLOGIA: Els alumnes es distribuiran en semi – cercle per tal d’afavorir la interacció entre 

l’alumne que exposa i els altres.  

 

En aquesta darrera sessió, arriba l’hora de transmetre als companys tot allò que saben de 

l’activitat que duen a terme. Els diem que són autèntics experts en el tema que han elegit i que 

ningú més ens ho pot explicar millor, per tant és important fer-ho el millor possible. Cada 

alumne disposarà de 5 - 7  minuts per exposar. Cal tenir present que són alumnes de 4t i que 

s’ha de començar en petites dosis. A més, sempre hi ha infants que utilitzaran menys temps i 

d’altres més, però en aquest cas el temps és un factor que no tindrem gaire en compte.  
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Abans de començar, els donarem cinc minuts per repassar i alhora, relaxar-se, ja que és 

freqüent que es posin nerviosos les primeres vegades. Un cop això, els donarem l’opció de 

sortir de manera aleatòria, sense pressionar-los perquè ens trobam amb alumnes que els costa 

més i és important respectar-ho. Una vegada cada estudiant hagi exposat, els companys 

podran fer preguntes sobre el tema i aportar crítiques constructives sobre aquells aspectes a 

millorar de cara a la pròxima exposició oral.  

 

Com a conclusió, es pot dir que, començar treballant l’exposició oral a partir d’un tema 

d’interès, enriqueix molt el resultat, ja que els alumnes es senten més segurs amb ells 

mateixos a l’hora de transmetre la informació. D’altra banda, de cara a les crítiques 

constructives, és una manera que es pugui aprendre de les aportacions dels companys i no 

només del que diu el metre. Aquesta activitat, vaig dur-la a terme durant el període de 

pràctiques i el resultat obtingut fou mou gratificant, pel fet de poder observar les virtuts i les 

mancances de cada alumne a l’hora d’exposar i la capacitat de retroalimentar-se entre ells per 

poder millorar en el seu procés d’aprenentatge.  
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ACTIVITAT 5: EL DEBAT. DEFENSAM LA NOSTRA POSTURA 

 
 

TEMPORALITZACIÓ: 2 sessions de 50 minuts 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 

- Respectar les opinions dels companys. 

- Conèixer el rol del moderador. 

- Respectar les regles que s’imposen al debat. 

- Utilitzar un llenguatge formal 

- Intentar arribar a un consens respecte al tema 

principal.   

 

- Participació activa i cooperadora destinades a 

afavorir la convivència. 

- Les normes que regeixen l’intercanvi 

comunicatiu oral. 

- El debat. 

- Escolta activa i atenta  

 

METODOLOGIA: Per dur a terme aquesta activitat, els alumnes es distribuiran en forma de cercle. Tots els 

alumnes s’asseuran fent una rotllana amb les cadires simulant una taula rodona. El fet d’utilitzar aquest 

mètode, ens permet fomentar la igualtat entre els infants, crear un sentiment de responsabilitat, confiança i 

seguretat a l’hora d’exposar els seus arguments; ser més empàtics i finalment afavorir la participació del grup 

classe.  

 

Debatre és: «Discutir àmpliament amb un o més interlocutors» (DIEC). Així doncs, el debat 

sorgeix de diferents opinions, és a dir, diferents punts de vista respecte a un tema, on els 

arguments juguen un paper fonamental.  

 

Aquesta activitat, com bé indica el títol, va destinada a treballar el debat dins l’aula. És un 

contingut que generalment no es fa èmfasi perquè pot tenir un desencadenament caòtic, ja que 

si no es respecten les regles des d’un principi, el resultat difícilment serà satisfactori. Es 

dedicaran dues sessions a aquesta activitat pel fet que, en molts de casos els alumnes s’animen 

a participar i cal aprofitar totes les aportacions que fan perquè gairebé sempre són 

enriquidores i, tallar enmig del debat no té gaire sentit si com a mínim tots els infants no han 

participat una vegada.  

 

Començarem demanant als infants que saben sobre el debat, és a dir, què és? I en què 

consisteix? És interessant partir de les aportacions que fan els alumnes per saber quins són els 

coneixements previs dels quals disposen. Nosaltres com a mestres, podem donar indicadors 

però el que ens interessa és que, entre tots elaborem la definició de: què és un debat? Una 

vegada això, els argumentarem que, com a bons experts sobre el tema que parlaran, cal seguir 

una sèrie de pautes perquè el debat sigui profitós i tots puguin participar. Les regles són les 

següents:  
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- Utilitzar un llenguatge correcte. Cal recordar que som experts amb el tema i hem 

d’utilitzar un vocabulari precís i sense barbarismes. 

- No faltar el respecte, s’ha d’empatitzar amb les opinions dels companys.  

- Respectar el torn de paraula. Per parlar és important demanar el torn de paraula i 

esperar que el dinamitzador ens la doni. 

- Escoltar atentament les aportacions dels companys. 

 

A més de les pautes esmentades, cal que arribem a un consens amb els alumnes per elegir qui 

serà el moderador, és a dir, la persona que dinamitzarà el debat. Per fer-ho primer demanem si 

hi ha qualque alumne que ho vulgui ser. En el cas que n’hi hagi més d’un es farà una votació, 

és a dir, de manera diplomàtica per evitar conflictes entre ells.  

 

Una vegada feta la introducció teòrica, les presentam el tema del debat, aquest serà: 

avantatges i inconvenients de tenir una mascota a casa. Com a primer contacte amb el tema 

del debat, serà el mestre que proposarà el tema, encara que, en altres situacions pot ser elegit 

pels alumnes sempre que siguin temes neutrals, és a dir, evitar temes d’ideologies polítiques, 

religioses, etc. Molt millor si són temes propers als alumnes i adaptats al seu nivell. La 

finalitat de tractar aquest tema és pel fet que entra en joc, possibles opinions dels familiars o 

companys com a arguments a donar. D’aquesta manera, fomentem que de manera passiva 

entri dins les aules la figura de les famílies i per tant, també a les conversacions que tenen els 

infants entre ells.  

 

Un cop presentat el tema, donarem un temps de cinc a deu minuts perquè els infants puguin 

pensar, i si és necessari escriure a un paper els arguments que tenen respecte al tema proposat. 

Passat el temps, tots els alumnes s’asseuran en rotllana simulant una taula rodona com fan els 

autèntics experts del debat. Així doncs, el moderador donarà l’inici al debat fent una 

introducció que haurà preparat prèviament per tal d’introduir el tema que es tractarà. Cada 

alumne disposarà d’entre trenta i quaranta segons per defensar la seva postura amb els 

arguments que ha pensat. Una vegada finalitzada la primera ronda, es podrà interrompre, 

sense deixar de banda l’ordre i es començarà a debatre contraposant les idees exposades 

inicialment.  

 

Per concloure, cal afegir que durant el discurs del debat, el mestre assumirà la figura 

d’observador. D’aquesta manera, permetrà veure com s’expressen els alumnes davant un tema 
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en concret i si són capaços de seguir les pautes esmentades. En el cas que hi pugui haver mals 

entesos i faltes de respecte entre els mateixos alumnes, el tutor intervindrà i adoptarà la figura 

de moderador. Finalment, cal dir que a l’àmbit escolar, la finalitat de treballar el debat és per 

fomentar que els alumnes siguin participatiu a classe; que siguin capaços de desenvolupar 

l’esperit crític del qual disposen, fet que les ajudarà com a ciutadans del futur; ampliar les 

seves perspectives, és a dir, analitzar allò que diuen els companys i adoptar noves postures, no 

només centrar-se amb el que diuen ells i en darrer lloc, ser tolerants.  

 

 

ACTIVITAT 6: EL SECRET D’ESCOLTAR 

 
 

TEMPORALITZACIÓ: 2 sessions de 50 minuts 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 

- Participar en situacions d’aprenentatge 

col·laboratiu.  

- Reproduir un text oral. 

- Escoltar fent silenci. 

- Analitzar situacions d’escolta activa 

- Comunicar-se adequadament.  

 

- Participació activa i col·laboradora. 

- Producció d’un text oral. 

- L’escolta activa 

- La comunicació oral. 

- El joc com a eix vertebrador de l’aprenentatge.   

 

METODOLOGIA: Durant les dues sessions, els alumnes estaran agrupats en petits grups de manera que 

cada un dels grups adopti un rol per poder dur a terme les dinàmiques. D’altra banda, també hi haurà moments 

que faran feina conjunta, és a dir, tot el grup classe. 

 

L’escolta activa forma part de les tècniques que conformen la comunicació humana. Es pot 

considerar un element important a l’hora de comunicar-nos i que, ajuda i ensenya als alumnes 

a fomentar l’empatia i el respecte cap als altres dins i fora de l’àmbit escolar.  

Cal destacar, que hi ha una gran diferència entre “sentir” i “escoltar” i per tant, convé 

conscienciar als infants des de l’inici d’educació infantil i com és lògic al llarg dels primers 

anys de l’educació primària sobre quina és la diferència entre aquests dos mots. Així doncs, si 

aconseguim aquest propòsit com a docents, podem gairebé afirmar que el dia de demà seran 

persones respectuoses, segurs d’ells mateixos i amb la capacitat d’empatitzar amb la gent del 

seu voltant.  

 

El fet de ser un element important, provoca que sigui present a les activitats proposades 

anteriorment, ja que sense la presència de l’escolta activa difícilment es podrien dur a terme 
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les propostes. En aquesta darrera activitat, ens basarem a donar protagonisme a aquest 

element imprescindible de l’expressió oral. Es durà a terme en dues sessions, on a cada una 

d’elles es realitzarà una dinàmica per treballar aquest aspecte de manera que al principi, els 

alumnes possiblement no siguin conscients de que es treballa, però al final de cada una d’elles 

es podran treure conclusions enriquidores i trobar el sentit a l’activitat.   

 

SESSIÓ 1: SILENCI, PER FAVOR! 

“Silenci, per favor!” és el nom que li donem a l’activitat d’aquesta sessió. Els alumnes estaran 

dividits en dos grups, és a dir, dotze alumnes a cada grup. A continuació els diem que un de 

cada grup ha de sortir voluntari per llegir un text breu i no gaire complicar que prèviament 

haurà preparat el tutor (Vegeu-ho a l’annex 6). L’activitat consisteix en dues fases: la primera 

fase, els dos alumnes voluntaris llegiran el text en veu alta per tal d’arribar als companys, i a 

més, que el puguin recordar, per la qual cosa és necessari que sigui breu. Així doncs, la resta 

del grup cal que estigui en silenci per poder escoltar.  

 

D’altra banda, a la segona fase,  s’estableixen els altres rols, és a dir, disposarem dels dos 

alumnes lectors, onze alumnes que faran d’observadors i la resta es dedicaran a fer 

interferències (interrupcions sonores, dificultant la visió dels companys, interrupcions 

físiques, etc.), per tal de generar distorsions entre els emissors i receptors.  

 

Una vegada finalitzades les dues fases, els alumnes s’asseuran en cercle per parlar de la 

situació. És important remarcar que prèviament no se les haurà explicat res als alumnes sobre 

la finalitat de la dinàmica realitzada, sinó que es pretén utilitzar l’afecta sorpresa per captar la 

seva atenció. Nosaltres, com a docents, podem llançar preguntes per estirar al fil a la 

conversació com: què ha passat? Hi ha algun aspecte que us hagi cridat l’atenció? Els que 

llegíeu, com us heu sentit en cada un dels casos? Podeu relacionar el que ha passat amb 

alguna situació del vostre dia a dia? A quina conclusió arribam?  

En definitiva, el que es pretén amb les preguntes reconduïdes pel mestre i en la dinàmica en 

general, és donar consciència sobre la importància que requereix escolar amb atenció sigui la 

situació que sigui i que per tant, no només té importància la persona que parla, sinó també el 

que escolta. 
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SESSIÓ 2: EL TELÈFON DELS MALS ENTESOS 

Durant aquesta segona sessió seguirem amb la mateixa finalitat que a la sessió anterior. Les 

dues dinàmiques no es faran de forma seqüenciada sinó en diferents dies, ja que sinó en el cas 

d’aquesta segona sessió es perdria l’afecta sorpresa i per tant no tindria gaire sentit plantejar-

la així.  

 

Així doncs, per començar, sortiran vuit alumnes voluntaris i els altres seran els observadors. 

Un dels alumnes elegits, quedarà dins l’aula i els altres sortiran fora. A partir d’aquest 

moment, els observadors no poder dir res, han de fer silenci absolut. El tutor prèviament haurà 

preparat un text sobre algun fet que podria ser real, però donant-li un caire anecdòtic i inclús 

que hi hagi situacions entrellaçades per tal de complicar un poc la dificultat (Vegeu-ho a 

l’annex 7) i el llegirà de manera que els observadors i el primer alumne ho puguin escoltar.  

 

Una vegada el mestre ha fet la primera lectura, l’alumne voluntari va a cercar un dels 

companys que està defora i l’entra a l’aula per contar-li el que el mestre els ha contat. És molt 

important emfatitzar que ho han de contar de la millor manera possible i si és necessari fer les 

mateixes expressions. Una vegada acabat el primer infant, s’asseu i el segon va a cercar el 

tercer i així fins que arriben al darrer infant. És important remarcar que els alumnes que 

observen i els que han sortit voluntaris han de mantenir-se en silenci tot el temps.  

 

Posteriorment un cop entrat el darrer alumne el mestre llegirà novament el text llegit a l’inici. 

Els infants que eren fora de l’aula generalment queden totalment sorpresos de la realitat del 

text i del que els ha arribat a ells. Per acabar, demanam: què ha passat? Què opinau de la 

situació? Podeu relacionar-ho amb alguna situació vostra? Què creix que té un paper 

fonamental? 

 

Com a conclusió, el que es pretén amb aquesta dinàmica és seguir treballant la importància de 

l’escola activa. A més, aquesta especialment, ens serveix per tractar els típics conflictes que 

tenen pel fet que es diuen coses que els arriben d’altres companys i aquesta és una manera de 

poder tractar-ho i fer-los veure que des de la història real a la que ens arriba a nosaltres hi ha 

una gran diferència considerable; per tant, cal escoltar sempre amb atenció. Afegir que, 

aquesta dinàmica la vam posar en pràctica amb els alumnes de 4t i tant el resultat com les 

aportacions finals van ser molt profitoses. 
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6.5 Avaluació 

 

L’avaluació que es durà a terme al llarg de la proposta didàctica serà contínua i global. 

Contínua perquè no només es tindran en compte elements puntuals, sinó que s’anirà avaluant 

el procés d’aprenentatge de l’infant al llarg d’aquestes sessions. Global perquè es valorarà el 

nivell d’adquisició de les competències claus i per tant el conjunt del progrés de l’alumne. El 

que es pretén al llarg de les activitats és valorar que la comunicació oral a partir de diferents 

situacions sorgeixi, per tant l’èxit i la finalitat és aquesta. Cal dir que una vegada la situació 

de comunicació sigui presenta a l’aula, després ja es passarà a l’avaluació de la qualitat.  

 

Així doncs, durant l’avaluació de cada activitat, s’han establert una sèrie d’ítems de manera 

que el docent haurà d’observar com l’alumne va adquirint aquestes destreses a mesura que es 

van executant les sessions. Cal esmentar que també en alguns casos es farà ús d’instruments 

d’avaluació. A continuació, s’anirà exposant com i què s’avaluarà en cada una de les 

activitats. És important tenir present que l’avaluació de l’expressió oral té la mateixa 

importància que la de qualsevol àrea o contingut. 

 

 

ACTIVITAT 1: ELS NOSTRES AMICS LECTORS. 

L’avaluació que es durà a terme al llarg d’aquesta activitat, es basarà en dos aspectes. En 

primer lloc la lectura; aquesta anirà lligada juntament amb altres sessions però en aquest cas 

hi fem especial esment. Durant la lectura del text, és a dir, la primera sessió, el docent a partir 

de l’observació que farà ha de tenir en compte una sèrie d’aspectes:  

- Volum del to de veu: Element molt important que facilitarà de manera favorable la 

transmissió d’informació entre la història i l’alumne de 2n. 

- La velocitat lectora: S’ha d’utilitzar un ritme adequat perquè si no difícilment els 

altres aspectes a valorar es complicaran. A més, tenint en compte que són alumnes de 

quart, la gran majoria ja tenen una velocitat lectora adequada, encara que no cal 

deixar-ho de banda.  

- Utilitzar les pautes i els silencis: Marcar el final de les oracions i les pauses breus de 

les comes és el que dona musicalitat i sentit al text i que per tant, es pugui entendre.  

- Síntesi que farà l’alumne de 2n, referent al text escoltat: Aquest element avaluatiu, ens 

dona doble informació; en primer lloc, per saber si la transmissió del missatge ha estat 

correcte per part de l’alumne que llegeix. D’altra banda, observar si l’alumne de 2n és 
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capaç de captar el missatge del text i fer una breu síntesi d’aquest. Així doncs, es pot 

observar que l’escolta activa hi té un paper fonamental per part del tercer.  

- Col·laboració amb els companys: es valorarà la capacitat de treballar amb un alumne 

de curs inferior a l’hora de transmetre coneixements i empatitzar amb ells. 

 

També, és important valorar la comprensió que s’ha fet sobre el text tant pels alumnes de 

quart com pels de segon. Així doncs, el fet de realitzar el joc de la comprensió lectora  ens 

ajudarà d’alguna manera a avaluar el que s’ha captat a partir de les respostes que emeten els 

alumnes. D’altra banda, igual que en el cas anterior es tindrà en compte la capacitat de 

cooperar amb el grup de diferents cursos. Una de les finalitats, és que els alumnes de curs 

inferior puguin observar i alhora aprendre dels més grans.  

 

ACTIVTAT 2: ENS MOVEM I RECITAM POEMES. 

La recitació de poemes generalment desencadena un resultat positiu, però molt més encara si 

no ho fem tots sols, participen tots els companys i es fa a partir d’un joc. El més important 

podria ser donar èmfasi a la forma de recitar dels nostres alumnes, però el fet de ser una 

avaluació contínua i global, suposa tenir en compte altres aspectes, ja que no només interessa 

el resultat final, sinó el progrés i el camí que han fet per arribar a la meta. Així doncs, els 

aspectes a observar per part del docent són els següents: 

- Capacitat de l’alumnat a l’hora de memoritzar el poema: Aquest ítem, es podrà 

observar a partir del joc plantejat a la sessió. El fet de dur-ho a terme utilitzant la 

metodologia del joc, ajudarà que la memorització del poema sigui més fàcil.  

- To de veu: Seguint la mateixa línia que a les altres activitats, és important donar valor 

a aquest aspecte, perquè nosaltres com a docents hem de donar-los exemple d’un to de 

veu adequat.  

- No perdre el ritme: Es valorarà la capacitat de seguir el temps que marca una negra. És 

important observar aquest element, ja que si no es compleix i  no es puntualitza pel 

part del mestre difícilment es podrà treballar la musicalitat del poema.  

- Respectar els silencis: Molt lligat al ritme que es dona en el moment de recitar. És un 

aspecte fonamental en qualsevol activitat per treballar l’expressió oral.  
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ACTIVTAT 3: ALLIBERA LES TEVES EMOCIONS. 

A l’hora d’avaluar un contingut com són les emocions i els sentiments, pots resultar més 

difícil que no pas avaluar altres continguts que tractem habitualment, ja que per norma general 

disposem de molts recursos avaluatius i per tant ajuda al fet  que aquesta sigui més amena. En 

el cas de l’avaluació per aquest tipus de contingut, es farà bàsicament a partir de l’observació 

externa del mestre. Aquest pot participar durant el procés de l’activitat, com s’ha esmentat 

durant l’explicació, però a l’hora d’avaluar adoptarà una postura passiva i es centrarà més 

amb l’observació de com els infants desencadenen l’activitat i principalment, com 

s’expressen.  

 

D’aquesta manera, a mesura que observa anirà complementant un qüestionari amb un seguit 

d’ítems que cal tenir més present. El qüestionari serà elaborat prèviament pel mateix docent i 

s’emplenarà un per infant per poder tenir una millor constància del progrés de cada un. Així 

doncs, el qüestionari pertinent és el següent:  

 

 1 2 3 4 5 

L’alumne és capaç d’empatitzar amb els sentiments de la resta dels 

companys. 

     

L’alumne comparteix en veu alta els seus sentiments.      

L’alumne ha presentat dificultats a l’hora de complementar allò que 

es presentava a l’oració. 

     

L’alumne respon amb assertivitat quan expressa els sentiments.      

L’alumne fa aportacions enriquidores      

L’alumne respecta les normes del joc, així com als seus companys.      

L’alumne s’expressa de manera adequada: to de veu, postura, 

vocabulari... 

     

 

Com es pot observar, els ítems anteriors s’avaluaran de l’1 al 5, de menor a major grau 

d’acord. La llegenda és la següent:  

1. Gens d’acord 

2. Un poc d’acord 

3. Bastant d’acord 

4. Molt d’acord 

5. Totalment d’acord 
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Finalment, per tal de concloure amb l’avaluació d’aquesta activitat una vegada el docent ha 

emplenat cada un dels qüestionaris, es donarà pas a un judici valoratiu sobre el comportament 

que han tingut. És important tenir present que són alumnes de 4t de primària i estan a una edat 

complicada. Així doncs, cal reflexionar juntament amb ells sempre de manera respectuosa 

perquè en cas contrari podríem crear angoixes i mal estar per part dels infants.  

 

 

ACTIVITAT 4: APRENEM A EXPRESSAR-NOS! 

 

L’avaluació que es fa sobre l’exposició oral, és tal vegada la que inclou més ítems per avaluar 

el nostre alumnat. A més de ser una tasca comuna a les aules, és una activitat que els mateixos 

docents l’han duta a terme en algun moment de la seva trajectòria d’estudiant i, generalment 

disposen d’eines que les facilita l’avaluació d’aquest contingut. Durant l’execució d’aquesta 

activitat, s’avaluaran tres processos: la preparació prèvia, l’exposició oral i l’autoavaluació 

per part de l’alumne.  

 

Començant per la preparació prèvia a l’exposició, el docent haurà d’observar una sèrie 

d’elements per prendre nota sobre la seva evolució. Cal no deixar de banda que a aquesta 

primera part s’ha de donar-li la mateixa importància que es donarà al moment de l’exposició 

oral, o inclús més, perquè una bona explicació requereix una bona preparació prèvia; per la 

qual cosa és important donar-li èmfasi. A marge d’això, els ítems que el mestre haurà 

d’observar i tenir en compte són els següents: 

 

- Claredat de les idees principals: El que pretenem és observar com els alumnes són 

capaços de destriar aquella informació interessant que han cercat o estructurar la que 

ja tenen a partir dels coneixements previs per tal de poder-la plasmar i explicar als 

companys.  

- Preparació de materials de suport: En aquest cas no ens centrem si l’elaboració és en 

format digital o no. Es tracta de veure com han distribuït la informació de manera 

ordenada i la capacitat de fer-ho visual per captar l’atenció dels receptors.  

- Redacció amb un vocabulari adequat: És important emfatitzar amb aquest ítem perquè 

allò que escriuen serà el que explicaran als companys, per tant s’ha de tenir cura del 

llenguatge sempre tenint en compte el nivell al qual ens trobem.  
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- Preparació de l’exposició: Ens referim al fet d’agafar confiança amb un mateix i 

familiaritzar-se amb la informació. És un aspecte clau que ens informarà si els infants 

han treballat el temps suficient durant la fase de preparació.  

 

Pel que fa a l’avaluació de l’exposició oral, es farà a partir d’una rúbrica (Vegeu-ho a l’annex 

5) creada prèviament pel mateix tutor. Així mateix, com s’ha esmentat al llarg de l’explicació 

de l’activitat, és interessant que els nins disposin prèviament d’aquesta rúbrica i no sigui una 

eina desconeguda. Possiblement, sent alumnes de 4t de primària, no hauran treballat amb una 

eina com és aquesta, per això cal comentar-la i resoldre els dubtes que puguin sorgir. És 

important que els infants practiquin tenint en compte els ítems que es requereixen a la rúbrica. 

D’aquesta manera, podem assegurar que l’avaluació de cada un d’ells pugui desencadenar 

resultats satisfactoris.  

 

Finalment, el darrer procés a avaluar és la pròpia experiència de l’infant, és a dir 

l’autoavaluació. És important tenir-ho present com a mestres perquè, per nosaltres significa 

un procés per millorar les tasques de l’aula. També, és interessant saber que suposa treballar 

d’una manera més dinàmica pels infants. A vegades, ens trobarem alumnes que no expressen 

el que pensen davant el resultat d’una activitat o que els suposa la realització envers aquesta. 

Per això, el mateix docent realitzarà un qüestionari d’autoavaluació (Vegeu-ho a l’annex 8) 

per rebre un “feedback” per part dels alumnes; aquest es realitzarà de manera individual. Una 

vegada acabat d’emplenar, hi haurà un apartat de suggerències i recomanacions on podran 

expressar-se lliurement.  

 

ACTIVITAT 5: EL DEBAT. DEFENSAM LA NOSTRA POSTURA 

Pel que fa a l’avaluació del debat, es farà a partir de dos punts de vista diferents que ens 

permetrà rebre més informació sobre el progrés dels infants.  En aquesta activitat 

especialment el tutor adoptarà el rol d’observador i per tant, permetrà que es pugui fitxar 

detalladament amb els ítems que s’exposaran a continuació. Com s’ha esmentat anteriorment, 

es farà a partir de dues mirades: una primera farà referència a l’estructuració del debat i 

aquells aspectes més formals que s’han de tenir en compte i que a l’inici de l’activitat han 

estat comentats pel mestre, i, per altra banda, tot el que fa referència al contingut que es 

proposava a tractar amb el tema, en aquest cas, “avantatges i inconvenients de tenir una 

mascota a casa. ” 
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Així doncs, fent especial menció a l’estructuració del debat i els aspectes més formals, es 

tindran en compte els següents ítems:  

- El volum i el ritme de la veu: Cal mantenir un volum adequat tal com s’ha treballat a 

les altres sessions. A més és important parlar de manera pausada i vocalitzar 

adequadament perquè la resta de persones ho puguin entendre.  

- Respecte als companys:  Element interessant al qual s’ha de donar èmfasi.  

- Paper del mediador:  Cal que l’infant que fa de mediador tingui clares les seves 

funcions i el paper que representa, així com actuar de forma neutral davant tots els 

companys, és a dir, evitar favoritismes a l’hora de donar el torn de paraula a certs 

membres del grup. 

- Agilitat i dinamisme:  El fet de donar un temps previ per preparar els arguments és per 

agilitzar i dinamitzar el debat per tal de no fer-se pesat.  

- Llenguatge no verbal: És important tenir present aquest ítem i observar la capacitat 

que tenen els alumnes per sostenir-se amb el llenguatge no verbal. Cal no oblidar que 

és un element clau dins la comunicació oral.  

 

Centrant-nos amb el segon aspecte a tenir en compte, és a dir, amb el contingut tractat a partir 

del tema exposat. Ens basarem a comentar juntament amb els alumnes aquelles conclusions 

que s’han anat exposant al llarg del debat, així com les noves idees aportades pels companys 

amb la finalitat d’arribar a una visió comuna. Per contra, també ens podem trobar amb 

alumnes que defensen totalment la seva postura i resulta complicat arribar en aquest acord. 

Així doncs, un darrer aspecte a tenir present és avaluar la capacitat dels alumnes i el mediador 

per arribar a un concent malgrat els inconvenients que puguin sorgir, ja que la finalitat d’un 

debat és arribar a una conclusió final.  
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ACTIVITAT 6: EL SECRET D’ESCOLTAR 

Aquesta darrera activitat no serà avaluada de la mateixa manera que les altres. Encara que 

s’ha dedicat una activitat més específica a l’escolta activa, és un contingut que s’ha de tenir 

molt present a la resta d’activitats i, per tant, serà avaluada en cada cas. És tal vegada la part 

més important a la que hem de dedicar-hi més atenció i fer les puntualitzacions que siguin 

necessàries als alumnes. Com a mestres hem de ser molt conscients que no pot haver-hi un 

intercanvi de comunicació correcte i de qualitat quan realitzam un discurs o fem una 

exposició si aquella informació que transmetem en cada cas no és processada ni entesa pel 

receptor. D’aquesta manera, es pot verificar que el fet de saber escoltar té un paper 

fonamental.  

 

Finalment, el que es pretén amb l’avaluació d’aquesta activitat és observar a partir de tot el 

procés que han anat realitzant els infants al llarg de les sessions la capacitat d’escoltar 

atentament allò que se’ls diu, ja sigui un company, un mestre i també poder-ho extrapolar a la 

vida real; treballar i parlar sobre la importància que té el fet d’escoltar atentament a tota la 

gent que ens envolta i finalment quins avantatges obtenim al realitzar aquesta funció 

correctament.  
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CONCLUSIONS 
 

Per tal de concloure aquest treball, es pot dir que l’expressió oral com a tal és una habilitat 

lingüística que ha sofert molts de canvis a l’àmbit educatiu.  L’expressió oral ha estat durant 

molts d’anys gairebé obsoleta i molt poc present dins les aules. D’aquesta manera, el fet de no 

ser-hi present donava lloc a que les classes fossin totalment monòtones i que la interacció 

entre el mestre i els alumnes fos molt escassa, ja que l’únic que tenia el poder de parlar era el 

mestre. Amb el pas dels anys i juntament amb els canvis de lleis educatives, l’expressió oral 

ha anat agafant importància dins les aules i la seva evolució ha tengut un progrés molt 

favorable ja que de cada vegada més es fan activitats d’expressió oral que escrita. D’aquesta 

manera, es pot emfatitzar i donar lloc a les metodologies innovadores que tenen com a centre 

d’aprenentatge a l’alumne ja que té l’oportunitat d’expressar-se i aportar tot allò que sap.  

 

Així doncs, és fonamental com els mestres ensenyam i dotam als alumnes amb tot un ventall 

de destreses per poder fer front al que serà el seu dia a dia en un futur. És important potenciar 

en els infants l’esperit crític i ser constructius. Ens trobam a una societat en què és fonamental 

poder expressar el que un sent fent-ho sempre de forma adequada i amb criteri. D’altra banda, 

el fet d’exposar sobre un tema en concret pot resultat difícil d’entrada, però cal potenciar-ho, 

ja que és interessant veure com els infants són capaços de ficar-se a un paper i transmetre 

informació de manera formal. A més, cal donar vertadera importància i crear un espai o 

situacions on els alumnes puguin expressar els seus sentiments i emocions; d’aquesta manera 

potenciam poder parlar en seguretat i donar-los l’oportunitat de reflexionar sobre com es 

senten ells i els altres companys i per tant donar importància i fomentar l’empatia. En darrer 

lloc, el més important a destacar perquè el que transmetem arribi a la societat, és que per part 

dels alumnes hi hagi una escolta activa, voluntària i sobretot conscient.  

 

Finalment, cal esmentar que l’evolució que s’està duent a les aules vers l’expressió oral és 

molt positiva i enriquidora. Aquest fet és degut, entre altres aspectes, a l’esforç i la implicació 

per part dels mestres a l’hora d’introduir activitats d’aquest tipus tenint en compte que en la 

majoria dels casos és difícil complir en tota la programació habitual. D’altra banda, aquesta 

situació també es deu gràcies a les institucions que promouen que tot això sigui possible; 

encara així, cal no deixar de treballar-hi i seguir incrementant com a docents el valor de 

l’expressió oral dins les aules.  
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ANNEXOS 
 

Annex 1: Activitat 1 (sessió 1) 

Hi havia una vegada un avet petitó́, enmig d’un bosc, que estava molt i molt trist. I plorava. 

Sabeu per què? Perquè̀ no li agrada- ven les seves fulles. 

—Snif, Snif! —plorava—. No m’agraden aquestes fulles tan punxegudes. Tots els arbres 

tenen les fulles més boniques que les meves. I va estar plorant tot el dia. Fins que es va fer de 

nit. I abans d’adormir-se, desitjava: 

—M’agradaria..., m’agradaria tenir les fulles d’or! 

L’endemà̀ al matí el petit avet es va despertar i les seves fulles eren grans fulles d’or. 

—Oh! Que content que estic! Quines fulles més boniques! I són totes d’or! 

Però̀ tan boniques eren que va passar per allà̀ un lladre i se les va endur totes. I el petit avet va 

tornar a plorar: 

—Snif, snif! —plorava—. Ja no vull fulles d’or, que se me les enduen totes! Vull fulles de 

vidre, que són potser encara més boniques! Aquella nit es va tornar a adormir desitjant tenir 

les fulles de vidre. I l’endemà̀, en despertar-se: 

—Oh! Que content que estic! Quines fulles de vidre més boniques! 

Però̀ aquell dia va bufar un vent molt fort, que va tirar totes les fulles de vidre a terra, 

trencant-les amb un gran terrabastall. —Snif, snif! —plorava de nou el petit avet—. Ja no vull 

fulles de vidre, que es trenquen totes! Vull fulles ben verdes. 

I aquella nit es va tornar a adormir desitjant tenir les fulles ben verdes. I l’endemà̀, en 

despertar-se: 

—Oh! Que content que estic! Quines fulles verdes més boniques! 

Però̀ per davant seu va passar un ramat d’ovelles: 

—Mireu, mireu quin arbre més baixet, i quantes fulles que té! —i se les hi van menjar totes. 
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—Snif, snif! —tornava a plorar el petit avet—. No vull ni fulles d’or, ni de vidre, ni verdes! 

Jo el que realment vull són les meves agulles. 

I aquella nit es va adormir desitjant més que mai tornar a tenir les seves fulles d’agulla. I així 

fou com l’endemà̀, de bon matí, es despertà i tenia una altra vegada les seves fulles fortes i 

punxegudes. 

I sense que ningú́ li robés les fulles, ni les hi trenqués, ni se les mengés, es va fer un arbre alt i 

gros i servia d’aixopluc a tots els animalets del bosc. I va ser molt feliç̧! 

 

Annex 2: Activitat 1 (Sessió 2) 
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Annex 3: Activitat 2 

 

Ball rodó de la bicicleta 

 

"Bici roda 

roda bici, 

a la moda 

d'en Maurici; 

cleta roda 

roda cleta 

a la moda 

de la Teta; 

bici roda 

roda cleta, 

roda roda 

bicicleta." 

(Miquel Desclot) 

 

 

 

 

Les Formigues 

 

Les formigues 

trafegueres, 

bellugoses 

i feineres, 

que caminen 

en fileres, 

arrepleguen 

a l’estiu  

les llavors 

escadusseres 

que han pispat 

de les garberes; 

les traginen 

per dreceres 

i les guarden 

dintre del niu. 

                                                                                         (Àngels Garriga) 

 

La Ballarina 

Fa bon dia: 

la tortuga 

prou faria 

ballaruga 

més, la closca 

tan feixuga 

no li deixa 

Marcar el pas. 

Una amiga 

sargantana, 

sí, que balla 

la sardana, 

i la pobra 

li demana 

d’ensenyar-li’n 

el compàs. 

És inútil 

la lliçó; 

no progressa 

poc ni gaire; 

un difícil saltiró 

l’ha deixada 

panxa enlaire. 

(Joana Raspall)
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Annex 4: Activitat 3 

 

Frases 

 

 

ALEGRIA 

 

 

TRISTESA 

 

RÀBIA 

- M’alegra quan un amic... 

- L’alegria és... 

- Manifest la meva alegria... 

- M’alegra quan la meva 

família... 

- Em poso content sí... 

- M’entristeix quan un   

amic... 

- La tristesa és... 

- Manifest la meva tristesa... 

- M’entristeix quan la meva 

família... 

- Em poso trist sí... 

- M’enrabia quan un amic... 

- La ràbia és... 

- Manifest la meva ràbia... 

- M’enrabia quan la meva 

família... 

- M’enfado sí... 

 

CALMA 

 

 

POR 

- Em calma quan un amic... 

- La calma és... 

- Manifest la meva calma... 

- Em calma quan la meva família... 

- Estic calmat qual... 

- Em fa por quan un amic... 

- La por és... 

- Manifest la meva por... 

- Em fa por quan la meva família... 

- Tenc por quan... 

 

Fotografies de la capsa i els pals 
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Annex 5: Activitat 4 (sessió 2) 

 

  

HO FAIG MOLT BÉ 

 

ESTIC APRENENT 

HE FAIG REGULAR, 

HE DE SEGUIR 

PRACTICANT 

 

ENTONACIÓ 

Pronunciació bé, i 

s’entén tot el que dic. 

Pronuncio bé però no 

s’entén tot el que dic. 

No pronuncio bé, per la 

qual cosa no se m’entén 

quan parlo. 

 

 

 

 

VOLUM 

El to de veu és adequat 

perquè els companys em 

puguin escoltar. 

El to de veu no ha estat 

del tot adequat. En 

ocasions els meus 

companys no m’han 

pogut escoltar, o he 

parlat molt alt...  

He parlat en veu molt 

baixa i els meus 

companys no m’han 

pogut escoltar.  

 

 

 

CONTINGUT 

El contingut del meu 

treball s’adequa al tema i 

m’ajuda a explicar-lo de 

manera ordenada 

El contingut del meu 

treball s’adequa al tema 

però no està estructurat 

de manera ordenada. 

El contingut del meu 

treball no s’adequa al 

tema i a demés no està 

estructurat de manera 

ordenada.  

 

 

 

 

VOCABULARI 

He utilitzat un vocabulari 

adequat per el tema 

tractat en la exposició.  

He utilitzat un vocabulari 

adequat, encara que a 

vegades se m’ha escapat 

alguna incorrecció com 

per exemple paraules en 

castellà. 

El meu vocabulari no 

s’ha adequat al tema. 

 

 

VOCALITZACIÓ 

He vocalitzat i 

pronunciat les paraules 

correctament sense 

causar-me problemes. 

He vocalitzar bé, però 

em costa pronunciar 

paraules noves i difícils.  

Costa que els companys 

em puguin entendre. La 

vocalització no ha estat 

del tot correcte.  

 

 

 

 

POSTURA 

CORPORAL 

La meva postura 

corporal ha estat la de 

comunicar-me amb 

naturalitat fent ús de tot 

el meu cos per poder 

comunicar-me, gesticular 

correctament i mirar al 

públic mentre parlo.  

La meva postura 

corporal ha estat correcte 

encara que no natural, 

miro de tant en tant al 

públic, no estic ben 

col·locat/ - ada, em moc 

constantment.  

La meva postura 

corporal no ha estat la 

correcta, he estat 

avergonyit/ - da i això ha 

dificultat la comunicació. 

No he mirat al públic ni 

una vegada.   
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Annex 6: Activitat 6 (sessió 1) 

 

Quan tot passi anirem a la platja.  

Aquests dies tothom s’ha de quedar a casa perquè hi ha un virus que circula pel carrer, i la 

única forma de que se’n vagi és que no trobi a ningú fora de casa seva, i per això n’Ariadna, 

en Llorenç i els seus pares estan tot el dia a casa. 

Però tots ells ja somien en que quan tot passi aniran a la platja. En Llorenç estrenarà un 

banyador de color vermell i jugarà amb la seva pilota blava. La mare es posarà el mocador 

groc i lila de topets que tant li agrada i llegirà un llibre que te la portada verda. El pare 

omplirà de menjar i beure la gelereta de platja marró i es posarà una camiseta taronja i uns 

banyadors del mateix color que els del seu fill Llorenç. I n’Ariadna es beurà un refresc sota el 

para-sol de colors amb les seves noves ulleres de sol de color rosa i el seu banyador de color 

cel. 

 

Annex 7: Activitat 6 (sessió 2) 

 

El passat 16 de gener vàrem celebrar la festa de Sant Antoni a l’escola. Enguany, era molt 

especial perquè per primera vegada s’estrenaven els capgrossos amb el seu ball i la seva 

vestimenta. Hi havia moltes activitats preparades per això era necessari una bona coordinació 

per part de l’equip directiu i altres mestres de l’escola. 

 

Resulta que la brigada del poble havia de dur la llenya pel fogueró a les vuit del matí perquè a 

les nou i mitja començava la festa. La cosa és que a les nou menys quart la brigada encara no 

havia anat a l’escola. La directora estava molt preocupada perquè faltaven només quaranta 

cinc minuts perquè tot comencés. Va telefonar a la brigada i no van contestar, perquè resulta 

que estaven menjant una llesca de pa amb sobrassada al bar qui hi ha a la plaça.  

 

La directora es va comença a posar molt nerviosa perquè el temps els venia damunt, però 

tanta sort que poc després un membre de la brigada va telefonar i va dir-li que havien tingut 

un problema amb la furgoneta i estaven esperant que el mecànic ho arreglés i per tant anaven 

a cercar un camí que els deixaven.  

 

Finalment la llenya va arribar a l’escola poc abans de començar tota la festa de Sant Antoni. 

La directora es va posar més tranquil·la i va assegurar que l’any que ve deixaran les coses 

preparades el dia abans perquè no és bo agafar tant de nirvis un dia de festa.  
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Annex 8: Avaluació activitat 4 

 

NOM:         DATA: 

 

QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ 

És molt important que realitzis aquesta avaluació de manera crítica. Recorda que estem 

aquí per aprendre i poder-vos ajudar. Marca amb una creu a la casella que creus que 

més et representa. Ànims! 

 SÍ NO GAIRE 

 

GENS 

 

M’he sentit còmode fent aquesta 

activitat. 

   

M’ha resultat fàcil preparar 

l’exposició. 

   

El tema que hem fet m’ha 

agradat. 

   

M’he sentit escoltat/-ada pels 

meus companys/es 

   

M’he sentit recolzat/-ada pel 

mestre/a. 

   

Penso que he fet una feina i el 

resultat ha estat el que esperava. 

   

He après coses noves al llarg 

d’aquestes sessions.  

   

 

Tens qualque suggeriment, idea o aportació que puguis fer de cara a una altre activitat 

com aquesta? Tot el que puguis aportar ens ajudarà a millorar a tots com a equip! 
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