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Guió

 Reflexions i estratègies

 Metodologia de la interacció oral:

- Els tàndems lingüístics fora de l’aula

- Les activitats orals a l’aula

dades 2009-2010 + estratègies noves 2010-2011
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(2004) I Simposi “Ensenyament de la Llengua”:

 discutir (i denunciar) tota la problemàtica en la qual es

troba l’ESO, en Batxillerat i en primer cicle universitari en

l’àmbit valencià

Reflexions

2. Reflexionar sobre el treball de llengua oral a la classe
(qüestions relatives a l’ensenyament-aprenentatge de

l’oralitat a les classes de valencià a secundària)

1. Diagnòstic sobre el domini del discurs oral
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1. L’alumnat que arriba a la Universitat tenia un domini de l’oral

deficient

2. En la Universitat no es treballa l’exposició oral

3. L’alumnat d’ESO i Batxillerat no aconsegueix dominar 

l’exposició oral

Mancances lingüístiques i metodològiques dels futurs mestres i 

professors/es en relació amb l’expressió oral

+ poca formació del professorat

Reflexions

+ situació sociolingüística

4. En les classes d’ESO i Batxillerat es treballa l’oral 

esporàdicament
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Estratègies: plataformes

2005-2006-Seminari 

Permanent

“Desenvolupar l’expressió

oral”

Joaquim Dolz



Estratègies: plataformes

2010- III Seminari

Permanent

“La interacció oral a 

Secundària”
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Estratègies: plataformes
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Estratègies: plataformes

Unitat per a l’Educació Multilingüe (UEM): 

http://www.ua.es/uem/aula/index.html
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Estratègies: cursos d’estiu Rafael Altamira

(2009-2010-2011)

CURS_MODELS_EDUCATIUS_PLURLING&Uuml.pdf
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Estratègies: cursos del CEFIRE

FONÈTICA I PRONUNCIACIÓ EN L’AULA DE SECUNDÀRIA (2010-

2011) Professorat: Carles Segura i Sandra Montserrat

LLENGUA ORAL: PLANIFICACIÓ I ESTRATÈGIES (2007-2010) /

Professorat: Maribel Guardiola i Sandra Montserrat

DIDÀCTICA DE LA PRONÚNCIA(2011) Professorat: Carles Segura i

Sandra Montserrat
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Estratègies: metodologia oral a l’aula

Llicenciatura en Filologia Catalana:

Elocució i ortoèpia (optativa)

Exposició oral en totes les assignatures

Grau en Filologia Catalana:

Taller d’expressió oral i escrita I i II

Exposició oral en totes les assignatures
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Estratègies: metodologia oral a l’aula

Diplomatura de Mestre especialitats:

Estratègies d’oralitat en Llengua Catalana

Exposició oral en totes les assignatures

Grau de Mestre en Educació infantil/ primària:

Estratègies d’oralitat en Llengua Catalana

Exposició oral en totes les assignatures

Tàndems lingüístics en totes les assignatures
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Metodologia: interacció oral a Llengua Catalana

Activitats orals (a l’aula)

Diplomatura de Mestre especialitats:

Tàndems (fora de l’aula)
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Metodologia: TÀNDEMS LINGÜÍSTICS

CARACTERÍSTIQUES

a) Assignatura obligatòria (3 crèdits T, 3 crèdits P)

b) Grups nombrosos: 15 grups (90 alumnat de mitjana) amb

13 professors

c) Grup divers
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Metodologia: TÀNDEMS LINGÜÍSTICS

CARACTERÍSTIQUES

Document 17_ Enquesta perfil.pdf
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CARACTERÍSTIQUES

38%

5%

8%

16%

0%

2%

5%

5%

8%

4%

2%

1%

2%

4%

Comarca o territori

Alacantí

Alcoià

Baix Segura

Baix Vinalopó

Comtat

Marina Alta

Marina Baixa

Valls del Vinalopó, les

Vinalopó Mitjà (Asp, Monfort)

altres (comarques valencianes)

Múrcia

Albacete

Altres

No contesten

I. Valencianoparlants:

 Procedents de pobles amb predomini lingüístic valencià

 Procedents de pobles amb molta immigració castellanoparlant 
(d’Alacant, Elx, Sant Joan, Sant Vicent, Mutxamel i Petrer)

II. Castellanoparlants:

 Procedents de pobles amb predomini lingüístic valencià

 Procedents de pobles amb poca població autòctona

 Procedents de comarques castellanoparlants (Baix Segura, Elda, Villena, 
Asp, Montfort i Saix)

III. Altres
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CARACTERÍSTIQUES

13%

73%

9%

1%
0%

1%

0%

3%

Quina és la teua llengua materna?

Valencià

Castellà

Bilingüe familiar (valencia/castellà)

Llengua estrangera

Bilingüe familiar (valencià/llengua estrangera)

Bilingüe familiar (castellà/llengua estrangera)

Bilingüe familiar (dues llengües estrangeres)

no contesten
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CARACTERÍSTIQUES

5%
9%

13%

46%

21%

6%

Com has estudiat valencià?

No l'he estudiat mai

L'he estudiat voluntàriament (tenia 
l`opció de quedar exempt)

He fet ensenyament en valencià 

sempre (la majoria d'assignatures)

Només l'he cursat com a assignatura

Només l'he cursat com a assignatura 
de llengua + alguna assignatura més

No contesten
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Metodologia: TÀNDEMS LINGÜÍSTICS

PROBLEMÀTICA

a) La pràctica oral es complica

b) Se senten desmotivats a dues bandes
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Metodologia: TÀNDEMS LINGÜÍSTICS

SOLUCIONS

a) Dissenyar una activitat que desplegués un dels objectius

procedimentals de l’assignatura:

Ser capaç de conversar a partir d’un llibre i una 

notícia

b) Reflexionar sobre com encabir la metodologia

d’ensenyament actiu i col·laboratiu per a una classe

nombrosa i diversa.



Els Tàndems lingüístics segueixen el mateix model que el programa

“voluntaris lingüístics” (cf. Nogués & Pujol, 1997; Campos & Genovès,

2005), tot i que es modifica tenint en compte el context particular

dels estudiants de la Diplomatura de Mestre.

Un/a voluntari/a de la classe (alumne/a guia), amb seguiment

didàctic del professorat, ajuda a millorar la competència oral de

l’alumnat de la mateixa classe amb mancances lingüístiques

elevades (alumne/a receptor/a)

20 hores

Pràctica voluntària

Metodologia: TÀNDEMS LINGÜÍSTICS

DISSENY DE L’ACTIVITAT
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1. Creació dels tàndems (1a i 2a setmana)

 Enquesta perfil alumnat

2. Formació de l’alumnat guia (2a Setmana)

 Sessió presencial

Metodologia: TÀNDEMS LINGÜÍSTICS

DISSENY DE L’ACTIVITAT

 Dossier de l’alumnat guia

 Fitxa de diagnòstic

 Observació del professorat

3. Publicació del llistat (2a setmana)

 Negociacions i rectificacions
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Sessió presencial_guia.pdf
dossier guia_2010_2011.pdf
fitxa diagnòstic autoavaluatiu.pdf
Llistat alumnat guia.pdf


3. Desenvolupament

Metodologia: TÀNDEMS LINGÜÍSTICS

DISSENY DE L’ACTIVITAT

 Tutories presencials

 Informe quinzenal del guia

 Tutories virtuals

23

tàndem_34.wmv
fitxa_seguiment_guia.pdf
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4. AVALUACIÓ

 1. Funcionament de l’activitat Tàndem
a) Utilitat (avaluació subjectiva)

b) Compromís (avaluació objectiva)

 2. Assoliment dels objectius
a) Coneixements i destreses

b) Actituds
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QUÈ ES VOL AVALUAR (VALORAR)?



a) Subjectiva

 Enquesta d’expectativa guia i receptor/a:
Grau de predisposició de l’alumnat

Expectatives sobre la possible millora del seu nivell de valencià

Opinió sobre el grau d’importància de l’activitat

 Enquesta final guia i receptor/a:
Valoració del procés de selecció de l’alumnat guia i l’alumnat

receptor

Informació sobre el procés de seguiment dels tàndems

Opinió sobre l’aprenentatge assolit, propi i del company/a i sobre el
sistema d’avaluació

b) Objectiva assistència a les tutories

participació a l’aula

informe quinzenal 26

1. FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT

2011-2011 GUIA ENQUESTA INICIAL.pdf
2011-2011 GUIA ENQUESTA INICIAL.pdf
2010-11 RECEPTOR ENQUESTA INICIAL.pdf
Enquesta final_guia.pdf
Enquesta final_guia.pdf
Enquesta final_receptor.pdf


 L’avaluació té tres funcions bàsiques:

 CORRECCIÓ (detectar els errors)

 REGULACIÓ (adaptar les activitats en funció dels objectius

fixats i de les necessitats dels alumnes)

 MOTIVACIÓ (valorar el procés, els encerts)

L’avaluació ha de repercutir sobre l’alumnat però també ha

d’exercir una influència forta sobre el conjunt del procés

formatiu:

PlanificacióExecució Avaluació Reajustament
27

2. ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS



QUÈ? COM?

28

B2

Quadre inicial de planificació de l.pdf
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2. ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS

 1. Diagnòstic autoavaluatiu.

 2. Avaluació formativa:

 Avaluació amb rúbrica a les tutories

 Tutories virtuals

 Fitxa de seguiment quinzenal

 Seguiment a l’aula

 3. Avaluació sumativa (prova extraordinària i ordinària):

 Avaluació B2

 Full de càlcul B2

PÚBLICA I EXPLICADA!!!

(l’alumnat l’ha d’anar 

coneixent)

Avaluació amb rúbrica.pdf
AVALUACIÓ-B2-GRAELLA DE PUNTUACIÓ.pdf
AVALUACIÓ-B2-GRAELLA DE PUNTUACIÓ.pdf
FITXA AVALUACIO ORAL ESTRANGERA_7775.xls
FITXA AVALUACIO ORAL ESTRANGERA_7775.xls
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RESULTATS

 Aproximadament, un 35% de l’alumnat participa en

l’activitat. Es creen al voltant de 15-20 tàndems.

Depenent del grup.

 Pràcticament la totalitat de l’alumnat guia supera la

prova oral: un 92%. Finalment, el percentatge d’alumnes

receptors que han superat la prova oral és del 62% en

primera convocatòria.

 El percentatge de suspesos en la prova és del 26’4%.

S’ha reduït un 18%. L’interessant és que augmenta el

nivell.
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 La major part de l’alumnat que hi ha participat en condició

d’aprenent ha canviat la percepció pròpia de la gent de les

comarques castellanoparlants de considerar que mai no

aprendran a parlar valencià.

 L’alumnat guia, atés que ha hagut de fer un esforç per usar el

valencià amb persones que no el parlen mai, ha modificat les

seues actituds envers l’ús no restringit del valencià i ha contribuït

a la millora de la competència de les seues parelles, així com a

un major grau de valencianització ambiental de les aules.

RESULTATS

CAPICUA_entrevista_tndems.pdf
tàndem_Resultats enquestes.pdf
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CANVIS I MILLORES EN EL CURS 2010-2011

 L’activitat és obligatòria

 S’experimenta la pràctica entre grups diversos

1r grau en Filologia Catalana (Guies)

Recursos per al coneixement i ús del català

1r Grau Mestre Primària (Receptors/es)

Llengua Catalana

 S’inclouen les TIC

Pràctica Fonètica (FONET)

Altres: Blog, Skype...

http://recursosperalconeixement.blogspot.com/2010/11/voluntariat-linguistic.html
lectura fonètica.wmv
http://llengcatprimaria1b.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
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Metodologia: ACTIVITATS ORALS A L’AULA

CARACTERÍSTIQUES

a) Activitats relacionades amb els tàndems

 Lectura i comentari de la notícia per parelles

 Exposició oral de la notícia

 Activitats de motivació

b) Activitats generals
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S’han de planificar i se n’ha de pensar el sistema 
d’avaluació!

 Repertori i correcció
 Repàs

 Activitat curta 

 Un molt difícil 
 Repeticions
 La normativa en veu alta

 Com a part de la gramàtica
 Serveix per a… (incoatius)
 El model… (imperatius)

 Passa-li-la… (pronoms febles)
 Vinyeta… (els pronoms febles)
 El xiclet… (fonètica)

 Expressió
 El tabú de la coherència

 Interacció
 La notícia

 El son i la son… a partir de lectura

 Diàleg dirigit

 L’argument absurd

 Creació de preguntes

 Motivació
 Parle anglés

 Qui és? Quina llengua parla?

 Exemples

d’activitats

puntuals a 

classe


