
I tu, què hi dius?

Objectius
• Incorporar connectors, expressions d’opinió i de contraargumentació en el discurs oral argu-

mentatiu formal.
• Distingir entre  l’expressió de l’emoció i el raonament lògic.

• Identificar les relacions lògiques dins del discurs, a través dels connectors.

• Cercar informació i organitzar-la per poder justificar i argumentar la tesi.

• Argumentar  oralment  de manera formal  i  ordenada sobre  un tema de contingut  actual,
segons els interessos de l’alumnat. Treballar els conceptes de tesi, context argumentatiu,
justificació, arguments i contraarguments.

• Incorporar els connectors i les expressions d’opinió treballats en un debat oral formal per tal
d’argumentar i contraargumentar.

• Ser conscients dels aspectes verbals (to de veu, velocitat, vocalització, silencis, etc.) i dels
no verbals que participen en la comunicació oral (gestualitat, mirades, etc.).

Descripció de la proposta 
Després d’un treball de reflexió sistemàtica, els alumnes elaboren, per grups, el seu propi debat
a partir d’un document audiovisual que es projecta a classe i serveix de motivació i, alhora, de
presentació del tema.
Prèviament, s’han portat a terme diferents tasques a l’aula, escrites i orals,  que han facilitat
que els alumnes incorporessin les estructures que es volien treballar.
En aquesta  seqüència, el debat no és espontani ja que es prepara prèviament com a text es-
crit.
L’objectiu final de les diferents activitats és que l’alumnat incorpori connectors en el seu discurs,
que conegui l’estructura del debat i el treball de llengua formal que hi ha al darrera. A més a
més de ser crític amb un mateix i amb la resta de companys tot avaluant el procés d’aprenen-
tatge i el producte final. 

Aspectes didàctics i metodològics 
Es fa un treball individual de reflexió, seguit d’una posada en comú en el grup, en el qual tots
els membres cooperen per aconseguir un objectiu comú.
S’incorporen les rúbriques d’avaluació que serveixen de pauta per aconseguir la millora de l’ex-
pressió dels alumnes.

Durant tot el procés hi ha hagut:
• Observació directa a classe de cada grup i propostes de millora (ajuts i suggeriments per

part de la professora per millorar l’argumentació o el discurs oral).
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• Observació directa de cada grup per part dels companys i la professora durant l’ assaig  a
partir de les rúbriques de valoració del grup i individual.

• Pràctica posterior tenint en compte les valoracions que se’ls fan.
• Realització de la tasca formal final i enregistrament.

L’estructura que presenta el debat és la següent:
α) Cada grup presenta algun document (vídeo, imatge, presentació) que iniciï el debat i servei-

xi per enganxar una mica el públic;
β) El moderador presenta els tertulians, introdueix el tema, pregunta al públic si vol fer alguna

intervenció, les modera, si n’hi ha, clou la tertúlia i agraeix la participació als tertulians i al
públic.

Recursos emprats 
• Exercicis preparats prèviament per a la reflexió.
• Textos per analitzar-ne l’estructura i per fer-ne recreació.
• Sobres, targetes de colors amb connectors.
• Selecció de vídeos.
• Projecció a classe amb el canó.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
• Comunicativa lingüística i audiovisual
• Aprendre a aprendre

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Alumnat de 4t d’ESO.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Llengua i literatura catalanes

Documents adjunts
Documents per al professorat
• Desenvolupament de la seqüència
• Enregistrament de l’experiència: 

http://cdn.s2.eu.nice264.com//converted_work10/c/7/c71342ed42846e4df116/c71342ed428
46e4df116_f34bd39fc22345ff4a6b8ddacc0606b9.mp4

Documents per a l'alumnat
• Fitxa-arguments

Autoria
Mercè Canals, professora de Llengua catalana i Literatura a l’Institut Lluís Companys de Ripo-
llet (Barcelona)
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