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Eines per a la millora de la comprensió oral 
 

 
 
 
Objectius 

  
1- Millorar la comprensió oral dels aprenents. 
2- Proporcionar-los les estratègies necessàries per a ser oients 

competents. 
3- Desenvolupar la seva autonomia. 
4- Proposar als docents un protocol per a la creació de tasques de 

comprensió oral. 
5- Establir uns indicadors clars d’èxit i de millora per tal d’afavorir 

l’autoavaluació i la tasca avaluadora del docent. 
 
 
Descripció de la proposta 

  
Aquest itinerari consta de dues parts:  

1- Una reflexió i unes eines per a l’elaboració de tasques de comprensió 
oral. Aquesta documentació va dirigida als docents i es compon de: 

- Un protocol acompanyat d’una taula d’indicadors que permetran al 
docent elaborar les seves pròpies seqüències de comprensió oral, 

- Una taula amb totes les estratègies que un oient competent activa per 
accedir al sentit d’un document. Està acompanyada d’un seguit 
d’exemples d’activitats pràctiques. 
 

 
2- Una seqüència d’activitats que tenen per objectiu fer descobrir als 

aprenents les diferents estratègies i mesurar-ne el grau d’adquisició. 
Per això, aquesta part es compon de:  

- La presentació del projecte amb dues pre-activitats de sensibilització i 
reflexió, 

- Tres tasques (amb el full del professor i el full de l’alumne), 
- Una graella d’autoavaluació que l’aprenent ha d’omplir desprès de 

cada tasca. 
 
 
Recursos emprats 

 
Els materials proporcionats estan en format Word i es faciliten els links als 
documents audiovisuals. Els professors podran descarregar tota la 
documentació i adaptar-la a les seves necessitats. 
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Aspectes didàctics i metodològics 

 
Aquesta proposta es fonamenta en l’ensenyament significatiu que busca 
implicar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge amb l’objectiu de 
desenvolupar la seva autonomia. 
L’hi proporciona un seguit d’estratègies per a que pugui apropiar-se-les. 
Així mateix, li proporciona unes eines per a autoavaluar els seus progressos 
gràcies a uns indicadors que serviran també al professor en la seva tasca 
avaluadora. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

La comprensió oral: descobriment i apropiació per part de l’aprenent de les 
estratègies a l’abast per esdevenir un oient competent. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  

Adolescents (troisième et quatrième année d´ESO) et adultes 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat:  

- mp_Protocol_Creació_tasques_i_Indicadors.doc 
- mp_Estratègies.doc 
- mp_Presentació_projecte 
- mp_tasca_1.doc 
- mp_tasca_2.doc 
- mp_tasca_3.doc 

 
- Material de treball per a l’alumnat:  

- ma_tasca_1.doc 
- ma_tasca_2.doc 
- ma_tasca_3.doc 
- ma_Graella_autoavaluació.doc 

 
- vídeos: veure links a dins del material per al professor  

 
Autoria 

 
Una part d’aquest itinerari va ser elaborat pel Grup de treball sobre la millora 
de la Comprensió Oral 9004220500 – juny 2012 (Angels Bossacoma - Estelle 
Girard - Nathalie Lhuillier – Maria Josep Porta - Mariona Sans) 


