
Tasca final de llengua oral formal: Fes-me’n cinc cèntims!

Informació contextual:
Alumnat: Alumnat estranger que ha sortit d'aula d'acollida i s'ha incorporat a un grup ordinari de ritme lent i alumnat 
nouvingut amb menys de 12 mesos al sistema educatiu. Tots els alumnes segueixen un PI (programa individual) a les 
matèries instrumentals i optatives. Una alumna és NEE (necessitats educatives especials).  
Nivell: 3r ESO
Nombre d'alumnes: 10
Context del centre.
L’institut Maria Aurèlia Capmany es troba al  barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.  La presència d’immigració
al barri representa el 70%, la qual cosa es reflecteix al centre amb un 60% d’alumnat immigrant.  Els alumnes 
procedeixen de classe socials desafavorides de forma majoritària. Hi ha força casos d’alumnat amb problemes socials i 
econòmics greus, així com també alumnat  d’alt risc social. Convé dir que la llengua de comunicació preferent entre els 
alumnes és el castellà. Al carrer, la presència del castellà com a instrument de comunicació entre els veïns és molt 
forta.

Objectius específics que em plantejo:
● Obj 1:  Analitzar i  interpretar la informació relativa a l’ús d’una eina  TIC  a l’àmbit educatiu. 
● Obj 2: Comunicar aquesta  informació mitjançant els recursos propis de l’oralitat  formal: text  a explicar,  ús de    la veu

i gestualitat.
● Obj 3: Escoltar de forma activa les intervencions dels companys.

Activitats que fem per aconseguir cadascun dels objectius:

● Obj 1: Analitzar i  interpretar la informació relativa a l’ús d’una eina  TIC  a l’àmbit educatiu. 

❏ Activitat 1: Lectura i interpretació d’un text.
❏ Activitat 2: Reconeixement i tria de la informació més rellevant .
❏ Activitat 3: Redacció d’un text/guió per ser reproduït oralment: introducció,  explicació, recerca d’arguments i cloenda. 



● Obj 2: Comunicar aquesta  informació mitjançant els recursos propis de l’oralitat  formal: text  a explicar,  ús de la veu i 
gestualitat.

❏ Activitat 1: Reproducció del text oral preparat tot tenint en compte els aspecte propis  de la llengua oral  (ús  de la veu, 
gestualitat i claredat expositiva). 

❏ Activitat 2: Memorització i estudi del text preparat.

● Obj 3: Escoltar de forma activa les intervencions dels companys.
❏ Activitat 1: Elaborar una llista per la qual els alumnes necessiten silenci per a l’activitat. 

Avaluació formativa:
Revisió/feedback de cada activitat amb l’alumnat per comprovar si s’han aconseguit els objectius:

● Obj 1: Lectura i interpretació d’un text.
Ajuts en:
-comprensió de vocabulari específic i
-redacció del text.

● Obj 2: Comunicar aquesta  informació mitjançant els recursos propis de l’oralitat  formal: text  a explicar,  ús de la veu, 
gestualitat.

Ajuts en:
-millora de l’expressió corporal i l’entonació.

● Obj 3: Escoltar de forma activa les intervencions dels companys.

Realització de la tasca oral formal final i enregistrament

Avaluació sumativa:
Integració dels objectius en el discurs oral formal final
1-Sap diferenciar la informació rellevant d’un text.
2-Es capaç de redactar un text per ser reproduït oralment a partir de la informació cercada.
3-Reprodueix oralment un text tot tenint en compte les característiques de l’oralitat formal.
4-Escolta els companys i respecta el to de paraula.


