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 Debat a l'aula, argumentació oral i interacció grupal 
 
 
 
Objectius* 

  
• Argumentar de manera formal i ordenada sobre un tema de contingut 

actual, segons els interessos de l’alumnat. 
• Conèixer i practicar les interaccions orals formals en un contingut de 

debat. 
• Valorar i respectar les opinions dels altres. 
• Avaluar els processos verbals i no verbals en la pràctica del debat i 

proposar-ne millores. 
 
Descripció de la proposta* 

 
Realització d’un debat a l’aula, aportant tot tipus d’informació adient, segons 
els arguments a defensar. 
 
Tot l’alumnat hi té un paper, des dels moderadors fins al públic. Tots han 
d’estar ben informats per poder participar-hi de manera activa. 
 
Recursos emprats* 

 
Hi ha una cerca d’informació en fonts diferents i amb veus d’autoritat per 
reforçar els arguments que s’aporten al debat. Es registra cada debat d’aula i 
posteriorment, es visualitza per poder fer una autoavaluació de tot el grup i 
de cadascun dels participants: 
 
Editors de vídeo: 
http://www.anexom.es/servicios-en-la-red/los-mejores-editores-de-video-
online/ 
http://wwwhatsnew.com/2007/07/28/video-cellsea-editor-de-videos-online/ 
http://elgeek.com/4924/pixorial-un-completo-editor-de-videos-online 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

  
Comença l’activitat amb l’organització de rols. Hi ha la taula d’uns 7 o 8 
membres, un moderador/a de taula, de públic, un observador/a, i finalment 
el públic que també hi participarà de manera activa una vegada acabat el 
debat de la taula. Es deixa uns deu dies per cercar informació sobre la 
temàtica triada, i es passa a realitzar el debat tota una hora de la matèria. 
 
Un cop fet el muntatge de l’audiovisual, es passa a visionar durant una hora 
de classe per fer-ne l’autovaloració i les propostes de millora, des dels 
continguts, llenguatge verbal i no verbal (document adjunt). 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
S’hi treballa de manera destacada la interacció oral i l’argumentació formal.  
 
L’autovaloració serà també un factor que servirà per reflexionar sobre el 
tema de l’oralitat i la posterior millora. Per tot això, a més de 
l’enregistrament, hi ha la figura de l’observador/a que farà el relat amb una 
pauta (document adjunt). 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
És una proposta adreçada a 4 ESO, encara que es pot implementar a qualsevol 
etapa de secundària o batxillerat. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
L’eix central és l’argumentació oral, encara que un protagonista necessari és 
la tria del tema de l’actualitat que se centra en els interessos de l’alumnat. 
Aquesta combinació motiva la participació de tot el grup-aula. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat: 
 
ma_fitxa_observació 
ma_fitxa_valorativa 
 
- Mostra dels debats realitzats a l’Institut Vilamajor de Sant Pere de 

Vilamajor (Vallès Oriental): 
 
http://blip.tv/itraver/debat-a-l-aula-4a-6464886 
 
http://blip.tv/itraver/debat-al-aula-4b-6464951 
 
http://blip.tv/itraver/debat-al-aula-4c-6470141 
 

 
 


