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Context

La ZER ha participat 
en plans d’impuls a la 
l’escriptura com 
“ARA ESCRIC”.



Producte
Exposició oral per transmetre la informació

https://drive.google.com/file/d/1XvP9yiggoaJ7zjlmvatKQR0x-kwcAOMZ/view?usp=sharing


L’activitat
OBJECTIU 1:
Exposar un tema tenint en compte les 
habilitats comunicatives necessàries: to de 
veu, gesticulació, pronunciació, respecte al 
torn de paraula, mostrar interès...; per fer-ho 
de manera ordenada i comprensible.

OBJECTIU 2:
Utilitzar diverses estratègies: planificar a partir 
d’un guió o esquema, utilitzar suports digitals, 
memoritzar, assajar..; per a la producció d’una 
exposició oral.

OBJECTIU 3:
Informar a les famílies i resta de companys de 
l’escola, mostrant seguretat, d’algun aspecte 
que, en un principi, se n’encarrega l’equip 
docent per a què quedin correctament 
informats i assabentats.



L’activitat



L’activitat



L’activitat

ELS RACONS
EI- ESCOLA DOS RIUS

LA CIUTAT PERFECTA
CI- ESCOLA LA RÀPITA

ELS OFICIS EN EL TEMPS DE LA 
CENTRAL

CM-ESCOLA DOS RIUS

WONDER
4t I CS-ESCOLA JOAN ROS PORTA



Evidències de l’activitat



Evidències de l’activitat



Evidències de l’activitat

Manca el vídeo “La ciutat perfecta”, el format de l’arxiu no permet 

ser reproduït. 

Per descarregar l’arxiu PPT original feu clic aquí.

https://drive.google.com/file/d/1zci_QWceXI3IyXHItB8uDtT29BdHZmxe/view


Punts forts

Es presenta un gran 

repte que parteix de la motivació.

L’alumne/a informa les famílies 

sobre una activitat molt important.

Context real que es pot generalitzar 

a altres situacions de la vida quotidiana.

Els objectius incorporen competències, continguts 

clau, destinataris i criteris d’execució.

La planificació a nivell docent és correcta.

Moltes habilitats comunicatives i estratègies.



Punts forts

Hi ha molt assaig.

Tenim gravacions anteriors, hem fet l’activitat abans.

L’activitat és oberta i permet la flexibilització i 

adaptació de l’aprenentatge de l’alumne/a.

Hi ha molta diversitat de materials que ajuden 

l’alumnat en la realització de la tasca.



Resultats
(Què han après els alumnes?)

(Què han après els docents?)



Conclusions

Propostes de millora

- Poder tornar a la idea inicial de fer una presentació oral a les 

famílies sobre les colònies (sortida més important del curs), si la 

situació sanitària ens ho permet.

- Fer l’exposició en una altra llengua vehicular de l’escola, en el 

nostre cas, escollirem la llengua anglesa.



Enllaços

- https://agora.xtec.cat/zereljonc/

- Tenim la paraula (XTEC)

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/llengua-oral/tenim-la-paraula/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/llengua-oral/tenim-la-paraula/
https://agora.xtec.cat/zereljonc/

