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Objectius 

L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir estratègies que permetin ampliar la competència oral 
dels estudiants i, especialment, desenvolupar les habilitats necessàries per expressar-se de 
forma adequada i eficaç en diferents situacions formals pròpies de l'àmbit acadèmic (classes, 
conferències, exposicions de treballs, etc.) i de la professió de magisteri (presentacions, 
reunions, explicacions a classe, etc.). 

 

Temari 

1. La competència comunicativa oral: elements que incideixen en el procés de composició dels 
discursos orals: 

• Lingüístic i prosòdic (correcció fonètica i gramatical, claredat articulatòria, entonació i 
pauses, etc.) 

• Sociolingüístic (registres lingüístics, regles de comportament social) 

• Discursiu (repetició, connexió, progressió temàtica, etc.) 

• Estratègic (recursos per incrementar l’eficàcia del discurs) 

2. Els gèneres orals formals 

2.1. L’explicació (a classe, en la presentació d’un treball, en una comunicació en un congrés, 
etc.) 

• Objectius i estructura d’una explicació oral 

• Planificació d’una exposició formal 

Selecció i organització de les idees 

Connexió entre les idees 

Previsió d'itineraris per al desenvolupament de tema. 

• Recursos per assegurar l’eficàcia del discurs 

Estratègies per facilitar la comprensió dels discurs (basades en la repetició, la paràfrasi, 
l’exemplificació, l’ús de materials de suport, etc.) 

Estratègies per mantenir l’atenció dels estudiants (basades en la participació, l’establiment de 
complicitat, etc.). 

2.2. La defensa d’un punt de vista (en un debat, en una reunió de feina, en unes oposicions, en 
la defensa d’un treball, etc.). 



• - Objectius i estructura del discurs argumentatiu  

• Planificació d’un discurs argumentatiu 

Selecció dels arguments 

Justificació dels arguments 

Previsió de les objeccions del destinatari 

• Recursos per assegurar l’eficàcia del discurs 

Estratègies i arguments per convèncer i per atenuar la imposició 

2.3. Els actes protocolaris (presentacions d’actes o de persones, inauguracions, cloendes, 
lliurament de premis, etc.) 

Selecció i adequació dels continguts 

Estratègies per aconseguir els objectius que es proposen (commoure, convèncer, etc.) 

Habilitats de lectura i de semilectura en públic 

 

Metodologia  

És un curs instrumental, que es desenvoluparà a partir d’unes breus explicacions teòriques 
inicials, de l’anàlisi de models, de les pràctiques que realitzaran els alumnes i del comentari 
sobre aquestes exposicions. Les intervencions s'enregistraran en vídeo per tal de facilitar-ne la 
valoració i l’assessorament individual. 

 

Avaluació  

L'avaluació es farà mitjançant l'exposició individual de discursos orals, en els quals es valorarà 
la correcta aplicació per part de l'alumne dels continguts treballats durant el curs. 
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