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 1. Presentació de la guia 

 

 

El propòsit de la guia és aportar informació i reflexionar sobre dos temes: el material 

audiovisual disponible i el seu possible ús en fer servir una metodologia docent activa, 

com la classe inversa. Després d'abordar aquestes dues qüestions i recapitular, es presenta 

una selecció de bibliografia per poder aprofundir en els fonaments, l'aplicació i els 

resultats de la metodologia esmentada. 

 

 

 2. Descripció del material audiovisual 

 

 

2.1 Presentació d’Oratoria actual 

 

2.1.1 Què és Oratoria actual? 

Es un compendi coherent d’unitats temàtiques explicades en vídeo, consultable per 

internet, que acompanya una sèrie de preguntes de correcció automàtica i una guia amb 

suggeriments d'ús. 

 

2.1.2 Quin és el propòsit d’Oratoria actual? 

El propòsit és proporcionar a la comunitat un material docent audiovisual sobre com 

parlar en públic que pugui ser útil tant per a l'autoaprenentatge de qualsevol persona 

interessada com per a docents i avaluadors. Es pretén que sigui un suport a la formació 

en una competència transversal: la competència comunicativa oral i, en concret, l'habilitat 

per explicar i defensar en públic de manera clara, raonada, coherent, adequada i atractiva 

un tema, tenint en compte a més el ús de la veu i la gestió de les emocions. Es concep 

com un punt de partida on es tracten aspectes bàsics d'oratòria, amb especial atenció a les 

explicacions de caràcter acadèmic i científic. 

 

2.1.3 Quins són els objectius d’Oratoria actual? 

Oratoria actual té com a primer objectiu la transferència del coneixement a la societat. 

Després d'anys d'experiència a les aules universitàries, a tallers i cursos, i atesa la freqüent 

i coneguda dificultat que presenten moltes persones per parlar en públic malgrat que és 

una habilitat considerada imprescindible tant a l'acadèmia com a la professió, sorgeix el 

convenciment que convé contribuir a donar resposta a aquesta necessitat social oferint 

explicacions i orientacions perquè del treball realitzat a la universitat es pugui beneficiar 
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el màxim nombre de persones, de qualsevol origen i en qualsevol lloc, i també fora de 

l'acadèmia. 

El segon objectiu d’Oratoria actual és facilitar l'autoaprenentatge. Es destina 

principalment a estudiants universitaris de qualsevol nivell i titulació, però pot ser 

d'interès per a altres col·lectius, tant d'estudiants i professionals com de qualsevol persona 

interessada a millorar la competència oral, que pot descobrir en els materials algun 

aspecte que la condueixi a reflexionar, a aprofundir i a practicar per millorar les seves 

habilitats. Això també pot ser útil per als tutors de treballs acadèmics o de recerca que 

volen proporcionar als estudiants una referència perquè reforcin pel seu compte 

l'aprenentatge de la competència oral. 

El tercer objectiu d’Oratoria actual és aplanar el treball docent a totes les titulacions en 

ajudar a alliberar hores de classe d'explicacions fonamentals, permetent així que es puguin 

dur a terme activitats participatives i específiques del propi camp, en què l'alumnat és 

protagonista (seguint, per exemple, una classe inversa). Actualment, malgrat ser al punt 

de mira dels currículums de les titulacions i de tot docent, és comú que hi hagi activitats 

convenients i profitoses per a l’exercici professional dels futurs titulats que no es poden 

arribar a fer en el temps d'aula programat per a les assignatures. 

El quart objectiu d’Oratoria actual és que els avaluadors els àmbits d'especialització dels 

quals són aliens a l'ús de la llengua en la comunicació però que es troben davant del repte 

d'haver d'avaluar intervencions orals als seus camps específics (exposicions a l'aula, 

treballs de final de grau, de màster…) puguin trobar un suport a l'hora d'establir criteris 

fiables que els ajudin a fer cabalment la seva feina. Partint d'aquest marc, poden cercar 

amb més precisió la millor manera d'adaptar les pautes a la seva especialitat i a la situació 

comunicativa concreta que volen avaluar. 

 

2.2 Contingut i organització dels temes 

 

2.2.1 Quina mena de materials s’agrupen a Oratoria actual? 

Els materials vinculats són de tres tipus: 25 unitats en vídeo amb explicacions, els 

mateixos vídeos amb algunes preguntes de correcció automàtica (sempre que sigui 

pertinent pel contingut, cosa que dóna lloc a 22 unitats) i aquesta guia d'ús. 
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2.2.2 Com s’estructuren les unitats del compendi Oratoria actual? 

Encara que algunes unitats són lleugerament diferents (com, per exemple, la dedicada a 

la presentació del compendi i la que aborda el tema del temor a parlar en públic, que es 

basa en una entrevista), generalment totes les unitats segueixen una estructura semblant. 

Després de presentar la unitat i els seus continguts, s'expliquen els temes, se n'aporten 

exemples, s'acaba destacant la substància clau, s'agraeix l'atenció i es recomanen diverses 

lectures per poder assentar la matèria i ampliar informació. A l'última part del vídeo 

consten primer els crèdits i després els agraïments a tots aquells que van fer possible el 

treball amb el seu suport, generositat i dedicació. 

 

2.2.3 Quina mena d’exemples s’aporten? 

Destaca la presència d’exemples de fragments d’intervencions orals reals realitzades per 

estudiants universitaris. Tenen el valor de representar situacions autèntiques en un cert 

punt de la corba d'aprenentatge i de cap manera poden fer-se inferències sobre la vàlua 

acadèmica o professional de les persones a partir dels fragments aportats, en els quals 

només es reflecteix un instant de la seva progressió com a estudiants, de vegades 

compromès. Les aportacions són el reflex de la seva implicació en el treball i de la seva 

generositat en acceptar formar part d'un procés de millora en el qual tots puguem aprendre 

al seu costat. Mereixen, per tant, dins i fora de l'aula, el màxim agraïment i respecte. 

El material proporcionat al projecte Oratoria actual és el resultat d'una llarga experiència 

docent durant la qual s'ha treballat amb els estudiants de manera pràctica, emprant 

metodologies actives. Les classes es planifiquen amb un enfocament comunicatiu i es 

realitzen exercicis formatius i avaluatius de diversa mena aprofitant per aconseguir la 

progressió de l'aprenentatge la idoneïtat de les diferents sales de la Facultat de Lletres de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, en les quals al llarg del curs es van fent 

enregistraments que es comenten durant les classes. 

A més dels exemples que es van aportant de viva veu durant les explicacions de cada 

vídeo, també es compta amb les aportacions de la professora Cecilia Gassull Bustamante, 

que il·lustra amb el seu cos la selecció d'exercicis que proposa sobre cura i ús de la veu. 

 

2.2.4 Com s'aborda el tema de la por de parlar en públic? 

Es planteja com a resultat d'una entrevista. A partir de la proposta de dotze preguntes, la 

professora Rosa Raich Escursell respon aclarint dubtes i fent suggeriments des de la seva 

experiència en el camp de la psicologia. 
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2.2.5 En què consisteix la secció Para saber más? 

Després de les explicacions, al final de cada vídeo es pot consultar una llista amb una 

selecció de referències bibliogràfiques. L'objectiu és fonamentar el que s'ha dit (ja que 

per presentar els temes de manera senzilla i visual, apta per a usuaris de diferents nivells 

i interessos, s'ha optat per prescindir de l'hàbit acadèmic de la cita pertinent i constant) i 

permetre que cadascú pugui documentar-se i ampliar la informació d’acord amb els seus 

interessos particulars. L'accés a aquestes obres facilita la possibilitat de continuar 

indagant de manera rigorosa al camp. 

 

2.2.6 Contenen les unitats d’Oratoria actual preguntes de correcció automàtica? 

Sí, però només en una de les versions. A excepció d'aquestes tres unitats: “01 

Presentación”, “22 El temor a hablar en público: 12 preguntas con respuesta” i “25 

Recapitulación, autoevaluación y cierre”, en què per la seva naturalesa s'han omès, per a 

totes les altres unitats es compta amb una versió del vídeo neta, sense preguntes 

(disponible al canal de Polimèdia) i una altra amb algunes preguntes incorporades (amb 

un enllaç independent). 

 

2.3 Temes i accés als materials 

 

2.3.1 Puc accedir lliurement als materials d’Oratoria actual? 

Els recursos són d’accés lliure per internet des de la web de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Els vídeos no són descarregables, però aquesta guia, sí. 

 

2.3.2 Quins temes s’aborden en el compendi Oratoria actual i quins són els seus 

enllaços? 

El curs consta de 25 unitats independents en què es van abordant temes en un possible 

ordre. A la primera es presenta el material del curs i a la darrera es recapitula, es proposa 

una pauta per a l'autoavaluació i es tanca. 22 de les unitats poden treballar també a partir 

de vídeos amb preguntes de correcció automàtica. 

La llista es la següent: 

 

 

01 Presentación 

https://polimedia.uab.cat/video/01-presentacion 

 

02 Cualidades apreciadas en un discurso oral 

https://polimedia.uab.cat/video/02-cualidades-apreciadas-en-un-discurso-oral 

https://quizz.uab.cat/video/02-cualidades-apreciadas-en-un-discurso-oral  

 

https://polimedia.uab.cat/video/01-presentacion
https://polimedia.uab.cat/video/02-cualidades-apreciadas-en-un-discurso-oral
https://quizz.uab.cat/video/02-cualidades-apreciadas-en-un-discurso-oral
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03 La planificación 

https://polimedia.uab.cat/video/03-la-planificacion 

https://quizz.uab.cat/video/03-la-planificacion  

 

04 La adecuación 

https://polimedia.uab.cat/video/04-la-adecuacion 

https://quizz.uab.cat/video/04-la-adecuacion  

 

05 La estructura 

https://polimedia.uab.cat/video/05-la-estructura 

https://quizz.uab.cat/video/05-la-estructura  

 

06 Cómo iniciar una exposición oral 

https://polimedia.uab.cat/video/06-como-iniciar-una-exposicion-oral 

https://quizz.uab.cat/video/06-como-iniciar-una-exposicion-oral  

 

07 La introducción 

https://polimedia.uab.cat/video/07-la-introduccion 

https://quizz.uab.cat/video/07-la-introduccion  

 

08 La conclusión 

https://polimedia.uab.cat/video/08-la-conclusion 

https://quizz.uab.cat/video/08-la-conclusion 

 

09 Cómo cerrar una exposición oral 

https://polimedia.uab.cat/video/09-como-cerrar-una-exposicion-oral 

https://quizz.uab.cat/video/09-como-cerrar-una-exposicion-oral  

 

10 La voz 

https://polimedia.uab.cat/video/10-la-voz-1 

https://quizz.uab.cat/video/10-la-voz 

 

 

 

 

 

https://polimedia.uab.cat/video/03-la-planificacion
https://quizz.uab.cat/video/03-la-planificacion
https://polimedia.uab.cat/video/04-la-adecuacion
https://quizz.uab.cat/video/04-la-adecuacion
https://polimedia.uab.cat/video/05-la-estructura
https://quizz.uab.cat/video/05-la-estructura
https://polimedia.uab.cat/video/06-como-iniciar-una-exposicion-oral
https://quizz.uab.cat/video/06-como-iniciar-una-exposicion-oral
https://polimedia.uab.cat/video/07-la-introduccion
https://quizz.uab.cat/video/07-la-introduccion
https://polimedia.uab.cat/video/08-la-conclusion
https://quizz.uab.cat/video/08-la-conclusion
https://polimedia.uab.cat/video/09-como-cerrar-una-exposicion-oral
https://quizz.uab.cat/video/09-como-cerrar-una-exposicion-oral
https://polimedia.uab.cat/video/10-la-voz-1
https://quizz.uab.cat/video/10-la-voz
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11 El cuerpo como instrumento de la voz 

https://polimedia.uab.cat/video/11-el-cuerpo-como-instrumento-de-la-voz-1 

https://quizz.uab.cat/video/11-el-cuerpo-como-instrumento-de-la-voz 

 

12 Preparación y cuidado del instrumento vocal 

https://polimedia.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-

vocal-1 

https://quizz.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-vocal  

 

13 La respiración 

https://polimedia.uab.cat/video/13-la-respiracion-1 

https://quizz.uab.cat/video/13-la-respiracion 

 

14 La proyección de la voz 

https://polimedia.uab.cat/video/14-la-proyeccion-de-la-voz 

https://quizz.uab.cat/video/14-la-proyeccion-de-la-voz  

 

15 La claridad en la articulación 

https://polimedia.uab.cat/video/15-la-claridad-en-la-articulacion 

https://quizz.uab.cat/video/15-la-claridad-en-la-articulacion  

 

16 El uso expresivo de la voz 

https://polimedia.uab.cat/video/16-el-uso-expresivo-de-la-voz 

https://quizz.uab.cat/video/16-el-uso-expresivo-de-la-voz  

 

17 La expresión verbal 

https://polimedia.uab.cat/video/17-la-expresion-verbal 

https://quizz.uab.cat/video/17-la-expresion-verbal  

 

18 La corrección normativa 

https://polimedia.uab.cat/video/18-la-correccion-normativa 

https://quizz.uab.cat/video/18-la-correccion-normativa  

 

 

 

https://polimedia.uab.cat/video/11-el-cuerpo-como-instrumento-de-la-voz-1
https://quizz.uab.cat/video/11-el-cuerpo-como-instrumento-de-la-voz
https://polimedia.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-vocal-1
https://polimedia.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-vocal-1
https://quizz.uab.cat/video/12-preparacion-y-cuidado-del-instrumento-vocal
https://polimedia.uab.cat/video/13-la-respiracion-1
https://quizz.uab.cat/video/13-la-respiracion
https://polimedia.uab.cat/video/14-la-proyeccion-de-la-voz
https://quizz.uab.cat/video/14-la-proyeccion-de-la-voz
https://polimedia.uab.cat/video/15-la-claridad-en-la-articulacion
https://quizz.uab.cat/video/15-la-claridad-en-la-articulacion
https://polimedia.uab.cat/video/16-el-uso-expresivo-de-la-voz
https://quizz.uab.cat/video/16-el-uso-expresivo-de-la-voz
https://polimedia.uab.cat/video/17-la-expresion-verbal
https://quizz.uab.cat/video/17-la-expresion-verbal
https://polimedia.uab.cat/video/18-la-correccion-normativa
https://quizz.uab.cat/video/18-la-correccion-normativa 
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19 Técnicas para presentaciones breves 

https://polimedia.uab.cat/video/19-tecnicas-para-presentaciones-breves 

https://quizz.uab.cat/video/19-tecnicas-para-presentaciones-breves 

 

20 El material de soporte 

https://polimedia.uab.cat/video/20-el-material-de-soporte 

https://quizz.uab.cat/video/20-el-material-de-soporte  

 

21 La comunicación no verbal 

https://polimedia.uab.cat/video/21-la-comunicacion-no-verbal 

https://quizz.uab.cat/video/21-la-comunicacion-no-verbal  

 

22 El temor a hablar en público: 12 preguntas con respuesta 

https://polimedia.uab.cat/video/22-el-temor-a-hablar-en-publico-12-preguntas-

con-respuesta 

 

23 La respuesta a la ronda de preguntas 

https://polimedia.uab.cat/video/23-la-respuesta-a-la-ronda-de-preguntas 

https://quizz.uab.cat/video/23-la-respuesta-a-la-ronda-de-preguntas  

 

24 La improvisación 

https://polimedia.uab.cat/video/24-la-improvisacion 

 

https://quizz.uab.cat/video/24-la-improvisacion  

 

25 Recapitulación, autoevaluación y cierre 

https://polimedia.uab.cat/video/25-recapitulacion-autoevaluacion-y-cierre  

  

https://polimedia.uab.cat/video/19-tecnicas-para-presentaciones-breves
https://quizz.uab.cat/video/19-tecnicas-para-presentaciones-breves
https://polimedia.uab.cat/video/20-el-material-de-soporte
https://quizz.uab.cat/video/20-el-material-de-soporte
https://polimedia.uab.cat/video/21-la-comunicacion-no-verbal
https://quizz.uab.cat/video/21-la-comunicacion-no-verbal
https://polimedia.uab.cat/video/22-el-temor-a-hablar-en-publico-12-preguntas-con-respuesta
https://polimedia.uab.cat/video/22-el-temor-a-hablar-en-publico-12-preguntas-con-respuesta
https://polimedia.uab.cat/video/23-la-respuesta-a-la-ronda-de-preguntas
https://quizz.uab.cat/video/23-la-respuesta-a-la-ronda-de-preguntas
https://polimedia.uab.cat/video/24-la-improvisacion
https://quizz.uab.cat/video/24-la-improvisacion
https://polimedia.uab.cat/video/25-recapitulacion-autoevaluacion-y-cierre
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2.3.3 He de fer servir els vídeos en l'ordre en què apareixen publicats? 

No necessàriament, ja que cada unitat és independent. Encara que se suggereix una 

seqüència ordenada i els temes es poden relacionar entre si, cada unitat està dedicada a 

un aspecte i es pot utilitzar de forma autònoma. 

Per al personal docent és convenient conèixer primer el contingut del material complet 

per poder decidir després com presentar els temes en funció del propi objectiu. 

 

2.4 Llengua emprada i aplicabilitat 

 

2.4.1 En quina llengua s’imparteixen els continguts d’Oratoria actual? 

La llengua vehicular i la dels exemples aportats és l’espanyol. 

 

2.4.2 Es pot fer servir el compendi Oratoria actual per millorar l'habilitat per 

expressar-se oralment en altres llengües i en diferents cultures? 

Sí, però amb prudència. Encara que la majoria de les qüestions són independents de la 

llengua emprada i fàcilment transportables, cal tenir en compte que cada llengua té la seva 

pròpia riquesa i disposa dels seus propis recursos lingüístics. Igualment, cal recordar que 

els usos i costums lingüístics difereixen entre grups i cultures i que allò exposat és un 

marc del qual partir, però que convé adaptar a cada necessitat comunicativa concreta. 

Quant a les publicacions que serveixen de font de documentació per expressar-se amb 

correcció normativa (quan n'hi ha), són privatives de cada comunitat lingüística i, per tant, 

seran diferents per a cada llengua. Les que s'esmenten als materials són les de l'espanyol. 

A més, de la mateixa manera que les pautes que proporcionen les acadèmies de la llengua 

espanyola van sent actualitzades amb el temps, en el cas de treballar sobre com parlar en 

públic utilitzant una altra llengua convé també assegurar-se de consultar informació 

actualitzada. 

 

2.5 Explotació dels materials segons objectius 

 

2.5.1 Estic aprenent. Com puc aprofitar el material audiovisual d’Oratoria actual 

per millorar en les meves pròpies intervencions orals? 

Qualsevol pot continuar millorant les habilitats en la competència oral encara que tingui 

àmplia experiència parlant en públic: és un aprenentatge on anem progressant al llarg de 

la vida. Sovint, a més, demostrar una sòlida competència se'ns exigeix abans que ens 

hàgim pogut formar en oratòria, cosa que provoca inseguretats i fins i tot problemes físics 

a la laringe per un ús deficient de la veu. 

Tot i que el compendi està pensat per cobrir qüestions bàsiques, la reflexió sobre els 

exemples aportats, els exercicis que es proposen, alguns consells i el suggeriment de 
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lectures en cada tema també poden resultar una estimulant font d'inspiració perquè 

professionals de diferents àmbits puguin trobar el seu propi camí. 

Si es fa servir per a l'autoaprenentatge i sense les orientacions d'un tutor o d'un docent en 

el marc d'una assignatura, és recomanable consultar primer aquesta guia, després revisar 

els vídeos de manera ordenada fins al final, ampliar informació mitjançant la lectura de 

les obres recomanades que resultin de més interès en el moment i, per fi, repetir l'estudi a 

partir dels vídeos on s'inclouen les preguntes de correcció automàtica. 

Com que és natural, i atès que el perfil i el nivell de cada persona usuària són diferents, 

també és possible centrar-se només en els aspectes que es considerin més necessaris. En 

aquest cas, es recomana precaució, ja que és freqüent confondre la desimboltura i 

l'extraversió amb la capacitat per parlar en públic (especialment si a més s'ha d'adequar a 

situacions formals), cosa que podria portar a desestimar la conveniència de continuar 

avançant en alguns aspectes en els quals encara hi ha un ampli marge de millora. 

 

2.5.2 Soc docent. Com puc aprofitar el material audiovisual d’Oratoria actual a les 

classes? 

Depèn dels objectius. Si el material és un complement més per a l'assignatura, només cal 

proporcionar als estudiants l'enllaç al conjunt de vídeos perquè els usin de manera 

autònoma gestionant-ne la consulta a mesura que els necessiten i, si es considera prudent, 

presentar breument el compendi al principi del curs indicant-ne el propòsit. Si es volen 

integrar a la pròpia assignatura, es poden vincular els continguts pertinents als temes 

tractats tot seleccionant els vídeos adequats i relacionant-los amb les pròpies explicacions 

i pràctiques que es programaran. Especialment en aquest segon cas, val la pena reflexionar 

sobre si es vol partir dels vídeos amb preguntes o de la versió que no les té. 

En permetre que els punts essencials quedin assimilats mitjançant treball autònom, les 

sessions de classe es poden dedicar a aprofundir en els temes desitjats, a tractar qüestions 

específiques de l'àmbit i a fer pràctiques adequades a l'especialitat, cosa que facilita una 

gestió més profitosa del temps. 

Per exemple, després de recomanar l'estudi de les unitats que tracten sobre la planificació 

i l'estructura, en algunes titulacions serà d'interès endinsar-se en els tipus textuals, en els 

tipus de seqüències, en les relacions i diferències entre exposició i explicació, en el paper 

de l'argumentació, en els procediments inductius i deductius, en l'estructura quadrada i la 

disposició en paral·lel… A cada titulació es valorarà la conveniència de recomanar una 

certa manera de dur a terme la documentació i d'integrar-la, i es podrà relacionar el 

concepte d’estructura amb la manera com es desenvolupa una entrevista, una roda de 

premsa, un debat, una vista oral, una trobada clínica amb un pacient, una tutoria, la gestió 

del temps mort a l'esport, l'atenció telefònica al client… Les pràctiques es podran adaptar 

aleshores a les necessitats particulars. Encara que el punt d'inici sigui la recomanació d'un 

mateix audiovisual, difícilment hi haurà dues classes iguals. 

 

2.5.3 Estic tutoritzant. Com puc aprofitar el material audiovisual d'Oratoria actual 

per tutoritzar i dirigir treballs? 
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El curs es pot recomanar com a suport per als estudiants que preparen la presentació oral 

del treball de final de grau, del treball final de màster, de la tesi doctoral o de qualsevol 

treball acadèmic o de recerca. Un cop disposin d'un marc bàsic després de consultar els 

materials, l'orientació proporcionada durant les tutories podrà ser ja més específica de 

l'àmbit d'estudi, del nivell i de la situació. Per exemple, les recomanacions sobre la manera 

de gestionar la ronda de respostes després d'unes preguntes podran ampliar-se en funció 

dels diferents tipus de sessions i convindrà oferir suggeriments concrets sobre el protocol 

a la pròpia comunitat per als diferents actes acadèmics davant tribunals, tenint en compte 

si es treballa de manera presencial o en línia. 

 

2.5.4 Estic avaluant. Com puc aprofitar el material audiovisual d'Oratoria actual per 

avaluar exposicions orals? 

Tot i que en principi està pensada per a la pròpia reflexió, l'última unitat conté una llista 

de 10 aspectes essencials que es podrien tenir en compte en avaluar i que cadascú pot 

adaptar a les seves necessitats i objectius (per exemple, distingint una exposició d'un 

debat).  

A partir d'aquí, es pot crear una rúbrica per a l'avaluació que reculli quins són els nivells 

de competència que s’establiran i els indicis que cada nivell portarà associats. Per 

exemple, el rigor a l'hora de proporcionar informació i argumentar es pot avaluar tenint 

en compte dos nivells (apte/no apte), emprant una altra divisió senzilla amb els tres nivells 

usats durant l'explicació proporcionada (bo/acceptable/problemàtic) o avaluar-se afinant 

fins a determinar cinc nivells o tants com es considerin necessaris. Això anirà en funció 

tant del criteri mateix en avaluar com dels requisits de la institució a l'hora de proposar 

qualificacions. 

A més de les deu qüestions esmentades, se’n plantegen també tres més que podrien o no 

considerar-se dins d'un procés d'avaluació, però que sens dubte porten a una reflexió. En 

finalitzar la unitat, es proporciona una selecció de referències sobre com abordar 

l'avaluació de la competència oral, entre les quals hi ha diversos treballs en què es 

proposen rúbriques.  
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2.6 Autoria 

 

2.6.1 Qui ha treballat en els continguts d’Oratoria actual? 

Els continguts estan preparats per tres docents universitàries especialistes en llengua oral, 

en veu i en psicologia, respectivament. 

El compendi Oratoria actual està dirigit i coordinat per Carme de-la-Mota Gorriz, que és 

autora també de la present guia i dels continguts de les unitats: selecció, estructura i 

explicació dels temes, enregistrament, selecció i comentari dels exemples d'estudiants, 

recomanacions, referències bibliogràfiques, preguntes autocorregides, orientacions per 

autoavaluar-se, etc. És llicenciada en Filologia Catalana i en Filologia Espanyola, es va 

doctorar amb un treball sobre la informació nova al discurs i és professora titular de 

llengua del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. És membre del Grup d´Estudis de Prosòdia (GrEP), del Centre de Lingüística 

Teòrica (CLT) i de l´Associació d´Estudis sobre Discurs i Societat (EDiSo). Està 

acreditada des del 2007 en Formació Docent en Educació Superior. Investiga en llengua 

oral i ha desenvolupat la seva dilatada activitat docent en diferents titulacions i nivells 

universitaris, des del primer curs fins a màsters i doctorats. Ha estat professora, entre 

altres matèries, d'expressió oral, expressió escrita, estàndard oral, discurs acadèmic, 

anàlisi del discurs, discurs i variació, pragmàtica, sintaxi, fonètica i fonologia, prosòdia, 

lingüística per a logopedes i veu als mitjans audiovisuals.  

Col·labora amb orientacions i exercicis específics a quatre unitats dedicades a la veu 

Cecilia Gassull Bustamante, doctora en Pedagogia Aplicada, llicenciada en Psicologia i 

amb el títol professional de cant. És professora del Departament de Didàctica de 

l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, adscrit a la Facultat de Ciències de l'Educació de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, i membre del grup Educació per a una Veu 

Eficient i Sana (EVES) i del grup de recerca a Música, Veu i Educació (GRUMED). 

Compta amb una àmplia experiència en cursos i tallers sobre treball corporal aplicat al so 

i sobre salut i educació vocal. 

Per abordar el tema del temor a parlar en públic, hi intervé Rosa Maria Raich Escursell, 

catedràtica d'Intervenció Psicològica, que hi participa responent dotze preguntes durant 

una entrevista. Amb una llarga trajectòria, ha estat professora de l'Àrea de Personalitat, 

Avaluació i Tractament Psicològic del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, ha impartit cursos universitaris sobre estratègies 

i tècniques per parlar en públic i sobre com adquirir confiança i va ser la primera 

presidenta de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament. 

Al final de cada vídeo consten els crèdits i els agraïments a les persones que han 

col·laborat en d’altres qüestions diferents del contingut.   
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2.7 Publicacions y suggeriments per a la cita 

 

2.7.1 El projecte s'ha difós mitjançant alguna publicació? 

El projecte s’ha difós al XI Congrés CIDUI 2020+1 (Congrés Internacional de Docència 

Universitària i Innovació), “Més enllà de les competències: nous reptes en la societat 

digital”, celebrat els dies 29, 30 de junny, 1 i 2 de juliol de 2021 en un format íntegrament 

virtual (https://www.cidui.org/congressos-cidui/xi-congres-cidui-2021/). 

En el moment de tancar aquesta guia, el text de l'article, que va ser preparat per les 

persones que van sol·licitar el projecte d'innovació en el qual s'emmarca el treball i que 

van participar a Oratoria actual, es troba acceptat per a la seva publicació: 

de-la-Mota Gorriz, Carme; Gassull Bustamante, Cecília; Raich Escursell, Rosa M.ª i 

Ramos, Iván C. (acceptat) Material audiovisual sobre oratòria actual. Suport a una 

metodologia docent activa aplicada al desenvolupament de l'expressió oral com a 

competència transversal. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i 

Innovació (CIDUI) (16 p.). www.cidui.org/revistacidui 

 

2.7.2 Com puc citar el material en vídeo d’Oratoria actual? 

Es pot fer servir la següent referència: 

de-la-Mota Gorriz, Carme (2021) Oratoria actual (Amb la col·laboració de 

Cecilia Gassull Bustamante i Rosa Maria Raich Escursell). Polimèdia. Universitat 

Autònoma de Barcelona. https://polimedia.uab.cat/canal/oratoria-actual 

Per al·ludir també als vídeos amb preguntes de correcció automàtica (no allotjats al canal 

de Polimèdia), es pot citar a més aquesta guia. 

 

2.7.3 Como puc citar aquesta guia? 

Es pot fer servir la següent referència: 

de-la-Mota Gorriz, Carme (2021). Guia d’ús del compendi ORATORIA ACTUAL: 

continguts audiovisuals al servei de l’autoaprenentatge i de la classe inversa. 

Dipòsit Digital de Documents de la UAB. Universitat Autònoma de Barcelona. 

[S’hi pot afegir l'enllaç al present document electrònic] 

  

https://www.cidui.org/congressos-cidui/xi-congres-cidui-2021/
http://www.cidui.org/revistacidui
https://polimedia.uab.cat/canal/oratoria-actual


13 
 

2.8 Llicència d’ús 

 

2.8.1 Quina llicència d’ús tenen els materials d’Oratoria actual? 

Cadascun dels vídeos (amb preguntes i sense preguntes) i la present guia estan subjectes 

a la següent llicència Creative Commons Atribució/Reconeixement-NoComercial-

SenseDerivats 4.0 Llicència Pública Internacional—CC BY-NC-ND 4.0. 

 

2.9 Ajuda econòmica al projecte 

 

2.9.1 S'ha beneficiat el projecte Oratoria actual d'algun ajut econòmic en una 

convocatòria pública competitiva? 

Sí, la feina ha estat possible gràcies al projecte d'innovació i millora de la qualitat docent 

GI513620 de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 

 3. Propostes per emprar el material en un model invertit 

 

 

3.1 La classe inversa en el marc de les metodologies actives 

 

3.1.1 Què és una metodologia activa? 

És una metodologia docent basada en l'acció on el protagonisme del procés d'aprenentatge 

recau en l'estudiant, que s'encarrega de manera diligent de gestionar-lo. A partir d'aquesta 

premissa, la metodologia activa pot donar lloc a marcs i activitats de tipus diferent (no 

necessàriament excloents), com el treball cooperatiu, el treball a partir de la resolució de 

casos o problemes, l'aprenentatge basat en projectes, l'aprenentatge basat en reptes, les 

simulacions i dramatitzacions, els tallers creatius, la ludificació o gamificació i la classe 

inversa, entre d'altres. 

 

3.1.2 Quin és el paper de l’estudiant en una metodologia activa? 

En una metodologia activa, l'estudiant és qui gestiona el desenvolupament del seu propi 

aprenentatge. Adquireix un paper responsable davant dels recursos que se li 

proporcionen, en la comunicació amb els companys i en la comunicació amb el docent. 

La seva implicació és fonamental tant a dins com a fora de l'aula.   
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3.1.3 Quin és el paper del docent en una metodologia activa? 

Per al docent, l'objectiu es desplaça des d'un propòsit fonamentalment transaccional, en 

què el docent transmet coneixements, cap a una actitud de guia, amb la qual el docent 

exerceix el paper de facilitador i ajuda l'estudiant a aprendre a aprendre, proporcionant 

recursos que permetin la gestió autònoma de l'aprenentatge, contribuint a despertar 

curiositat i interès, potenciant les capacitats dels estudiants, comprovant la progressió, 

clarificant idees i ajudant a resoldre els dubtes (directament o, encara millor, 

proporcionant vies perquè els mateixos estudiants aprenguin a resoldre'ls). 

 

3.1.4 Què és una classe inversa? 

És una classe “al revés” (si es compara amb la classe tal com la coneixem al mètode 

tradicional). Una classe inversa o voltejada (flipped classroom) té com a objectiu 

potenciar l'aprenentatge a partir de l'acció, procurant que l'estudiant dediqui la major part 

del temps de la sessió de classe a consolidar allò que ha après prèviament amb el treball 

autònom mitjançant la realització de tasques de comprovació, resolent possibles dubtes 

amb el docent i els companys, discutint els temes i treballant de manera pràctica. Aquest 

tipus d’activitats tenen una funció nuclear en el desenvolupament del curs. Prèviament, 

el docent proporciona els recursos i orientacions convenients que cal consultar. 

Tot i que es proporcionen unes pautes que guien l'assignatura, l'estudiant pot crear el seu 

entorn personal d'aprenentatge dissenyant un pla de treball i seleccionant de quina manera 

amplia la informació bàsica que se li suggereix (en quin ordre, amb quins temes, amb 

quins materials). Abans de la classe, revisa pel seu compte els materials, els assimila i 

estudia, i es prepara per a la sessió col·lectiva, en què participarà de forma activa amb 

l’objectiu de consolidar allò que s'ha après. 

 

3.1.5 ¿Com es distingeix el model tradicional del model invers? 

El següent esquema sintetitza la relació entre els dos models. Els aspectes que més 

difereixen són: el moment en què es comencen a estudiar els temes, el temps dedicat a les 

activitats (especialment durant la classe) i la funció que exerceixen el docent i l'estudiant 

en tot el procés. 
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3.1.6 Quins avantatges aporta una metodologia activa com la classe inversa? 

En aprendre a aprendre de forma autònoma, reflexiva i crítica i a implicar-se de forma 

activa en l'aprenentatge, els estudiants adquireixen més independència i responsabilitat, 

augmenten l'interès i la curiositat, vinculen les matèries amb el món real, fortifiquen 

hàbits de treball autònom positius, milloren en l'organització del temps d'estudi i en la 

gestió de la progressió en les tasques, adquireixen més habilitat per treballar de manera 

cooperativa, progressen en les seves habilitats per comunicar-se amb els companys i amb 

els docents, guanyen confiança i veuen reconegut el seu paper crucial en el procés del 

propi aprenentatge.  

 

3.1.7 Quines dificultats comporta una metodologia activa com la classe inversa? 

Davant metodologies relativament recents i que suposen un canvi de paradigma en què 

es treballa en direcció oposada a les inèrcies, les primeres dificultats procedeixen de la 

reticència, de la desconfiança davant dels beneficis potencials de la innovació. 

Els docents poden dubtar que mereixi realment la pena l'aplicació d'un mètode que passa 

per replantejar-se la programació del curs i que, en cas d'haver de preparar a més materials 

per a l'autoaprenentatge (com un compendi de vídeos, qüestionaris, etc.) necessita una 

considerable inversió de temps i esforç. El material del compendi Oratoria actual pretén 

ser un ajut que pugui facilitar la tasca. 

En el cas dels estudiants, el canvi suposa a més un risc, ja que abandonar estratègies 

d'estudi consolidades en el sistema educatiu i amb les que estan acostumats a organitzar-

se els col·loca en una posició vulnerable: una errada en la interpretació de la nova 

metodologia o l'intent de persistir en l'ús d'esquemes coneguts com a taula de salvació, 

treballant segons el mètode tradicional en lloc d'aconseguir adaptar-se (i, per tant, deixant 

de poder intervenir a les sessions de classe de manera activa), pot desencadenar 

conseqüències negatives, tant sobre el propi aprenentatge com en els resultats acadèmics. 
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També cal tenir en compte que tot l'aprenentatge que passi per la utilització de tecnologia 

es troba amb l'escull de la bretxa digital. Els recursos d' Oratoria actual, per exemple, tot 

i tenir com a primer objectiu la transferència de coneixement des de la universitat cap a 

la societat i ser d'accés lliure, estan condicionats a la possibilitat de consulta a través 

d'internet amb un mínim de comoditat. Per més que sigui una qüestió coneguda, no és 

gens fútil. 

 

3.1.8 Què pot motivar el pas cap a una metodologia activa com ara la classe inversa? 

Si es posen sobre la taula les dades actuals sobre percepcions i resultats després de 

l'aplicació de la classe inversa (es pot consultar la selecció de bibliografia suggerida en 

aquesta guia), tant estudiants com docents tenen la impressió d'estar-se implicant en el 

procés de ensenyament-aprenentatge amb més intensitat i estar aconseguint una millor 

qualitat de la docència, ja que estan reforçant competències que proporcionaran a 

l'estudiant una millor preparació a mitjà i llarg termini, especialment quan abandoni 

l'acadèmia i segueixi amb el seu procés d'aprenentatge al llarg de la vida. D'aquest 

convenciment en l'estudiantat sorgeix més satisfacció i confiança. Les dades sobre 

resultats acadèmics a molt curt termini són contradictòries i no sempre s'observa a les 

assignatures una millora en les qualificacions, encara que semblen indicar que aquest 

mètode podria resultar d'especial utilitat per millorar el rendiment en estudiants 

repetidors. 

Les bases que subjauen al pas cap a una classe inversa en moltes assignatures no són, 

tanmateix, una cosa tan aliena a la pràctica diària. Estimular la realització d'activitats de 

tipus divers, en què els estudiants prenen un paper actiu, és comú i quotidià (molt 

especialment en assignatures de llengua, de comunicació, d'educació…). Per aquest 

motiu, avançar en la línia d'apoderar l'estudiant en el seu paper de responsable de 

l'aprenentatge donant-li un paper cada cop més actiu i permetent que en sigui conscient 

podria considerar-se un procés natural i menys costós del que podria semblar al principi. 
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3.2 L’ús del compendi Oratoria actual amb metodologies actives 

 

3.2.1 Com puc introduir l'ús del compendi Oratoria actual a l'aula? 

La primera unitat conté la presentació d' Oratoria actual. És molt breu i se’n pot 

proporcionar l'enllaç als estudiants perquè comprenguin en un moment el tipus de suport 

que rebran. Pot utilitzar-se només per presentar i crear expectació davant dels materials 

que es faran servir durant el curs, però també per iniciar un debat sobre els contextos en 

què cal saber parlar en públic o com a preludi abans de sol·licitar a alguns estudiants que 

es presentin davant el grup o que expliquin el que van fer el dia anterior. 

 

3.2.2 Com puc aprofitar els materials d'Oratoria actual per treballar durant la 

classe? 

Els materials d'Oratoria actual es poden utilitzar, bé durant la sessió de classe, projectant-

los davant del conjunt d'estudiants, bé posant-los a la seva disposició mitjançant un enllaç 

perquè es familiaritzin amb els temes i estudiïn. En ambdós casos poden ser un punt del 

qual partir o un punt al qual arribar.  

 Si els estudiants preparen primer el tema consultant el vídeo (i potser responent 

les preguntes de correcció automàtica) i després es treballa a classe discutint, 

comentant, aportant exemples i practicant ens trobem davant del model invers. 

 Si els estudiants treballen primer de forma pràctica a classe i es fa servir el vídeo 

per reforçar el que s'ha tractat, estem davant d'un model més proper al tradicional, 

però seguim potenciant l'acció. 

 Si el vídeo es projecta durant la classe i tot seguit s'expliquen altres continguts 

rellevants per a l'assignatura i el grup, el model és del tot tradicional. 

Com és natural, cada docent decidirà la millor manera d'incorporar els materials al seu 

curs, si ho creu convenient, i fins a quin punt fa servir els vídeos amb el model tradicional, 

amb l'invers o amb alguna mena d'híbrid. Es poden fer servir els vídeos de maneres 

diferents segons els temes i les pràctiques que es pretenen dur a terme i gestionar els 

temps de classe en funció dels objectius dels diferents blocs programats. Per exemple, si 

es pauten els temps, es pot començar per discutir en grups reduïts, continuar veient un 

vídeo, puntualitzar o ampliar mitjançant una explicació i acabar amb una pràctica. 
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3.2.3 Podria revisar alguns suggeriments per utilitzar el compendi Oratoria actual 

emprant metodologies actives? 

En efecte. A tall d'exemple, s'ofereixen algunes propostes per a tres unitats diferents on 

s'utilitzen estratègies pròpies de models diferents però majoritàriament actius, per tal que 

puguin servir d'inspiració a l'hora de dissenyar activitats per abans o després que l'alumnat 

hagi consultat els vídeos. 

 

3.2.3.1 Primer exemple: “2 Cualidades apreciadas en un discurso oral” 

Es pot fer una de les activitats proposades o diverses (en funció de les necessitats del grup 

i la gestió que es vulgui fer del temps). 

Durant la sessió A de classe (abans de veure el vídeo) 

 Estudiants. Debatre en grups petits sobre quines són les qualitats que aprecien en 

un discurs oral per després poder comparar les seves valoracions amb la resta de 

grups de la classe. 

 Estudiants. Buscar exemples de discursos que els resultin especialment atractius i 

(a) buscar quines qualitats destaquen a cadascun i (b) buscar (individualment o en 

grup)  quins elements tenen en comú per discutir-los després conjuntament. 

 Docent i estudiants. Procurar que algunes persones del grup classe exposin sobre 

un tema durant uns pocs minuts (preferentment de forma voluntària i presentant 

un tema que coneguin bé per endavant) i discutir amb el grup quines qualitats 

destacarien en positiu de la seva intervenció. Es pot aprofitar la sessió per 

començar a introduir pautes de millora, per incentivar la reflexió crítica i per 

apuntar la utilitat de l'avaluació entre iguals. 

Entre classe i classe 

 Estudiants. Consultar el vídeo de la unitat 2 i relacionar allò que s'ha discutit 

durant la classe amb l'exposició didàctica que es realitza. 

 Estudiants. Ampliar informació mitjançant lectures (el docent pot seleccionar les 

de més interès per a l'assignatura i el grup). 

Durant la sessió B de classe 

 Docent i estudiants. Comentar amb el grup en quins factors hi ha més coincidència 

i quins aspectes s'havien deixat sense esmentar i s'han descobert en revisar el 

vídeo. 

 Docent i estudiants. Aclarir aspectes teòrics que puguin haver quedat confosos. 

 Docent i estudiants. Plantejar al grup exemples d'intervencions orals de diferent 

tipus, en situacions comunicatives diferents, que aborden temes diferents… (i que 

es poden esmentar o projectar durant la classe) i raonar conjuntament sobre quines 

qualitats es valorarien més en cada cas i sobre les diferències entre una exposició 

i altres tipus discursius.  

Després d’aquesta primera reflexió, s’ha creat una porta per introduir assumptes 

concernents a disciplines concretes. Per exemple, si interessa aprofundir en la llengua 

usada en la comunicació política, es pot raonar sobre les qualitats més valorades en un 
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discurs d'investidura, en l'anomenat “minut d'or” dels debats televisats i en un míting en 

plena campanya electoral, i començar a comparar diferents aspectes de l'organització i 

l'execució d'aquests tipus d'intervencions.  

 

3.2.3.2 Segon exemple: “3 La planificación” 

 Docent i estudiants. Si els estudiants ja han realitzat altres exposicions a classe 

per a les quals amb prou feines han tingut temps de preparació, se'ls pot preguntar 

com es van organitzar per intervenir, repassant conjuntament els processos 

mentals que solen seguir en aquests casos. 

 Docent i estudiants. Si, per contra, els estudiants encara no han fet cap exposició, 

es pot indicar al grup classe que algunes persones exposaran breument i després 

proposar-los un tema que els pugui resultar familiar. Després de la pràctica, també 

en aquest cas es pot preguntar com es van organitzar per intervenir, repassant 

conjuntament els processos mentals que van seguir. 

 Estudiants. Un cop realitzada la pràctica, poden veure el vídeo de suport durant el 

temps de classe (dura menys de 14 minuts). 

 Docent i estudiants. Després de veure'l, es pot discutir amb els estudiants si 

acostumen a planificar-se d'alguna manera abans de participar a classe fent 

exposicions. 

 Estudiants. Durant la mateixa sessió o en la següent (en funció del nombre 

d'estudiants, del temps dedicat a exposar, de la seva perícia…) poden tornar a 

preparar l'exposició del tema que ja van exposar (possiblement amb una 

planificació molt escassa) col·laborant en grups reduïts, mentre es van donant 

pautes sobre les fases per les quals convindria anar passant. 

 Docent. El seguiment de la planificació que van fent els estudiants es pot dur a 

terme de manera més o menys estreta, fins i tot com a part de l'avaluació, en 

tasques programades al llarg del curs. 

Segons el nivell i els interessos del grup, aquest tema es pot connectar directament amb 

el “24 La improvisación” i amb el “23 La respuesta a la ronda de preguntas”, passant o 

no pel tema “5 La estructura” i els seus afins. Aquest podria ser el cas d’un grup reduït 

d’estudiants de màster durant un taller. 
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3.2.3.3 Tercer exemple: “7 La introducción” 

Abans de la sessió de classe 

 Estudiants. Revisar el vídeo on se suggereix com disposar la introducció, buscar 

un exemple a la xarxa d'un discurs oral gravat en vídeo on hi hagi alguna 

introducció i analitzar-ne les parts. Apuntar l'enllaç. 

Durant la sessió de classe 

 Docent i estudiants. Col·laborar en grups reduïts analitzant primer els exemples 

en vídeo aportats per cada estudiant i revisant després conjuntament la disposició 

en fases que hagin detectat per a cada cas. Crear una taula relacionant les fases 

presents a cada exemple. Tutoritzar el treball dels grups. 

 Docent i estudiants. Promoure l'explicació dels resultats sintetitzats a la taula 

davant del conjunt de la classe per part d'una persona representant de cada grup 

per tal d'extreure'n conclusions generals a partir dels exemples de mostra. 

 Docent i estudiants. Reflexionar conjuntament i de manera crítica sobre quines 

han estat les fases més freqüentment trobades i les que més sovint falten i discutir 

sobre quines han estat les fases més difícils de detectar i per què. 

Es pot aprofitar la sessió per posar en relació les fases i objectius de la introducció amb 

el contingut que pròpiament pertany a la fase d'inici, una qüestió abordada a la unitat “6 

Cómo iniciar una exposición oral”. 

 

 

 4. Paraules finals 

 

 

El compendi Oratoria actual es concep com una ajuda per a l'autoaprenentatge i com a 

suport als docents, tutors i avaluadors. S'han presentat els recursos elaborats i s'han ofert 

algunes orientacions per poder-los fer servir a les classes, en especial en el marc d'una 

docència en què l'estudiant s'encarrega de forma activa de gestionar el seu aprenentatge i 

aprèn a aprendre amb l'ajuda del docent. La guia constitueix un suport la finalitat 

primordial de la qual és pràctica, però també és un pretext per endinsar-nos en la reflexió. 
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