
IV Jornades de llengua i literatura: 
La llengua oral

19 i 20 d’octubre de 2018

DESTINATARIS:
Professorat de llengua i literatura de secundària

OBJECTIUS:
Les jornades, enguany en la quarta edició, tenen 

l’objectiu principal de refl exionar, compartir 
experiències i actualitzar informació sobre la 

didàctica de la llengua i la literatura. Aquesta quarta 
edició girarà entorn a la llengua oral, com treballar-

la a l’aula de secundària i amb quins recursos

PREU:
Col·legiats i membres d’entitats organitzadores: 

30 €

No col·legiat: 45 €

LLOC:  
CDL - Rambla de Catalunya 8, principal

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
www.cdl.cat
933170428

Amb la col·laboració de:



Divendres, 19 d’octubre

15.45 h. Acollida

16.00 h. Acte inaugural a càrrec de Ramon Sistac, vicepresident de la Secció 
Filològica de l'IEC, i M. Dolors Martí, secretària general del Col·legi de Llicenciats

16.15 h. Conferència:
Llengua oral: el “grau zero” en l’oralitat?
Què volem dir, quan diem “llengua oral”? Formal/informal, planificada/espontània, 
memoritzada/llegida...? Pensem en monòlegs expositius, en debats argumentatius o 
en converses col·loquials? L’única manera d’aclarir la noció de llengua oral (i de 
poder plantejar estratègies per millorar les habilitats orals) és subcategoritzar-la i 
recórrer a altres conceptes i directrius: context (situacional i sociocultural), registre, 
tipus de text i gènere. El possible “grau zero” de l’oralitat es difumina molt, però la 
podem estudiar tenint en compte les variables socioculturals, geogràfiques, 
històriques i funcionals dels fets de parla, i les intencions i mons mentals dels 
interlocutors. La interpretació de l’entorn o context, com a hàbitat en què “viu” i es 
desenvolupa l’oralitat ens permet actuar-hi d’una manera proactiva, proposant 
estratègies de desenvolupament de la competència comunicativa oral, des de la 
fonètica a la no-verbalitat, avaluant-la en l’ensenyament, o contribuint a solucionar els 
trastorns que la poden afectar, des dels més lleus als més greus.

A càrrec de Lluís Payrató, Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de 
Barcelona. Catedràtic de Lingüística Aplicada Catalana i Pragmàtica del Català del 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

17.30 h. Pausa

18 – 20 h Taula rodona
La llengua als mitjans de comunicació orals, amb la participació de:
• Oriol Camps, Secció Filològica de l’IEC. Coordinador del fòrum Acadèmia Oberta

als Mitjans de Comunicació

• Daniel Casals, Doctor en Filologia Catalana (UAB). Periodista. Codirector de la
revista Llengua & Literatura

• Ernest Rusinés, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3  i Catalunya
Ràdio). Cap d’Assessorament Lingüístic de la CCMA

Moderador: Pere Martí

Dissabte, 20 d’octubre

9 h. Exposició de bones pràctiques al voltant de la llengua oral  

• Presentació Societat EnVeuAlta (escoltar literatura), Maribel Gutiérrez,
filòloga i logopeda

• Presentació d’experiències a càrrec de CESIRE (Centre de suport a la innovació i
la recerca educativa) del Departament d’Ensenyament
-Saber parlar, Propostes per a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua 
oral.  Presentació d’experiències a càrrec de Laura Farró i Roser Martínez del CESIRE
-Improversem, Caterina Canyelles Serra, INS. Ramon Berenguer IV
-Una proposta per a la llengua oral en línia, Laia Martín i Marty, Institut Obert
de Catalunya

10.30 h. Pausa

11 – 12.30 h Tallers simultanis (a escollir-ne un de cada bloc) sobre recursos didàctics 
per treballar la llengua oral a l’aula

Bloc A

1. La paraula viva, recitals poètics, Càndid Sempere i Vicenç Masdemont , de l’INS
Montsacopa Olot

2. La ràdio. Una experiència escolar engrescadora i productiva, Jaume Rafecas, 
professor i coordinador de ràdio Estalella

3. En veu alta. Sílvia Bel i Noemí Martinez, Institució de les Lletres Catalanes

12.45 – 14.15 h Bloc B
4. Donem la paraula: Creativitat lèxica per fer-se entendre, Joan Bustos, Escola Mare
de Déu de Lourdes, Mataró

5. El teatre i la llengua oral, Maria Gratacós, de l’INS Anna Gironella de Mundet

6. L’oratòria i la dialèctica a l’ESO i al batxillerat. Ensenyament integral de la
competència comunicativa, Vivian Figueras, Escola Betània Patmos

14.15 h. Cloenda

PROGRAMA


