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Parlem.cat és una optativa pensada per a desenvolupar la competència oral.  

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar els missatges orals tenint 

en compte la situació comunicativa. Saber comunicar-nos oralment facilita l'expressió d'idees, 

opinions i sentiments i, alhora, construeix el propi pensament. 

Com a persones, hem d'aprendre a escoltar, interactuar, produir textos orals i mediar en grans grups 

o en grups més petits. 

La competència oral és important en la vida acadèmica i de l'entorn perquè les persones han de 

poder-se expressar amb claredat i també han de poder intervenir i participar de forma activa tant a la 

vida de l'institut com a la societat. 

L’objectiu principal del curs és que l’alumnat sigui competent en comunicació oral en llengua 

catalana. Per això l’alumne o l’alumna haurà de ser capaç d’escoltar amb respecte, participar de 

forma activa i esforçar-se per superar les pròpies dificultats. 

 

La importància de les diferents dimensions en l’avaluació de l’optativa es mesura de la següent 

manera: 

Comunicació Oral 40% Actitud 40% Competència digital 20% 

 

Les competències de cada dimensió que es treballaran durant cada trimestre queden recollides en la 

taula següent ordenades per la seva importància: 

Comuni- 
cació  
oral 

1. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció 
lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents (CB8). 

2. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs (CB9). 

3. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals (CB7). 

Actitud 1. Implicar-se activament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta (A2). 

2. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística (A3). 

Competèn-

cia digital 
1. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu (CB8). 

2. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició de textos i presentacions multimèdia par a 
producció de documents digitals(CB2) 

3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i vídeo per a produir documents 
digitals (CB3). 

 

 

 



Criteris d’avaluació trimestral 

Totes les competències treballades durant el trimestre han d’estar assolides.  

El nivell d’assoliment es reflecteix de manera qualitativa al butlletí de notes amb les expressions 

següents: assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE). 

 

L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge i, per tant, és contínua. Els instruments 

d’avaluació (rúbriques, autoavaluacions, i altres activitats seran presentats a l’alumnat amb 

antelació).  

 La valoració final del trimestre es fa a partir de totes les activitats avaluables (exposicions 

orals, treballs específics i/o projectes). 

 L’observació de la professora és una eina d’avaluació.  

 L’autoavaluació i l’avaluació entre iguals també són instruments que es comprenen dins de la 

nota global del trimestre. 

 

L’actitud es valora a partir de:  

 les intervencions orals en català a l’aula, 

 l’escolta i el respecte per les intervencions dels altres, 

 la realització de les tasques en del temps assignat, 

 el compliment de terminis de lliurament de treballs.  

Criteris de recuperació trimestral 

Per tal de superar les avaluacions pendents l'alumne ha d'haver assolit els objectius del curs que són:  

1. Escoltar amb respecte durant les activitats d'aula. 

2. Participar de forma activa i ordenada. 

3. Esforçar-se per superar les pròpies dificultats. 

Criteris d’avaluació final 

El curs estarà aprovat si dues de les tres avaluacions estan aprovades. La tercera avaluació és la més 

important i, per això, totes les competències treballades durant el 3r trimestre han d’estar assolides 

(a excepció de la competència literària).  

Criteris de recuperació final 

L’alumnat recuperarà les competències no assolides a partir d’un treball, un dossier o una prova 

específica. El lliurament d’aquests treballs o la realització de la prova es farà en la data prevista dins 

del calendari de recuperacions. 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 

Com que l’avaluació de la matèria és continuada al llarg de tota l’ESO, si s’assoleixen totes les 

competències d’un curs es consideren assolides les del curs anterior. 

 


