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Nom: 

Oral presentation 

 
Objectius: 

En aquest curs de segon de Batxillerat hem donat importància en la expressió oral i per primera 
vegada això s’ha incorporat en l’avaluació del alumnat. Els objectius per aquest curs són els 
següents 

• Ser capaç de fer una presentació de certa llargada en anglès, que estigui ben estructurada i 
que parli de temes d’interès i ser capaç de respondre preguntes sobre la presentació. 

• Saber gestionar intercanvis oral en un context específic, saber donar la seva opinió personal 
i justificar el arguments utilitzats 

• Expressar-se correctament en converses personals, acadèmiques o professional, fent servir 
estructures molt ben definides i amb bona pronuncia. 
 

 

 
Descripció: 

Trobarem integrats a classe els tres objectes a dalt descrits en les següents activitats a baix descrites.  
Aquest projecte incorporà l’expressió oral per primer cop dins de l’avaluació de l’alumnat. 
En tots els cursos de 2n de Batxillerat hem incorporat el SPEAKING com una part important a treballar.  
  
“ORAL PRESENTATION” (10% de l’avaluació, coavaluada 70% alumnes -30 ) 
Des del inici de curs als alumnes se’ls ha informat que les presentacions orals formaran part de l’avaluació. 
En la primera avaluació els alumnes rebem classes teòriques com fer una presentació, en que consisteix 
una bona presentació i tot el que implica. Un cop s’ha donat aquesta informació, els alumnes elaboren la 
presentació en hores de classe. La primera vegada, se’ls dona dues a tres sessions per fer la recerca i 
començar i acabar la presentació en hores de classe. La presentació a vegades es fa en parelles o sols. 
En el primer trimestre s’acota més la presentació i es treballa amb la temàtica dels dos primers temes del 
llibre. En el segon trimestre el tema ha estat de lliure elecció. 
Un cop ho tenen acabat, es posen unes dates per realitzar les presentacions a classe. Abans d’iniciar la 
presentació, s’explica la rúbrica i cada alumne rep un full on podrà avaluar el seu@ company@ en els 
quatre ítems que es valoraran per la presentació oral, durant la presentació tothom (alumnes i professor) 
avaluen segons la rúbrica. 
Al final d’una sessió de classe, se li demana als alumnes un feedback general que ha estat bé en les 
presentacions del dia i que s’hauria de millorar. 
Per tant els alumnes són capaços d’elaborar, estructurar i presentar una presentació de certa llargada i 
respondre a les preguntes relacionades al tema. 
 
“DEBATE” (Activitat preparada a classe i sense avaluar, en fase de prova) Es prepara un tipus de role 
play /debate on els alumnes se’ls presenta un problema relacionat amb la temàtica treballada a classe, en 
aquest cas CALENTAMENT GLOBAL: 
Se’ls presenta un estat imaginari que està tenint uns problemes molt greus i el president d’aquest país 
demana ajuda a diversos ciutadans que reben un carta de role-play i que en grups de treball de quatre 
alumnes han de trobar arguments per solucionar el problema. Se’ls deixa una sessió per apuntar i debatre 
els seus arguments i un portaveu en pren nota. 
En la següent sessió de classe, el president (professor) demana a un representant de cada grup 
d’assentar-se al mig de la classe, són quatre ciutadans (alumnes) amb diferents opinions que han d’arribar 
en un acord com millorar la situació del estat.  
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Per tant aprenen a gestionar intercanvis oral en un context específic i utilitzen els seus arguments. 
 
 
“SPEED SPEAKING“ 
Aquesta activitat té com a objectiu practicar l’expressió oral en un nou context i sense tenir informació 
prèvia del que et demanaran. Els alumnes s’assenten un davant del altre i un dels dos alumnes disposa de 
preguntes (full de treball, etc) que anirà preguntant al seu interlocutor, hi unes 20-30 preguntes i durant un 
temps marcat li ha d’anar fer tantes preguntes com pugui. El professor disposa la classe i utilitza un 
rellotge digital per informar els alumnes cada quan han de canviar. Els alumnes seran durant la meitat de 
la sessió entrevistadors i durant l’altre meitat entrevistats.  
Al canviar de interlocutor de forma molt ràpida (speed) i anar repetint i sentint les respostes repetides, els 
alumnes aprenen a gestionar la situació de contestar noves preguntes, adquireixen més vocabulari, fent 
repetició, exerciten les estructures gramaticals correctes i fan una activitat emocionalment rellevant per a 
ells ja que treballen amb els seu iguals. 
Per tant aprenen a parlar correctament en converses personals, responent a preguntes molt definides. 
 

 
Imatges: 

Oral presentation: 
L’alumne Roger Bastida ens parla de la seva passió 
en anglès: les formigues 

 
 
 

Rúbrica d’avaluació 
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Debate: 
En el context de l’escalfament global i havent  
treballat tot el vocabulari a classe, se’ls demana als 
alumnes de debatre sobre una problemàtica i 
resoldre-la. 

 
 

Speed speaking 

Practicar les expressió oral de forma immediata i 
canviant d’interlocutor cada 3 minuts. 
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