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APLICACIÓ DE LA PROVA D’EXPRESSIÓ ORAL 
 
• Cal que el docent presenti el tema de l’expressió oral a tot el grup classe i que 

expliqui la funció de la taula de planificació. Seguidament els alumnes l’han de 
completar.  
 

• En el moment de l’exposició, el docent s’ha d’organitzar de manera que pugui oferir 
una atenció personalitzada a l’alumnat. S’aconsella fer grups de quatre alumnes.  
 

• L’alumne s’ha de poder dirigir al mestre i al grup de companys com a públic. Pot fer 
servir la taula de planificació com a guió, però no pot limitar-se a llegir-la. 
 

• El docent ha de completar la graella d’avaluació a mesura que va escoltant els 
alumnes. 
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 GRAELLA D’AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ORAL 
 

Comunicació oral. Competència 9. Produeix textos orals de tipologia diversa adequats a 
l’exposició oral. 
Aspectes valorats: A

lu
m

ne
 1

                 

Planificació (PL): La planificació puntua, però no comptabilitza en la puntuació total. Té un 
caràcter orientatiu. Caldria que es convertís en un procediment habitual de la producció de textos 
orals. 

                 

Punts 
0 No té en compte la taula de planificació.                  
1 No té en compte totes les propostes de la taula de planificació.                  
2 Completa la taula de planificació i la té en compte.                  

Competència discursiva: adequació i coherència (CAC)                  

Punts 

0 
El discurs no respon al que es demana.  
El discurs és desordenat, repetitiu i incoherent. 
El registre no és adequat a l’exposició oral. 

                 

1 
El discurs s’apropa al que es demana.  
El discurs presenta llacunes, moments de silenci, algunes equivocacions. 
El registre és bastant adequat a l’exposició oral. 

                 

2 
El discurs respon perfectament al que es demana.  
El discurs és ordenat, fluït i amb sentit. 
El registre és molt adequat  a l’exposició oral. 

                 

Correcció lingüística: Lèxic (LX)                  

Punts 

0 
El vocabulari és pobre, repetitiu i poc precís. 
Hi ha moltes interferències lèxiques amb altres sistemes lingüístics. 

                 

1 
El vocabulari és força correcte. 
Hi ha algunes interferències lèxiques amb altres sistemes lingüístics. 

                 

2 
El vocabulari és variat i precís. 
No hi ha interferències lèxiques amb altres sistemes lingüístics. 
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Correcció lingüística: Morfosintaxi (MF)                  

Punts 

0 
La construcció és incorrecta en algunes oracions. 

Les frases són simples i inconnexes.   
Fa un ús no apropiat dels temps verbals. 

                 

1 
Fa petits errors en la construcció d’algunes oracions . 

Les frases estan ben connectades, són simples, amb algunes subordinades. 
Fa alguns errors en l’ús dels temps verbals. 

                 

2 
Les oracions estan construïdes correctament. 
Hi ha abundància de frases compostes ben connectades. 
Usa els temps verbals adequadament. 

                 

Prosòdia (PR)                  

Punts 

0 
Comet molts errors en la pronúncia, l’entonació, la velocitat i/o el volum que dificulten 
la comprensió del discurs. 

                 

1 Comet alguns errors en la pronúncia, l’entonació, la velocitat i/o el volum.                  

2 
La pronúncia, l’entonació, la velocitat i el volum són adequats per una correcta 
comprensió del discurs. 

                 

Aspectes no verbals (NV)                  

Punts 

0 La postura corporal no és adequada. Mostra poca expressivitat.                  

1 La postura corporal i l’expressivitat són correctes.                  

2 La postura corporal és adequada. Mostra molta expressivitat.                  

Puntuació total (màxim 10 punts)                  


