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TALLER 1 - COM PREPARO UNA INTERVENCIÓ? - JOSEP M. CASTELLÀ

ACTIVITAT D’AULA 2 - LA LLIÇÓ

OBJECTIU

Aprendre a elaborar un discurs explicatiu oral ben estructurat i saber-lo
comunicar de manera que resulti comprensible, s’ajusti als interessos dels
destinataris i mantingui la seva atenció.

TEMPS NECESSARI

5 minuts de preparació i 3 minuts de realització del discurs per cada membre
del grup. Es poden fer grups de dues o tres persones i cada tres minuts es fa
una presentació i la resta dels membres escolten i al final en fan els
comentaris sobre la seva recepció.

NOMBRE DE PERSONES

Grups d’entre dues i quatre persones.

NECESSITATS TÈCNIQUES

Paper i llapis.

INSTRUCCIONS

1. Es fa una proposta de diversos temes per tal que cada membre del grup en
prepari una exposició de tres minuts seguint els punts de l’estructura
tripartida típica del discurs oral.

● Per exemple: La importància de donar sang; Per què el pa amb
tomàquet és imprescindible a la dieta?; Els avantatges de l’avorriment;
La migdiada és imprescindible a l’estiu.

2. El primer membre del grup comença a realitzar l’exposició davant del grup.
Els oients hauran de prendre nota i determinar si l’orador/a ha cobert tots els
apartats necessaris.

3. Continuen la resta de membres amb la seva exposició i amb la petita
avaluació per part dels altres integrants.

4. Finalment es comparteix l’experiència amb tots els grups per tal de veure
què els ha resultat més complicat, més fàcil i amb què han après més.
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GUIA PER A L’AUTOAVALUACIÓ I REFLEXIÓ

Exemple de lliçó:
● Sabíeu que 20 minuts són suficients per canviar la vida d’algú?

Literalment. Fer que pugui salvar-se gràcies a tu. Pot sonar molt clixé o
inclús una mica pel·lícula de Hollywood. Però no. Donar sang és
precisament salvar la vida d’algú. Caminava l’altre dia sortint d’una
classe i em vaig topar amb un punt de donació de sang. Omples un
formulari que no triga més de 3 minuts, una infermera et fa estirar, et
pregunta quin braç vols que et punxi i et fa obrir i tancar la mà. Et
punxa amb cura i amablement et diu que t’esperis. Al cap d’uns 10
minuts et pregunta com estàs. T’avisa que ja has acabat i que pots
passar a la saleta del costat per beure i menjar alguna cosa. Amb un
somriure et dona les gràcies. Al cap d’una setmana i mitja rebo un
missatge de text que diu que la meva sang s’ha fet servir avui a un
hospital de Barcelona per a una transfusió de sang. Mira tot el que pots
fer 3 cops l’any en només 20 minuts de la teva vida: donar vida.

Per a l’avaluació podeu utilitzar la pauta adjuntada a continuació:

TÍTOL EXPOSICIÓ:

ASPECTES POSITIUS GENERALS
ASPECTES RELACIONATS AMB EL CONTINGUT

- Introducció
- Claredat
- Ús d’exemples
- Organització
- Ús de connectors
- Èmfasi en les idees importants

ASPECTES NO VERBALS
- Expressió facial
- Gesticulació
- Orientació corporal
- Moviment
- Mirada

ASPECTES VOCALS
- Volum
- To i entonació
- Fluïdesa
- Pauses
- Velocitat
- Pronunciació

ALTRES ASPECTES
- Ús de notes
- Suport visual
- Resposta a preguntes i reaccions del oients
- Energia i dinamisme
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