GRUP DE TREBALL
EL TERMÒMETRE LINGÜÍSTIC I L'OBSERVACIÓ DE L'EXPRESSIÓ ORAL
Acreditació 30 hores pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

DESTINATARIS: Docents d’Educació Infantil i Cicle Inicial d'EP que apliquen el Termòmetre Lingüístic
o que participen en el procés d'anàlisi dels resultats, en la reflexió sobre de la didàctica de l'oralitat i
l'avaluació de la mateixa.
NOMBRE D’INSCRITS: Es poden inscriure entre dues i cinc persones per centre educatiu.
OBJECTIUS:
Acompanyar els equips docents en el passi de les proves, l'anàlisi dels resultats i el procés de reflexió
col·legiat.
Aprofundir en l'observació i l'anàlisi de l'expressió oral espontània dels infants.
Contribuir a millora de la pròpia pràctica a partir de l'experiència compartida.
Proporcionar recursos per a la millora de didàctiques de l'oralitat.
DESENVOLUPAMENT DEL GRUP DE TREBALL:
El grup de treball estarà format per docents d'escoles de tots els Serveis Territorials de Catalunya. Es
distribuiran en xarxes territorials formades per 10 o 15 escoles de proximitat.
Consisitirà en 4 sessions internes de centre, 2 sessions de xarxa al CRP de proximitat i 1 jornada
d'intercanvi d'experiències a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans.
4 sessions de treball intern de centre: Sessions internes de cada equip per a la coordinació del
passi de les proves, l'anàlisi dels resultats i la reflexió sobre l'observació de l'expressió oral dels infants.
Aquestes sessions seran conduïdes pel propi equip docent. (vegeu la planificació de les sessions de
treball al final d'aquest document).
1a sessió interna: gener 2018.
2a sessió interna: març 2018.
3a sessió interna: abril 2018.
4a sessió interna. juny 2018.

2 Sessions de xarxa al CRP de referència.
Es realitzaran en el CRP de referència. Aquestes sessions es realitzaran un dia feiner, de 17:30 h a
19:30 h. Una de les sessions serà al mes de febrer i una altra al mes de maig. Lloc i dates a concretar
segons inscripcions.
IMPORTANT: No és necessari que tots els inscrits assisteixin a les sessions de xarxa, només cal que
hi hagi una representació de cada centre i que es garanteixi el traspàs d'informació.
1 jornada d'intercanvi d'experiències
Jornada de pràctica compartida per donar visibilitat al treball dut a terme pels diferents centres
educatius d'Educació Infantil i Educació Primària en relació a l'oralitat i el plurilingüisme.
Trieu una d'aquestes dues dates:
ü
ü

Dissabte 10 de març, de 10:00h a 14:00h, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Carrer del
Carme 47 de Barcelona.
Dimecres 13 de juny, de 16:00h a 20:00h, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Carrer del
Carme, 47 de Barcelona.

IMPORTANT: No és necessari que tots els inscrits assisteixin a la jornada d'intercanvi d'experiències,
només cal que hi hagi una representació de cada centre i que es garanteixi la transferència de
coneixement.

PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS:
GENER 2018

1ª sessió interna de centre

Preparació i coordinació del passi del TL
Posada en comú dels plantejaments de fons.
Previsió d'activitats prèvies per a la familiarització dels
infants amb els materials.
Coordinació i organització del passi de la prova per a
garantir que quedi integrada en l'activitat diària.
Realització d'un enregistrament d'infants en una situació
d'oralitat habitual (un enregistrament per centre)

FEBRER 2018

1ª Sessió de xarxa al CRP

La utilització del TL i l'anàlisi dels resultats.

(dates a
concretar)

(de 17:30h a 19:30h)

Intercanvi d'impressions. Posada en comú de dubtes,
aspectes forts i febles. Propostes de millora.
L'observació de l'expressió espontània. Anàlisi dels
indicadors objectivables.
Anàlisi conjunt dels enregistraments realitzats en centre
per a trobar criteris objectius per a la interpretació dels
resultats de l'exercici 4 del TL.
Presentació de la Pauta d'Observació de l'Expressió Oral
com a instrument de suport a l'anàlisi dels resultats
del'exercici 4 del TL.

MARÇ 2018

2ª sessió interna de centre.

Anàlisi de l'expressió espontània en sessió d'equip.
A partir de l'enregistrament realitzat al mes de gener i la
Pauta d'Observació de l'Expressió Oral proporcionada
per la formadora durant la sessió conjunta del mes de
febrer.

ABRIL 2018
MAIG 2018
(dates a concretar)

3ª sessió interna de centre.
2ª sessió de xarxa al CRP
(de 17:30h a 19:30h)

Període de passi del TL
Interpretació i anàlisi dels resultats del TL
Valoracions i millores didàctiques.
Posada en comú de l'aplicació del TL, la interpretació dels
resultats.
Valoració i funcionalitat de la Pauta d'Observació de
l'Expressió Oral.
Taller pràctic sobre l'ús del llenguatge a l'escola.

JUNY 2018

4ª sessió interna de centre

Presa de decisions i concreció d'accions per a la millora
de la pràctica educativa.

10 DE MARÇ
13 DE JUNY

Jornada d'Intercanvi
d'Experiències a la Seu de
l'Institut d'Estudis Catalans.

Es presentaran 12 experiències de centre basades
en l'oralitat i el plurilingüisme.

A triar-ne una

S'oferirà una conferència a càrrec d'un expert/a en
aquest àmbit.

Grup de treball organitzat per:

En conveni col·laboratiu amb:

Edició per conveni de mecenatge científic:

Amb la col·laboració de:

Institut d’Estudis Catalans C/ del Carme, 47 / Societat Catalana de Pedagogia C/ de M. Aurèlia Capmany, 14 08001
Barcelona . Tel. 935 529 102
http://www.iec.cat http://publicacions.iec.cat
http://blocs.iec.cat/scp http://scpedagogia.ning.com

