Treballar la competència comunicativa i el raonament crític dels estudiants de Grau de
mestre
La competència comunicativa i el raonament crític (tant en l’oral com especialment en
l’escrit) són claus en la formació del professorat. Es tracta de dos àmbits (la comunicació
i el pensament crític) que van lligats a dues qüestions: a) l’aprenentatge dels continguts
de cada àrea en la formació de mestres, i b) l’aprenentatge dels gèneres discursius
escrits i orals i dels aspectes lingüístics de la llengua. Tots els professors dels Graus de
mestre estem en posició de contribuir a millorar la comunicació i el raonament crític dels
alumnes si tenim en compte que en l’exercici del nostre ofici encarreguem com a
professors treballs a les nostres assignatures i ens impliquem com a investigadors en
l’elaboració de comunicacions orals i escrites.
•

Objectiu (Objectiu general, objectius específics).
o Disposar d’instruments i recursos perquè els nostres alumnes sàpiguen:
a) comunicar per escrit i oralment els seus coneixements, i b) adoptar una
posició crítica en relació als continguts que han d’aprendre i les pròpies
febleses i fortaleses.

•

Dia i hora de la realització l’activitat formativa.
o Dilluns 23 de novembre – 12:30-14:30
▪

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZWM2YThhZjMtZWVmNy00YTM4LWI1ZDct
MTRhNjNmZjY3OTM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%226b514c29-2391-4831-b77484f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2282a4f946-a29d-4cd5ba2d-5928e8d3eb0f%22%7d

o Dimecres 25 de novembre – 12:30-14:30
▪

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzBiMTdjM2QtZTJjMi00MzRjLTk2MjMtODI
1ZDRmYmE4MGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a
%226b514c29-2391-4831-b77484f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2282a4f946-a29d-4cd5ba2d-5928e8d3eb0f%22%7d

o Dimarts 1 de desembre – 12:30-14:30
▪

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_M2FlYWJjZjEtZDJlZi00MTQ1LTg0MWItOGJiZ
jUxMDMyNTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22
6b514c29-2391-4831-b77484f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2282a4f946-a29d-4cd5ba2d-5928e8d3eb0f%22%7d

o Dimecres 2 de desembre -12:30-14:30
▪

•

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWY2ZTA5NmYtMzk2OC00OTEwLWIzNDQ
tOWNiYWUyYzIxMGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%226b514c29-2391-4831-b77484f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2282a4f946-a29d-4cd5ba2d-5928e8d3eb0f%22%7d

Guió definitiu de l’activitat formativa.
o 1a sessió – 2 hores: la competència comunicativa;
o 2a sessió – 2 hores: sobre aspectes lingüístics de l’escriptura;
o 3a sessió – 2 hores: sobre estratègies d’exposició oral;
o 4a sessió - 2 hores: el raonament crític;

•

Nom de les persones formadores i distribució dels continguts
o Xavier Fontich – sessions 1a i 4a – 4 hores: la competència comunicativa
i el raonament crític;
o Salvador Comelles – sessió 2a – 2 hores: sobre aspectes lingüístics de
l’escriptura;
o Montserrat Vilà – sessió 3a - 2 hores: sobre estratègies d’exposició oral.

•

Temporalització de cada sessió
o 20 minuts – introducció general al problema que es treballarà, a partir de
l’observació d’instàncies comunicatives (orals i escrites) extretes tant de
la realitat de la comunicació social fora de la universitat com de treballs
dels propis alumnes;
▪

Competència comunicativa: la síntesi d’informació en el treballs
(tant de les assignatures com del TFG);

▪

Expressivitat escrita: mecanismes de cohesió del text, registres i
puntuació;

▪

Expressió oral: l’estructuració del discurs oral;

▪

Raonament crític: la presentació argumentada de posicions
diverses davant d’un dilema social;

o 40 minuts – exploració de dos exemples problemàtics – possibles
solucions que hi podem donar;
o 10 minuts – reflexió i tancament d’aquesta primera part;
o 30 minuts – exploració de dos exemples problemàtics – possibles
solucions que hi podem donar;
o 10 minuts - reflexió i tancament d’aquesta segona part;
o 10 recursos per a la consulta;
•

Metodologia (tipologia general i especificar si es realitzaran activitats)

Les sessions s’organitzaran a partir d’exploració d’exemples problemàtics concrets que
exemplifiquen problemes que ens podem trobar en el nostre quefer diari i possibles
solucions que hi podem aportar;

