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Educació Mancances curriculars

textos tant llegits com escrits. La 
coordinadora de la lliga de debat 
que organitza la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF), Eulàlia Solé, 
alerta, però, que als alumnes no 
se’ls proporcionen els recursos ne-
cessaris per expressar la idea que 
volen transmetre. “Això fa que 
quan arriben a la universitat tin-
guin serioses mancances a l’hora 
d’exposar els seus treballs”, expli-
ca. Els tres docents universitaris 
coincideixen a matisar que tenir 
una bona expressió escrita no im-
plica necessàriament ser un bon 
comunicador. En els missatges 
orals –recorden– és clau la comu-
nicació no verbal: com et mous en 
l’espai o l’entonació de la veu. 

La vergonya, el gran enemic 
La falta de seguretat és el gran ene-
mic dels alumnes a l’hora d’afrontar 
el repte de parlar en públic. “Tenen 
molta vergonya”, explica Bautista. 
Per evitar-ho s’ha de treballar 
aquest aspecte, sobretot a secundà-
ria. “Agrupa la franja d’edat en què 
els alumnes comencen a tenir sen-
tit del ridícul”, diu Bautista. Consci-
ent d’aquesta situació, Iolanda Tra-
ver, professora de llengua i literatu-
ra catalanes de l’Institut Lauro de 

les Franqueses del Vallès, fa anys 
que incorpora a les classes de segon, 
tercer i quart d’ESO l’elaboració i 
escenificació d’un debat. El mateix 
alumnat tria el tema que tractaran 
(des de l’ús de les xarxes socials fins 
a l’avortament) i, posteriorment, 
s’encarreguen de buscar informa-
ció. “A classe treballem que les fonts 
que consulten siguin fiables, els ar-
guments, el llenguatge verbal i no 

verbal i els rols que desenvoluparà 
cada alumne”, detalla Traver. En el 
debat hi ha dos moderadors –el que 
marca les pautes de la taula i el del 
públic–, els membres que enceten el 
diàleg i el públic, que també hi par-
ticipa. Alhora hi ha un observador 
que s’encarrega de valorar com ha 
anat l’exercici. L’activitat s’enregis-
tra perquè tant la professora com 
els mateixos alumnes puguin avalu-
ar-la. “És la manera que vegin els 
seus vicis. El principal error que co-
menten és que els costa posar-se al 
lloc dels altres”, indica Traver, que 
reconeix que el fet que sigui una ac-
tivitat puntuable per a la nota final 
és clau perquè els alumnes s’hi im-
pliquin i la preparin.  

Els tres professors universitaris 
també són partidaris que la comu-
nicació oral tingui pes en les avalu-
acions dels diferents cicles educa-
tius. “Milloraria, segur, el nivell de 
l’alumnat”, manté Solé. Aquesta 
competència és bàsica en el currí-
culum del sistema educatiu dels 
països anglosaxons, un fet que es 
reflecteix, segons els tres experts, 
en el bon nivell de comunicació 
oral dels universitaris anglesos. 
Quina és l’edat idònia per comen-
çar a treballar-la? “Des de ben pe-
tits”, coincideixen. Hi ha diferents 
mètodes per fer-ho, com obres de 
teatre o, senzillament, que expli-
quin com ha anat el cap de setma-

Ensenyar a ser 
un bon orador, 

l’assignatura 
pendent 

Professors universitaris suspenen 
el nivell d’expressió dels estudiants 

La comunicació oral passa per dife-
rents fases: un 100% és el que es vol 
dir, un 90% el que es diu, un 50% el 
que s’escolta, un 40% el que s’entén 
i només un 20% el que es recorda 
l’endemà. Aquests percentatges, 
que recull un estudi elaborat per 
universitats nord-americanes, po-
den reduir-se encara més si l’ora-
dor no sap comunicar-se. Profes-
sors universitaris coincideixen a 
assenyalar que el nivell d’expressió 
oral dels estudiants de secundària i 
dels d’estudis superiors és “insufi-
cient” i alerten que aquest tipus de 
comunicació és una de les compe-
tències pendents del sistema edu-
catiu català. “Tot i que forma part 
dels currículums, pocs centres edu-
catius ho treballen a consciència”, 
apunta Guillermo Bautista, profes-
sor de psicologia i ciències de l’edu-
cació de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). 

En el currículum d’educació pri-
mària s’inclou el treball de la comu-
nicació oral. En el de secundària, 
però, ja no hi ha cap apartat espe-
cífic. Portaveus del departament 
d’Ensenyament argumenten que 
cada centre té autonomia per tre-
ballar-la. Alhora, puntualitzen que 
des de la conselleria es col·labora en 
activitats que fomenten aquest ti-
pus d’expressió com el certamen de 
lectura en veu alta infantil i juvenil 
i els premis Dialoga. El primer fa 
més de deu anys que se celebra, l’or-
ganitza la Fundació Enciclopèdia 
Catalana i en l’última edició hi van 
participar més de 64.000 escolars. 
El segon el convoca Esade i promou 
la cultura de la mediació. 

L’expressió escrita té massa pes 
Però per què es deixa en un segon 
terme la pràctica de l’expressió 
oral? “Tot i que en algunes escoles 
es treballa, per inèrcia l’expressió 
escrita continua tenint molt pes 
dins del currículum”, assegura 
Glòria Sanz, professora de didàcti-
ca de la llengua a la Universitat de 
Girona (UdG). Bautista afegeix que 
el sistema educatiu està basat en 
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Estratègies per saber comunicar
●  Vèncer la por 
Hi ha diverses tècniques per mini-
mitzar els nervis, com practicar el 
discurs, beure una mica d’aigua o 
respirar de forma profunda. 
●  Escollir una posada en escena 
Decidir com s’anirà vestit o quin 
to s’utilitzarà. 
●  Contacte visual 
Mirar totes les persones del públic 
però mai més de tres segons se-
guits. Un tècnica és fer una Z a poc 
a poc. 
●  To de veu 
La tonalitat ha de variar per posar 
èmfasi a parts del missatge. 
●  Postura corporal 
Començar en un lloc còmode i cen-
trat. És millor moure’s per arribar 
a tothom. 

●  El ritme 
No s’ha de parlar ni molt ràpid ni 
molt lent. També s’han d’evitar si-
lencis incòmodes. 
●  Llenguatge i errades 
Evitar les crosses lingüístiques. 
Davant dels errors, actuar amb na-
turalitat. 
●  Inici 
Millor començar amb algun 
contingut que es domini molt. 
●  Claredat argumental 
Els missatges i l’exposició han de 
ser clars. S’ha de poder resumir la  
idea que es vol transmetre en 
menys de deu paraules.  
●  Anècdotes 
Se’n poden explicar, sempre que 
estiguin relacionades amb el mis-
satge que es vol transmetre.

Consells

Dèficit 
“Als alumnes 
no se’ls  
donen els 
recursos per 
expressar-se”, 
diu Solé

Petició  
Els professors 
universitaris 
són partidaris 
de treballar-ho 
de manera 
transversal
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“Als vint anys tothom hauria de 
tenir 25.000 paraules al cap”

l’àmbit públic, s’hi van sentir al-
guns discursos superficials. “S’ha 
de formar l’argumentació sobre la 
construcció cultural de la qual som 
hereus, no només sobre la nostra 
convicció”, manifesta Terribas. A 
Pablo Pareja, expert en seguretat 
internacional, li hauria agradat més 
veure una exploració més profunda 
sobre seguretat, mentre que Mont-
serrat Tura es mostra sorpresa per 
les capacitats dels estudiants i de 
l’organització d’aquesta iniciativa, 
però lamenta que els participants 
busquessin més un final amb una 
frase ben trobada “que aixequi 
aplaudiments” que no pas un argu-
mentari amb què el públic quedés 
convençut. 

La lliga és encara molt verge –és 
la tercera edició– i Manel Palencia, 
jutge de les fases prèvies i professor 
del departament de comunicació de 
la UPF, creu que l’oralitat és una de 
les assignatures pendents en totes 
les universitats. Palencia accentua 
el problema en el vocabulari: “A 
l’edat de vint anys tothom hauria de 

tenir 25.000 paraules al cap, i la 
gent d’avui en dia es mou amb 
10.000”. El rector Jaume Casals re-
coneix que aquest concurs, lateral al 
sistema de la universitat, “és un toc 
d’atenció” que els donen els estudi-
ants perquè no es deixi de banda el 
treball de l’oratòria i l’argumenta-
ció com quan s’estudiava la retòri-
ca, la dialèctica i la lògica, ara ja per-
dudes. Tot i així, no vol parlar de re-
trocés i creu que el sistema educatiu 
ha avançat, malgrat que encara té 
“alguns defectes que cal corregir”.  

En la final també es va entregar 
el premi al millor orador, que va re-
collir el Daniel, de l’equip The Big 
Three, derrotat en semifinals per 
La Casta. El jurat va fer una menció 
especial per a l’Adam, dels Wolves, 
i l’Oriol, de l’equip Doble o Nada, 
que es va apuntar amb el seu amic 
perquè sempre debaten al bus i van 
veure en el concurs una bona opor-
tunitat, encara que afirmen que 
per a ells el més interessant ha si-
gut fer la formació prèvia de vuit 
hores.e

La Universitat Pompeu Fabra ha organitzat la tercera lliga de debat

A la final de la lliga de debat de la UPF els membres de La Casta, asseguts 
prenent nota, van derrotar el Tea Party en la seva intervenció. PERE VIRGILI

“Si tenen la nostra llibertat, ens te-
nen a nosaltres”. L’equip Tres Peus 
al Gat continua la seva intervenció 
en un dels enfrontaments d’última 
fase de la lliga de debat organitzada 
per la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). Dijous tenia com a tema de 
discussió si la seguretat justifica la li-
mitació de la llibertat. Els partici-
pants s’enfrontaven en grups de dos 
o tres davant la mirada atenta de tres 
jutges, que valoraven les seves capa-
citats d’oratòria i argumentació, 
després que l’organització hagués 
sortejat qui es posicionaria a favor 
o en contra de l’afirmació uns vint 
minuts abans dels enfrontaments.  

La Mireia, la Marta i el Santiago 
són tres estudiants de dret i econo-
mia de la UPF i estan a segon i cin-
què curs. Han triat el nom de Tres 
Peus al Gat per participar en aques-
ta iniciativa que valoren com una 
cosa enriquidora. “El més satisfac-
tori és veure com un progressa”, de-
talla el Santiago, que repeteix expe-
riència, com la Mireia. Creuen que 
és una bona manera d’expressar les 
idees i fer espectacle de cara al pú-
blic. La Marta, novella en la compe-
tició, en va sortir contenta tot i que 
no s’havien classificat per a les se-
mifinals: “És una manera bestial de 
sortir de la zona de confort”. 

La final la van protagonitzar 
l’equip de La Casta i el Tea Party. 
Aquesta vegada davant d’un jurat 
d’honor format pel rector de la uni-
versitat, Jaume Casals, la periodis-
ta Mònica Terribas, l’exconsellera 
d’Interior i de Justícia Montserrat 
Tura, el periodista Marcel Mauri i el 
professor de la UPF expert en segu-
retat internacional Pablo Pareja. 
Amb el mateix tema de debat, van 
saber demostrar les seves millors 
tècniques d’oratòria i per què havi-
en arribat a la final. “A vegades no 
tens temps per aprofundir i et que-
des amb la sensació que t’has preo-
cupat més de l’oratòria que de l’ar-
gumentació”, explica la Georgina, 
membre de La Casta i guanyadora 
d’una competició en què només un 
18% dels 80 estudiants inscrits en 
26 equips eren noies.  

Esclaus de l’oratòria 
Les paraules de la Georgina corro-
boren un dels aspectes principals 
que el jurat d’honor va remarcar als 
participants: tots coincideixen que 
l’oratòria, la posada en escena, els 
va arribar a fer esclaus. En aquest 
sentit, Mònica Terribas té clar que 
el model de l’esfera pública ha en-
senyat moltes de les mancances 
que es tenen. “El que tenim fora no 
és millor que el que heu presentat 
vosaltres”, exposa. Per això mateix, 
Terribas creu que a la final, com en 
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na als seus companys de classe. “El 
mestre ja l’hauria d’orientar dient-
li que apugi el to de veu, que estigui 
tranquil, que miri els seus com-
panys...”, puntualitza la coordina-
dora de la lliga de debat de la UPF. 
Els especialistes mantenen que el 
treball d’aquesta competència ha 
de ser sempre transversal (no en 
format assignatura) en totes les 
matèries, “des de les llengües fins a 
les matemàtiques”.  

On s’ha de mirar? 
Els errors de l’alumnat català a 
l’hora de parlar en públic són diver-
sos. En comunicació no verbal no 
miren l’interlocutor, no saben com 
col·locar-se i moure’s per l’espai o 
no gesticulen. Parlar ràpid, no es-
tructurar correctament els argu-
ments, utilitzar un to de veu monò-
ton, un llenguatge inadequat i un 
mal ús dels silencis són altres as-
pectes que han de millorar. En co-
municació oral, doncs, queda molt 
camí per recórrer. “Hauria de ser 
una aposta generalitzada tant de les 
administracions com dels impli-
cats en el sistema educatiu”, con-
clou Solé. Un bon inici seria deter-
minar quin nivell tenen els estudi-
ants, ja que cap organisme oficial 
ho ha analitzat mai. Per contra, hi 
ha nombrosos informes que avalu-
en quina és la seva evolució en 
l’aprenentatge escrit.e

Errors 
No mirar 
l’interlocutor o 
no saber 
col·locar-se a 
l’espai són els 
més habituals

Carència  
No hi ha 
estudis sobre 
el nivell 
d’expressió 
oral dels 
estudiants

MÉS PES DE L’ESCRIPTURA  

Els experts alerten que a classe 
té molt més pes l’expressió 
escrita que l’oral. MANOLO GARCÍA 


