
Situació d’aprenentatge matèria 1r ESO

Matèria SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

Títol/Pregunta 1. Kommt das dir Spanisch vor?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica a desenvolupar:

5. Ampliar i usar els repertoris lingüístics personals entre diferents llengües, reflexionant de manera crítica sobre el seu funcionament i prenent consciència
de les estratègies i coneixements propis, per millorar la resposta a necessitats comunicatives concretes.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2.

Criteris avaluació:

5.1. Comparar i contrastar les semblances i diferències entre diferents llengües reflexionant de manera progressivament autònoma sobre el seu
funcionament.

5.2. Utilitzar i diferenciar els coneixements i estratègies de millora de la capacitat de comunicar i d'aprendre la llengua estrangera amb el reforç d'altres
participants i de suports analògics i digitals.

Sabers bàsics:

A. Comunicació.
- Recursos per a l'aprenentatge i estratègies bàsiques de cerca d'informació: diccionaris, llibres de consulta, biblioteques, recursos digitals i informàtics, etc.

B. Plurilingüisme.
- Estratègies bàsiques per identificar, organitzar, retenir, recuperar i utilitzar creativament unitats lingüístiques (lèxic, morfosintaxi, patrons sonors, etc.) a
partir de la comparació de les llengües i varietats que conformen el repertori lingüístic personal.
- Comparació bàsica entre llengües a partir d'elements de la llengua estrangera i altres llengües: origen i parentius.
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Context/contextos: Escolar X Social Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Tot i que l’alumnat no entén res encara en alemany, començarem la situació d’aprenentatge amb la pregunta - frase feta: Kommt das dir Spanisch vor? (Et
sona això a “chino”?), explicant el seu significat i el joc de paraules. Amb el material proporcionat (vídeos, textos..) i l’ajuda de l’auxiliar de conversa, hauran
de comparar llengües i treure les seves pròpies conclusions i exposar-les davant els possibles futurs alumnes d’alemany (alumnes de 6è).

Instruccions i materials:

Per a les diferents tasques de recerca, elaboració, disseny i presentació d’informació, l’alumnat disposarà dels seus chromebooks per consultar les fonts
digitals contrastades i fiables (vídeos, textos, …) facilitades pel professorat. Els suports triats tan per la recerca d’informació com per la presentació del
producte final seran el programari habitual usat per a presentacions digitals, i, si els alumnes ho consideren oportú, també podran elaborar posters per fer-ho
de forma més visual.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

L’alumnat haurà de cercar similituds i diferències de l’alemany amb altres llengües que coneixen (anglès, català, castellà …) a partir del material que el
professorat els proporcionarà (vídeos, textos molt senzills en alemany…) amb l’ajuda de l’auxiliar de conversa. Treballaran en grups de 7-8 persones per
preparar una presentació. La primera tasca consistirà en què un alumne de cada grup, que serà l’expert, haurà de preparar una temàtica específica (alfabet,
paraules internacionals, pronoms personals …), i comparar-la amb les llengües que coneixen. Després faran una posada en comú i preparan junts la
presentació, en català, per poder explicar als alumnes de 6è quina ha estat la seva primera impressió de l’alemany.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

El professorat i alumnat preparen conjuntament les bases d’orientació per tal de poder revisar contínuament la seva recerca digital i la preparació de la
presentació. El professorat supervisarà que el full de ruta i les tasques planificades, tant les individuals com les grupals, se segueixen correctament.
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Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

L’exposició final davant els alumnes de 6è es valorarà amb una rúbrica acordada prèviament amb l’alumnat i per avaluar els sabers es farà mitjançant un
formulari.


