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MATÈRIA LLENGUA ANGLESA

PREGUNTA WOULD YOU FIGHT FOR FREEDOM?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 1 COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 2 COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 3

1. Comprendre i interpretar les idees principals i les línies
argumentals bàsiques de textos expressats en la llengua
estàndard, buscant fonts fiables i fent ús d'estratègies
d'inferència i comprovació de significats, per respondre a
les necessitats comunicatives plantejades.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida:
CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4.

2. Produir textos originals, de creixent extensió, clars, ben
organitzats i detallats, usant estratègies com ara la
planificació, la síntesi, la compensació o l'autocorrecció, per
expressar idees i arguments de manera creativa, adequada
i coherent, d'acord amb propòsits comunicatius concrets.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida:
CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2.

6. Valorar críticament i adequar-se a la diversitat
lingüística, cultural i artística a partir de la llengua
estrangera, reflexionant i compartint les semblances i les
diferències entre llengües i cultures, per actuar de manera
empàtica, respectuosa i eficaç.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida:
CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1.

CRITERI AVALUACIÓ CRITERI AVALUACIÓ CRITERI AVALUACIÓ

1.1. Extreure i analitzar les idees principals, la informació
rellevant i les implicacions generals de textos de certa
longitud, ben organitzats i de certa complexitat, orals,
escrits i multimodals, sobre temes de rellevància personal
o d'interès públic, tant concrets com abstractes, expressats
de manera clara i en la llengua estàndard, fins i tot en
entorns sorollosos, a través de diversos suports.

1.3. Seleccionar, organitzar i aplicar les estratègies i
coneixements adequats per comprendre la informació
global i específica, i distingir la intenció i les opinions, tant
implícites com explícites (sempre que estiguin clarament
senyalitzades), dels textos; inferir significats i interpretar
elements no verbals; buscar i contrastar informació.

2.2. Redactar i difondre textos detallats de certa extensió i
complexitat i d'estructura clara, adequats a la situació
comunicativa, a la tipologia textual i a les eines
analògiques i digitals utilitzades, evitant errors i justificant
les mateixes opinions, sobre assumptes de rellevància
personal o d'interès públic, fent un ús ètic del llenguatge,
respectant la propietat intel·lectual i evitant el plagi.

2.3. Seleccionar, organitzar i aplicar coneixements i
estratègies de planificació, producció, revisió i cooperació,
per compondre textos d'estructura clara i adequats a les
intencions comunicatives, les característiques contextuals,
els aspectes socioculturals i la tipologia textual, usant els
recursos físics o digitals més adequats.

6.2. Valorar críticament la diversitat lingüística, cultural i
artística pròpia de països on es parla la llengua estrangera
tenint en compte els drets humans i adequar-se a ella,
afavorint el desenvolupament d'una cultura compartida i
una ciutadania compromesa amb la sostenibilitat i els
valors democràtics.

6.3. Aplicar estratègies per defensar i apreciar la diversitat
lingüística, cultural i artística, tenint en compte valors
ecosocials i democràtics, i respectant els principis de
justícia, equitat i igualtat.
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SABERS BÀSICS

COMUNICACIÓ

- Estratègies per a la planificació, execució, control i reparació de la comprensió, la producció i la coproducció de textos orals, escrits i multimodals.

- Coneixements, destreses i actituds que permeten dur a terme activitats de mediació en situacions quotidianes.

- Funcions comunicatives adequades a l'àmbit i al context comunicatiu: descriure fenòmens i esdeveniments; donar instruccions i consells; narrar esdeveniments passats puntuals i
habituals, descriure estats i situacions presents, i expressar successos futurs i de prediccions a curt, mitjà i llarg termini; expressar emocions; expressar l'opinió; expressar
argumentacions; reformular, presentar les opinions d'uns altres, resumir.

- Eines analògiques i digitals per a la comprensió, producció i coproducció oral, escrita i multimodal; i plataformes virtuals d'interacció, col·laboració i cooperació educativa (aules
virtuals, videoconferències, eines digitals col·laboratives...) per a l'aprenentatge, la comunicació i el desenvolupament de projectes amb parlants o estudiants de la llengua estrangera.

PLURILINGÜISME

- Estratègies i tècniques per respondre eficaçment i amb un alt grau d'autonomia, adequació i correcció a una necessitat comunicativa concreta superant les limitacions derivades del
nivell de competència en la llengua estrangera i en les altres llengües del repertori lingüístic propi.

- Estratègies 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.

- Estratègies i eines, analògiques i digitals, individuals i cooperatives per a l'autoavaluació, la coavaluació i l'autocorrecció.

INTERCULTURALITAT

- Interès i iniciativa en la realització d'intercanvis comunicatius a través de diferents mitjans amb parlants o estudiants de la llengua estrangera, així com per conèixer informacions
culturals dels països on es parla la llengua estrangera.

- Aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a convencions socials, normes de cortesia i registres; institucions, costums i rituals; valors, normes, creences i actituds; estereotips i
tabús; llenguatge no verbal; història, cultura i comunitats; relacions interpersonals i processos de globalització en països on es parla la llengua estrangera.

- Estratègies per entendre i apreciar la diversitat lingüística, cultural i artística, atenent valors ecosocials i democràtics.

CONTEXT ESCOLAR SOCIAL X PERSONAL FAMILIAR PROFESSIONAL
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DINÀMIQUES DE PRESA DE CONSCIÈNCIA

Es demana als estudiants si estarien disposats a lluitar per la seva llibertat individual i col·lectiva després de comentar diverses cites cèlebres que varen inspirar la Revolució Americana.

Es divideix l’aula en petits grups amb la intenció d’analitzar de paraula i recollir per escrit moltes de les llibertats fonamentals que garanteixen els drets civils i el compromís democràtic.

Es contextualitzen les principals causes i conseqüències de la insurrecció de les Tretze Colònies a través d’una activitat de comprensió oral avaluada amb un qüestionari d’opció múltiple.

INSTRUCCIONS I MATERIALS

Per a les diferents tasques de recerca, elaboració, disseny, i presentació d’informació, els estudiants disposen dels seus dispositius electrònics per treballar amb les plataformes digitals.

A fi de permetre als alumnes descobrir la història per si mateixos, se’ls proporciona un document de font primària: la Declaració d’independència dels Estats Units en un format DIN A3.

Per presentar tots els productes elaborats, els diferents grups també compten amb múltiples recursos físics, com ara llapis, retoladors, cartolines, i l’assessorament constant del docent.

DESCRIPCIÓ I PLANIFICACIÓ

Es formen equips de feina per fer una llista amb els privilegis que els corresponen com a ciutadans amb l’objectiu de tractar conjuntament diversos temes de rellevància política i social.

De manera individual, cada alumne ha de completar un exercici per valorar el nivell d’enteniment de la llengua estrangera, establir un punt de partida sòlid, i presentar els fets històrics.

Els estudiants es tornen a reunir per discutir detalladament els aspectes més rellevants de la Declaració d’independència dels Estats Units mitjançant un exercici de comprensió lectora.

Cada grup és responsable de redactar i signar una declaració d’independència adaptada a la seva pròpia realitat amb la finalitat de transferir els aprenentatges assimilats pels alumnes.

Els diferents productes finals s’han de presentar oralment als companys de la classe recreant el cèlebre acte de signatura que va tenir lloc a la Sala del Congrés de Filadèlfia l'any 1776.

Es procedeix a votar la declaració d’independència més completa en termes de gramàtica, coherència, cohesió, i adequació per difondre la tasca a través de les xarxes socials del centre.

PROCEDIMENTS DE RETRACCIÓ, REVISIÓ, I SUPERVISIÓ

Amb la intenció de completar les activitats de transferència i elaborar el producte final, el professor supervisa conjuntament amb cada grup un itinerari de feina estructurat en objectius.

Per tal d’estimular estratègies de reflexió sobre l'aprenentatge com l’autoavaluació i la coavaluació respectivament, es faciliten als estudiants bases d’orientació i rúbriques de valoració.

El docent complementa, fent un seguiment, cada una de les fases de les tasques i les decisions preses en la planificació si és el cas que els alumnes es deixen alguna qüestió important.
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PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ FINAL, QUALIFICACIÓ, I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Al llarg de les diferents sessions de treball, es promou una avaluació formativa amb la intenció de valorar tota la planificació i desenvolupament individual i no tan sols el producte final.

L’avaluació permet entendre l’error i la seva correcció com a recurs indispensable perquè l’alumne prengui decisions i sigui conscient del seu progrés tenint en compte el punt de partida.

La redacció del producte final és valorada per part del professor tot seguint la rúbrica acordada i la presentació de l’activitat de transferència és coavaluada pels integrants de cada grup.

Aquesta situació d’aprenentatge planteja la possibilitat de treballar interdisciplinàriament amb assignatures com Història, contribuint així al desenvolupament de les competències clau.


