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 Matèria  Anglès 

 Títol/Pregunta  This is us! 

 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS 

 Competència específica 1 a desenvolupar:  Competència específica 2 a desenvolupar:  Competència específica 3 a desenvolupar 

 1. Comprendre i interpretar el sentit general i els 
 detalls més rellevants de textos expressats de 
 manera clara i en la llengua estàndard, buscant 
 fonts fiables, fent ús d'estratègies com la 
 inferència de significats, per respondre a 
 necessitats comunicatives concretes. 

 Es connecta amb els següents descriptors del 
 Perfil de Sortida CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
 CD1, CPSAA5, CCEC2. 

 2. Produir textos originals, d'extensió mitjana, 
 senzills i amb una organització clara, usant 
 estratègies com ara la planificació, la compensació 
 o l' autoreparació , per expressar de manera 
 creativa, adequada i coherent missatges rellevants 
 i respondre a propòsits comunicatius concrets. 

 Es connecta amb els següents descriptors del 
 Perfil de Sortida CCL1, CP2, STEM1, CD2, 
 CPSAA5, CCEC3. 

 4. Mediar en situacions quotidianes entre diferents 
 llengües, usant estratègies i coneixements senzills 
 orientats a explicar conceptes o simplificar 
 missatges, per transmetre informació de manera 
 eficaç, clara i responsable. 

 Es connecta amb els següents descriptors del 
 Perfil de Sortida CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
 CPSAA3, CCEC1. 

 Criteri avaluació:  Criteri avaluació:  Criteri avaluació: 

 1.1 Interpretar i analitzar el sentit global i la 
 informació específica i explícita de textos orals, 
 escrits i multimodals breus i senzills sobre temes 
 freqüents i quotidians, de rellevància personal i 
 pròxims a l'experiència dels alumnes, propis dels 
 àmbits de les relacions interpersonals, de 
 l'aprenentatge, dels mitjans de comunicació i de la 
 ficció expressats de manera clara i en la llengua 
 estàndard a través de diversos suports. 

 2.1 Expressar oralment textos breus, senzills, 
 estructurats, comprensibles i adequats a la 
 situació comunicativa sobre assumptes quotidians 
 i freqüents, de rellevància per als alumnes, amb la 
 finalitat de descriure, narrar i informar sobre 
 temes concrets, en diferents suports, utilitzant de 
 fomra guiada recursos verbals i no verbals, així 
 com estratègies de planificació i control de la 
 producció. 

 4.1. Inferir i explicar textos, conceptes i 
 comunicacions breus i senzilles en situacions en 
 les quals atendre la diversitat, mostrant respecte i 
 empatia pels interlocutors i per les llengües 
 emprades, i interès per participar en la solució de 
 problemes d' intercomprensió i d'enteniment en el 
 seu entorn pròxim, basant-se en diversos recursos 
 i suports. 
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 Sabers bàsics: 

 A. COMUNICACIÓ 
 - Autoconfiança. L'error com a instrument de millora i proposta de reparació. 
 - Funcions comunicatives bàsiques adequades a l'àmbit i al context comunicatiu: saludar, acomiadar-se, presentar i presentar-se; demanar i intercanviar 
 informació sobre qüestions quotidianes 
 - Unitats lingüístiques bàsiques i significats associats a aquestes unitats com ara l'afirmació, la negació, la interrogació. 
 - Lèxic d'ús comú i d'interès per als alumnes relatiu a identificació personal 
 - Patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació bàsics, i significats i intencions comunicatives generals associats a aquests patrons. 
 - Convencions ortogràfiques bàsiques i significats i intencions comunicatives associats als formats, patrons i elements gràfics. 
 - Convencions i estratègies conversacionals bàsiques, en format síncron per iniciar, mantenir i acabar la comunicació, prendre i cedir la paraula. 

 B. PLURILINGÜISME 
 - Estratègies i tècniques per respondre eficaçment a una necessitat comunicativa bàsica i concreta de manera comprensible, malgrat les limitacions 
 derivades del nivell de competència de la llengua estrangera i en les altres llengües del repertori lingüístic propi. 
 -  Estratègies i eines bàsiques d'autoavaluació i coavaluació,  analògiques i digitals, individuals i cooperatives. 
 - Lèxic i expressions d'ús comú per comprendre enunciats sobre la comunicació i la llengua (metallenguatge) 

 C. INTERCULTURALITAT 
 - La llengua estrangera com a mitjà de comunicació interpersonal, com a font d'informació i com a eina per a l'enriquiment personal. 
 - Interès i iniciativa en la realització d'intercanvis comunicatius a través de diferents mitjans amb estudiants de la llengua estrangera. 

 Context/contextos:  Escolar  Social  X  Personal  X  Familiar  X  Professional 

 Dinàmiques de presa de consciència: 

 - El pofessorat escriu dades personals a la pissarra i en grup els alumnes fan frases correctes amb la informació. 
 - Pluja d'idees sobre quin tipus d'informació solem donar quan ens presentam. 
 - Repàs de vocabulari  / expressions rellevants. 
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 Instruccions i materials: 

 La primera part de la tasca es fa amb materials tradicionals per tal d’obligar als alumnes a comunicar-se amb els coneixements que ja tenen. Per a 
 l’elaboració i disseny de la presentació, l’alumnat disposa dels seus chromebooks per consultar les fonts digitals contrastades i fiables (videos, powerpoints, 
 exercicis interactius…) facilitades pel professorat. La tasca final es fa mitjançant una presentació. 

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

 Repàs de coneixements previs  : 
 - Cada alumne prepara una petita presentació sobre ell/a mateix/a. 
 - Els alumnes es presenten oralment uns als altres en petits grups. Els alumnes més confiats poden fer preguntes. 
 - Cada grup elabora una llista de coses que tenen en comú, i les diferències entre ells. 
 - Presenten les similituds a la resta de la classe mitjançant un poster. 
 - Partint dels exemples escrits pels alumnes, es repassen i practiquen les estructures bàsiques de TO BE i de HAVE GOT en l'oració afirmativa, negativa i 
 interrogativa, el vocabulari relacionat amb presentar-se i expressar gusts. 
 Autocorreció i millora:  els alumnes apliquen de manera  cooperativa dins el seu grup el que han après per corregir el text que han escrit a la primera tasca. 
 Portafoli digital:  * Cada alumne crea el seu portafoli  digital a través de google sites i hi inclou la seva descripció personal. 

 *Aquest portafoli s'anirà actualitzant al llarg del curs. 

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

 L'alumnat té a la seva disposició un full de ruta (task list) i unes bases d'orientació (Can do list) per les tasques a elaborar. El professorat supervisa que els 
 alumnes segueixin aquest full de ruta i, si és necessari, fa el retorn i control anticipatiu. 
 Els alumnes disposen de les rúbriques de valoració per autocorregir i autoregular la seva feina. 
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 Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement. 

 L'avaluació és formativa al llarg de totes les activitats.  S'avalua la planificació i la feina en equip, a més  de la tasca final entregada. 
 L'avaluació es fa a través de les rúbriques acordades al principi de la tasca i a través de la coavaluació entre els alumnes, tant dins cada equip com sobre les 
 presentacions finals de cada grup. 


