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Matèria LLENGUA ESTRANGERA

Títol/Pregunta Can we live in a world without rules?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 2 a
desenvolupar:

Competència específica 3 a
desenvolupar

Competència específica 4 a
desenvolupar

Competència específica 5 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 i 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, CP1,
CP2, STEM1, CD2,
CPSAA5, CE1, CCEC3.

3. Interactuar amb altres
persones amb creixent
autonomia, usant estratègies
de
cooperació i emprant
recursos analògics i digitals,
per respondre a propòsits
comunicatius concrets en
intercanvis respectuosos
amb les normes de cortesia.

Es connecta amb els
següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL5, CP1,
CP2, STEM1, CPSAA3,
CC3.

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, CPSAA1,
CPSAA3, CCEC1.

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.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Extreure i analitzar el
2.1. Expressar oralment
textos senzills, estructurats,

3.1. Planificar, participar i
col·laborar activament, a

4.1.Inferir i explicar textos,
conceptes i comunicacions

5.1. Comparar i argumentar
les semblances i diferències
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sentit global i les idees
principals, i seleccionar
informació pertinent de textos
orals, escrits i multimodals
sobre temes quotidians, de
rellevància personal o
d'interès públic pròxims a la
seva experiència expressats
de manera clara i en la
llengua estàndard a través
de diversos suports.

1.2. Interpretar i valorar el
contingut i els trets discursius
de textos progressivament
més complexos propis dels
àmbits de les relacions
interpersonals, dels mitjans
de comunicació social i de
l'aprenentatge, així com de
textos literaris adequats al
nivell de maduresa dels
alumnes.

comprensibles, coherents i
adequats a la situació
comunicativa sobre
assumptes quotidians, de
rellevància personal o
d'interès públic pròxim a
l’experiència dels alumnes,
amb la finalitat de descriure,
narrar, argumentar i informar,
en diferents suports, utilitzant
recursos verbals i no verbals,
així com estratègies de
planificació, control,
compensació i cooperació.

2.2. Redactar i difondre
textos d'extensió mitjana amb
acceptable claredat,
coherència, cohesió,
correcció i adequació a la
situació comunicativa
proposada, a la tipologia
textual i a les eines
analògiques i digitals
utilitzades sobre assumptes
quotidians, de rellevància
personal o d'interès públic
pròxims a la seva
experiència, respectant la
propietat intel·lectual i evitant
el plagi

través de diversos suports,
en situacions interactives
sobre temes quotidians, de
rellevància personal o
d'interès públic pròxims a
l’experiència dels alumnes,
tot mostrant iniciativa,
empatia i respecte per la
cortesia lingüística i l'etiqueta
digital, així com per les
diferents necessitats, idees,
inquietuds, iniciatives i
motivacions de les i els
interlocutors.

breus i senzilles en
situacions en les quals
atendre la diversitat,
mostrant respecte i empatia
per les i els interlocutors i per
les llengües emprades, i
participant en la solució de
problemes d’intercomprensió
i d'enteniment en el seu
entorn, basant-se en
diversos recursos i suports.

entre diferents llengües
reflexionant de manera
progressivament autònoma
sobre el seu funcionament

5.2. Utilitzar de manera
creativa estratègies i
coneixements de millora de
la capacitat de comunicar i
d'aprendre la llengua
estrangera amb suport
d'altres participants i de
suports analògics i digitals.

Sabers bàsics:

A. Comunicació.
- Autoconfiança. L'error com a instrument de millora i proposta de reparació.
- Estratègies bàsiques per a la planificació, execució, control i reparació de la comprensió, la producció i la coproducció de textos orals, escrits i multimodals.
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- Funcions comunicatives bàsiques adequades a l'àmbit i al context comunicatiu: saludar, acomiadar-se, presentar i presentar-se; descriure persones,
objectes i llocs; situar esdeveniments en el temps; situar objectes, persones i llocs en l'espai; demanar i intercanviar informació sobre qüestions quotidianes;
- Models contextuals i gèneres discursius bàsics en la comprensió, producció i coproducció de textos orals, escrits i multimodals, breus i senzills,
característiques i reconeixement del context (participants i situació), expectatives generades pel context.
- Unitats lingüístiques bàsiques i significats associats a aquestes unitats, l'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació, relacions lògiques bàsiques.
- Lèxic d'ús comú i d'interès per als alumnes relatiu a identificació personal, relacions interpersonals, llocs i entorns pròxims, oci i temps lliure, vida
quotidiana, salut i activitat física, habitatge i llar, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i la comunicació.
- Patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació bàsics, i significats i intencions comunicatives generals associades a aquests patrons.
- Eines analògiques i digitals bàsiques per a la comprensió, producció i coproducció oral, escrita i multimodal; i plataformes virtuals d'interacció, cooperació i
col·laboració 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.

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 en 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.

C. Interculturalitat.
- La llengua estrangera com a mitjà de comunicació interpersonal i internacional, com a font d'informació i com a eina per a l'enriquiment personal.
- Aspectes socioculturals i sociolingüístics bàsics relatius a la vida quotidiana, les condicions de vida i les relacions interpersonals; convencions socials
bàsiques; llenguatge no verbal, cortesia lingüística i etiqueta digital; cultura, costums i valors propis de països on es parla la llengua estrangera.
- Estratègies bàsiques per entendre i apreciar la diversitat lingüística, cultural i artística, atenent valors ecosocials i democràtics.

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

Dinàmiques de presa de consciència:

El professor posa el capítol dels Simpsons “Das bus”, que és una paròdia de la novela de William Golding “Lord of the Flies”. Després se’ls farà reflexionar
sobre quines normes/lleis es necessiten per que una societat sigui civilitzada amb la dinàmica cooperativa 1-2-4.
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Instruccions i materials:

Per fer les diferents activitats els alumnes necessitaran diferents tipus de material digital i no digital. Es faran servir els chromebooks per fer recerques a
internet a part del quadern i estoig.

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

Iniciarem la situació d'aprenentatge amb el professor plantejant la pregunta “Can we live in a world without rules?” amb l’objectiu de que els alumnes
reflexionin sobre les normes que hi ha al món per tal de poder viure en societat i sobre si són necessàries o no.
Tasques:

1. El professor explicarà els modal verbs en anglès i a continuació els alumnes faran tots els exercicis de les pàgines 10, 11 i 13 de la unit 1 del llibre
digital Synchronize.

2. El professor projecta diverses lleis de diferents països i els alumnes hauran de decidir quines són reals i quines són falses. Després hauran de
completar un formulari sobre les diferències legals segons els països fent-los així reflexionar sobre perquè unes coses són legals a certs llocs i a
altres no.. Podran utilitzar els chromebooks per fer recerca.

3. Els alumnes es posaran per parelles o grups de 3 i faran cartells amb normes per tota l’escola.
4. Els alumnes es posaran en grups de 4 i faran un video explicant com és la nostra escola i quines normes té i si creuen que són necessàries o no i

perquè.
5. Veurem la pel.lícula Lord of the Flies.
6. Els alumnes hauran de crear la seva pròpia societat, tot establint entre ells diferents rols i normes sense cap tipus d’autoritat ni la intervenció del

professor.
7. Després de reflexionar sobre la película els alumnes hauran d’entregar un treball per escrit contestant a preguntes dirigides a la reflexió social que

s’ha plantejat abans. A més, aquest treball inclourà una redacció sobre el mateix tema.
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Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Professor i alumnat elaboren conjuntament el guió/pla de treball/ full de ruta estructurat en tasques seqüenciades necessàries per
desenvolupar la tasca Es faciliten o elaboren conjuntament entre professorat i alumnat bases d’orientació per tal que revisin la seva recerca
digital i elaboració. El professorat supervisa que el full de ruta planificat se segueix correctament i fa el retorn i control anticipatiu necessaris
tant als equips com individualment, si escau. El professor complementa l’alumnat, qui es regula prenent consciència del seu aprenentatge
gràcies a la retroacció rebuda. Els alumnes disposen de les rúbriques de valoració elaborades en base a les BSO inicials per corregir i
regular-se.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Rúbrica per a fer heteroavaluació.


