
Situació d’aprenentatge matèria 1r ESO

Matèria SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

Títol/Pregunta 2. Hoch soll er leben!

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica a desenvolupar:

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.

Criteris avaluació:

2.2. Organitzar i redactar textos breus i comprensibles amb claredat, coherència, cohesió i adequació a la situació comunicativa proposada, seguint pautes
establertes, a través d'eines analògiques i digitals, sobre assumptes quotidians i freqüents de rellevància per als alumnes i pròxims a la seva experiència.

Sabers bàsics:

A. Comunicació.
- Estratègies bàsiques per a la planificació, execució, control i reparació de la comprensió, la producció i la coproducció de textos orals, escrits i multimodals.
- 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;
donar i demanar instruccions i ordres; oferir, acceptar i rebutjar ajuda, proposicions o suggeriments; expressar parcialment el gust o l'interès i emocions
bàsiques; narrar esdeveniments passats, descriure situacions presents, i enunciar successos futurs; expressar l'opinió, la possibilitat, la capacitat, l'obligació i
la prohibició.
- Models contextuals i gèneres discursius bàsics en la comprensió, producció i coproducció de textos orals, escrits i multimodals, breus i senzills, literaris i no
literaris: característiques i reconeixement del context (participants i situació), expectatives generades pel context; organització i estructuració segons el
gènere, i la funció textual.
- Unitats lingüístiques bàsiques i significats associats a aquestes unitats com ara l’expressió de l'entitat i les seves propietats, quantitat i qualitat, l'espai i les
relacions espacials, el temps i les relacions temporals, 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
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quotidiana, salut i activitat física, habitatge i llar, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i la comunicació.
- Convencions ortogràfiques bàsiques i significats i intencions comunicatives associats als formats, patrons i elements gràfics.
- 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.

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.

Context/contextos: Escolar Social X Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Explicarem el títol de la SA (dita alemanya per referir-se a l’edat) i escoltarem la cançó més típica que es canta als aniversaris i d’aquí deduiran com es
felicita per després poder fer una targeta de felicitació per un company.

Instruccions i materials:

Per a l’elaboració i disseny i presentació d’informació, l’alumnat disposarà dels seus chromebooks per consultar les fonts digitals contrastades i fiables
(vídeos, powerpoints, exercicis interactius…) facilitades pel professorat. Els suports triats tan per la recerca d’informació com per l’elaboració del producte
final serà l’eina de disseny canvas, i per a la presentació serà mitjançant el correu electrònic del CIDE.

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

En primer lloc, a partir de la cançó típica de felicitació pels aniversaris, aprendrem a felicitar. Per poder dir quin dia és el seu aniversari, mirarem un vídeo
on diferentes persones contesten a aquesta pregunta i l’alumnat haurà de deduir els mesos de l’any així com que empleen els números ordinals per a dir la
data. Després farem conjuntament una cartolina amb dotze globus dibuixats (cada un serà un mes de l’any) i entre l’alumnat s’aniran demanant quan és el
seu aniversari i escriurem el nom i la data del company dins el globus del mes corresponent. Finalment, mirant exemples d’altres targetes, podrem fer la
tasca final que consistirà en escriure una felicitació (amb l’eina de disseny canvas) i enviar-la el dia que toqui, via mail (aprendrem a programar l’enviament)
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al company següent al seu número de llista de classe. Per a poder-ho avaluar, se posarà en còpia al professorat. Finalment crearan el seu portafolis digital a
través de google sites i hi inclouran la felicitació. Aquest portafolis 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.

El professorat i alumnat prepararan conjuntament les bases d’orientació per tal de poder revisar contínuament la seva recerca digital i la preparació de la
targeta.

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

La targeta final de felicitació d’aniversari s’avaluarà amb una rúbrica acordada prèviament amb l’alumnat i per avaluar el nou vocabulari es farà mitjançant
un formulari.


