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 Matèria  Anglès 

 Títol/Pregunta  What do people do all day? 

 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS 

 Competència específica 1 a desenvolupar:  Competència específica 2 a desenvolupar:  Competència específica 3 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, CP2, STEM1, CD2, 
 CPSAA5, CCEC3. 

 3. Interactuar amb altres persones amb creixent 
 autonomia, usant estratègies de cooperació i 
 emprant recursos analògics i digitals per responde 
 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, 
 CPSAA3, CCEC1. 

 Criteri avaluació:  Criteri avaluació:  Criteri 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 
 analògiquas i digitals, sobre assumptes quotidians 
 i freqüents de rellevància per als alumnes i 
 pròxims a la seva experiència. 

 3.1. Planificar i participar en situacions interactives 
 breus i senzilles sobre temes quotidians, de 
 rellevància personal i pròxims a l'experiència dels 
 alumnes, a través de diversos suports basant-se 
 en recursos com ara la repetició, el ritme pausat o 
 el llenguatge no verbal, i mostrant empatia i 
 respecte per la cortesia lingüística i l'etiqueta 
 digital, així com per les diferents necessitats, 
 idees, inquietuds, iniciatives i motivacions dels 
 interlocutors. 

 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 
 - Estratègies bàsiques per la planificació, execució, control i reparació de la producció de textos escrits. 
 - Funcions comunicatives bàsiques adequades a l'àmbit i al context comunicatiu: demanar i intercanviar informació sobre qüestions quotidianes; 
 - Models contextuals i gèneres discursius bàsics en la producció de textos escrits breus i senzills: 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 com ara el temps i les relacions temporals, l'afirmació, la negació, la interrogació. 
 - Lèxic d'ús comú i d'interès per als alumnes relatiu a la vida quotidiana. 
 - Convencions ortogràfiques bàsiques i significats i intencions comunicatives associats als formats, patrons i elements gràfics. 

 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, la llengua, l'aprenentatge i les eines de comunicació i aprenentatge 
 (metallenguatge) 

 Context/contextos:  Escolar  Social  x  Personal  Familiar  x  Professional 

 Dinàmiques de presa de consciència: 

 Apuntam una sèrie d'hores a la pisarra (en format digital i anàleg). Entre tots repassem com es diu l'hora en anglès i feim una pluja d'idees sobre el que feim 
 normalment a aquelles hores, per exemple: "We have a break at 10:50am." Feim una reflexió sobre si les nostres rutines són parescudes o no, i si coneixem 
 a gent que té rutines molt similars / diferents. 
 Es planteja l'objectiu final i les tasques als alumnes mitjançant un full de ruta. 
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 Instruccions i materials: 

 Per a l’elaboració i disseny de la entrevista, l'alumnat disposa dels seus chromebooks, per consultar les fonts digitals contrastades i fiables (diccionaris,, 
 powerpoints, exercicis interactius…) facilitades pel professorat. La tasca final és una entrada de blog que s'afegeix al Portafoli Digital de cada alumne. 

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

 Entrevista  a persones de l'entorn personal dels alumnes: 
 -  Escriuen frases sobre la seva rutina. 
 -  Practiquem els verbs i vocabulari relacionats amb la rutina. 
 -  Repassen i practiquen la forma interrogativa. 
 -  Reflexionem: tenim tots rutines similars? Quines professions comporten rutines diferents / semblants a la nostra? 
 -  Feim un recopilatori de gent que coneixem amb professions diferents. S'assigna una professió per entrevistar a cada alumne / parella d'alumnes. 
 -  Per parelles planifiquen i escriuen preguntes per una entrevista. 
 -  Els alumnes controlen que les preguntes dels companys siguin correctes - en cas necessari, el professorat els guiarà. 
 -  Realitzen la entrevista com a tasca i prenen apunts (poden realitzar l'entrevista en la seva L1, si l'interlocutor no pot contestar en anglès). 
 -  Posem en comú el que hem après - com són les rutines de la gent que ens envolta? 

 Entrada de blog  : els alumnes redacten individualment  un text breu basat en la informació recollida en les seves pròpies paraules. Els alumnes més 
 avançats poden comparar la pròpia rutina amb la dels entrevistats. El text es farà en format d'entrada de blog, reforçant l'ús de la 3ª pers del singular,  i es 
 publicarà al portafoli digital de cada alumne. 

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

 Els alumnes disposes d'un full de ruta per les tasques a fer. El professorat supervisa que els alumnes segueixin aquest full de ruta i, si és necessari, fa el 
 retorn i control anticipatiu. 
 Els alumnes realitzen diversos kahoot i formularis de google per autoavaluar-se i prendre consciència del seu progrés. 
 Els alumnes també tindran l'oportunitat de coavaluar la contribució i l'esforç del company/a a l'hora de fer feina en parelles . 
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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 parella, així  com el resultat final. 
 L'avaluació es fa a través de las rúbriques acordades al principi de la tasca i a través de l'autoavaluació dels alumnes. 


