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Matèria Lengua castellana

Títol/Pregunta ¿NOS MIENTEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

4. Comprendre, interpretar i valorar textos escrits,
amb sentit crític i diferents propòsits de lectura,
amb especial atenció a textos acadèmics i dels
mitjans de comunicació, reconeixent el sentit
global i les idees principals i secundàries, integrant
la informació explícita i realitzant les inferències
necessàries, identificant la intenció de l'emissor,
reflexionant sobre el contingut i la forma i avaluant
la seva qualitat i fiabilitat, per donar resposta a
necessitats i interessos comunicatius diversos i
per construir coneixement.

5. Produir textos escrits i multimodals coherents,
cohesionats, adequats i correctes, amb especial
atenció als gèneres discursius de l'àmbit
acadèmic, per construir coneixement i donar
resposta de manera informada, eficaç i creativa a
demandes comunicatives concretes.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

4.1. Identificar el sentit global, l'estructura, la
informació rellevant i la intenció de l'emissor de
textos escrits i multimodals especialitzats, amb
especial atenció a textos acadèmics i dels mitjans
de comunicació, realitzant les inferències
necessàries i amb diferents propòsits de lectura.

4.2. Valorar la forma i el contingut de textos
complexos avaluant la seva qualitat, la fiabilitat i
idoneïtat del canal utilitzat, així com l'eficàcia dels
procediments comunicatius emprats.

5.1. Elaborar textos acadèmics coherents,
cohesionats i amb el registre adequat sobre temes
curriculars o d'interès social i cultural, precedits
d'un procés de planificació que atengui la situació
comunicativa, destinatari, propòsit i canal i de
redacció i revisió d'esborranys de manera
individual o entre iguals, o mitjançant altres
instruments de consulta.
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Competència específica 4 a desenvolupar: Competència específica 5 a desenvolupar: Competència específica 6 a desenvolupar

6. Seleccionar i contrastar informació procedent de
diferents fonts, avaluant la seva fiabilitat i
pertinència en funció dels objectius de lectura i
evitant els riscos de manipulació i desinformació, i
integrar-la i transformar-la en coneixement per a
comunicar-la, amb un punt de vista crític i personal
al mateix temps que respectuós amb la propietat
intel·lectual, especialment en el marc de la
realització de treballs de recerca sobre temes del
currículum o vinculats a les obres literàries
llegides.

9. Consolidar i aprofundir en el coneixement
explícit i sistemàtic sobre l'estructura de la llengua
i els seus usos, i reflexionar de manera autònoma
sobre les eleccions lingüístiques i discursives, amb
la terminologia adequada, per desenvolupar la
consciència lingüística, per augmentar el repertori
comunicatiu i per millorar les destreses tant de
producció oral i escrita com de comprensió i
interpretació
crítica.

Criteri avaluació:

5.2 Incorporar procediments per enriquir els
textos, atenent aspectes discursius, lingüístics i
d'estil, amb precisió lèxica i correcció ortogràfica i
gramatical.

6.2. Avaluar la veracitat de notícies i informacions,
amb especial atenció a les xarxes socials i altres
entorns digitals, seguint pautes d'anàlisi, contrast i
verificació, fent ús de les eines adequades i
mantenint una actitud crítica enfront dels possibles
biaixos de la informació.

9.2. Explicar i argumentar la interrelació entre el
propòsit comunicatiu i les eleccions lingüístiques
de l'emissor, així com els seus efectes en el
receptor, utilitzant el coneixement explícit de la
llengua i un metallenguatge específic.

Sabers bàsics:

B. Comunicació

Estratègies de producció, comprensió i anàlisi crítica de textos escrits i multimodals de diferents àmbits amb atenció conjunta als següents aspectes:

B.1. Context

− Components del fet comunicatiu: grau de formalitat de la situació i caràcter públic o privat; distància social entre els interlocutors; propòsits comunicatius i

interpretació d'intencions; canal de comunicació i elements no verbals de la comunicació.

B.2. Gèneres discursius

− Propietats textuals: coherència, cohesió i adequació.

− Gèneres discursius propis de l'àmbit social. Les xarxes socials i mitjans de comunicació.

B.3. Processos
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− Comprensió lectora: sentit global del text i relació entre les seves parts. La intenció de l'emissor. Detecció dels usos discriminatoris del llenguatge verbal i

icònic. Valoració de la forma i contingut del text.

− Producció escrita. Procés d'elaboració: planificació, redacció, revisió i edició en diferents suports.

− Alfabetització informacional: Cerca autònoma i selecció de la informació amb criteris de fiabilitat, qualitat i pertinència; anàlisi, valoració, reorganització i

síntesi de la informació en esquemes propis i transformació en coneixement; comunicació i difusió de la informació reelaborada de manera creativa i

respectuosa amb la propietat intel·lectual. Notícies falses i verificació de fets. El pescaclics (ciberanzuelo).

B.4. Reconeixement i ús discursiu dels elements lingüístics

− Formes lingüístiques per a l’expressió de la subjectivitat i de l'objectivitat.

− Recursos lingüístics per adequar el registre a la situació de comunicació.

− Connectors, marcadors discursius i altres procediments lèxics i semàntics i gramaticals que contribueixen a la cohesió del text.

− Relacions entre les formes verbals com a procediments de cohesió del text, amb especial atenció a la valoració i a l'ús dels temps verbals.

− Correcció lingüística i revisió ortogràfica, gramatical i tipogràfica dels textos. Ús eficaç de diccionaris, manuals de consulta i de correctors ortogràfics en

suport analògic o digital.

− Els signes de puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit i la seva relació amb el significat.

Context/contextos: Escolar Social X Personal Familiar Professional X

Dinàmiques de presa de consciència:

El primer paso es leer un texto periodístico en el que se explica qué es una noticia falsa y se habla de noticias falsas que han hecho historia.
Partimos de la lectura de textos periodísticos reales que contienen informaciones verdaderas y falsas. A raíz de esa lectura intentamos aprender a detectar
cómo podemos discernir la falsedad de la verdad.
Reflexionamos sobre los ciberanzuelos a partir de detectar algunos de ellos en contextos reales.
Leemos noticias actuales y tratamos de entender las ideas principales, discernimos el tema y las intenciones de los autores.

Instruccions i materials:

Hemos hecho dosieres de noticias (verdaderas y falsas) pero aquí necesitamos que los alumnos escriban en su dispositivo o en un cuaderno.
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Apuntes en el classroom y dossieres.

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

TAREA 1
En un dosier dado, hay noticias reales y falsas. A través de un cuestionario, ellos deben ver cuáles son ciertas y cuáles no. Se realiza en pareja.
TAREA 2
A partir de unos ciberanzuelos encontrados en las redes sociales y medios de comunicación, ellos deben aprender en pareja a distinguirlos y después
crearán sus propios ciberanzuelos que serán evaluados por los compañeros.
TAREA 3
Dado un dosier de textos periodísticos, los chicos de manera individual deben hacer el resumen, el tema y la intención principal de los textos. Esto les
servirá de práctica ya que en un examen se les preguntará esto mismo referido a un texto dado por el profesor. (A la espera de lo que nos digan desde la
universidad con respecto a la prueba de acceso)
TAREA 4
En los textos dados, en pareja deben reconocer los rasgos lingüísticos de un texto y después intercambiarán esos rasgos con la otra pareja que haya
trabajado su mismo texto. Esta pareja, con una base de orientación, corregirá el trabajo de los compañeros.
TAREA 5
En grupos pequeños deben elaborar un texto periodístico. Este texto será cribado por David y por Trini, quienes presentarán a Judith Enciso un selección
máxima de tres artículos para su posible publicación en la revista del colegio.

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

TAREA 1: explicación inicial breve y diálogo final sobre si ha habido alguna que les haya llamado la atención.
TAREA 2: explicación inicial y diálogo en gran grupo para elegir los mejores.
TAREA 3: explicación de las mejores técnicas para hacer el resumen, el tema y la intención. Lectura cada día de uno de los textos y ayuda en la
comprensión del mismo. Corrección oral final.
TAREA 4: Explicación de los principales rasgos lingüísticos y base de orientación individualizada para cada texto.
TAREA 5: Selección de los mejores textos y presentación a JE.
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Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

En previsión del posible examen de acceso a la universidad, vamos a hacer un examen (preferentemente que coincida con la semana de
evaluación) en el que les pediremos el resumen, el tema y la intención.
El producto final es la posible publicación en la revista del cole de uno de los textos elaborados por los alumnos.


