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 Matèria  Anglès - es podria fer conjunta amb EF. 

 Títol/Pregunta  What do people eat? 

 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. 

 6.  Valorar  críticament  i  adequar-se  a  la  diversitat 
 lingüística,  cultural  i  artística  a  partir  de  la  llengua 
 estrangera,  identificant  i  compartint  les 
 semblances  i  les  diferències  entre  llengües  i 
 cultures,  per  actuar  de  manera  empàtica  i 
 respectuosa en situacions interculturals. 

 Es  connecta  amb  els  següents  descriptors  del 
 Perfil  de  Sortida  CCL5,  CP3,  CPSAA1,  CPSAA3, 
 CC3, 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 

 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 
 forma  guiada  recursos  verbals  i  no  verbals,  així 

 6.1.  Actuar  de  manera  empàtica  i  respectuosa  en 
 situacions  interculturals  construint  vincles  entre 
 les  diferents  llengües  i  cultures  i  rebutjant 
 qualsevol  tipus  de  discriminació,  prejudici  i 
 estereotip en contextos comunicatius quotidians. 
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 ficció  expressats  de  manera  clara  i  en  la  llengua 
 estàndard a través de diversos suports. 

 com  estratègies  de  planificació  i  control  de  la 
 producció. 

 Sabers bàsics: 

 A. Comunicació 
 - Autoconfiança. L'error com a instrument de millora i proposat de reparació. 
 - Estratègies bàsiques per la planificació, execució, control i reparació de la producció i la coproducció de textos orals, escrits i multimodals. 
 -  Funcions  comunicatives  bàsiques  adequades  a  l'àmbit  i  al  context  comunicatiu:  situar  esdeveniments  en  el  temps;  situar  objectes,  persones  i  llocs  en 
 l'espai;  demanar  i  intercanviar  informació  sobre  qüestions  quotidianes;  oferir,  acceptar  i  rebutjar  ajuda,  proposicions  o  suggeriments;  expressar  parcialment 
 el gust o l'interès i emocions bàsiques; descriure situacions presents i; expressar l'opinió. 
 -  Models  contextuals  i  gèneres  discursius  bàsics  en  la  comprensió,  producció  i  coproducció  de  textos  orals,  escrits  i  multimodals,  breus  i  senzills,  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 llocs i entorns pròxims, vida quotidiana, salut i activitat física, habitatge i llar. 
 - 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  o  asíncron,  per  iniciar,  mantenir  i  acabar  la  comunicació,  prendre  i  cedir  la  paraula, 
 demanar i donar aclariments i explicacions, reformular, resumir, col.laborar, etc. 
 - Recursos per a l'aprenentatge i estratègies bàsiques de cerca d'informació: diccionaris, recursos digitals i informàtics. 

 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  bàsiques  per  identificar,  organitzar,  retenir,  recuperar  i  utilitzar  creativament  unitats  lingüístiques  (lèxic,  morfosintaxi,  patrons  sonors,  etc.)  a 
 partir de la comparació de les llengües i varietats que conformen el repertori lingüístic personal 
 - Estratègies i eines bàsiques d'autoavaluació i coavaluació, analògiques i digitals, individuals i cooperatives. 
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 -  Lèxic  i  expressions  d'ús  comú  per  comprendre  enunciats  sobre  la  comunicació,  la  llengua,  l'aprenentatge  i  les  eines  de  comunicació  i  aprenentatge 
 (metallenguatge) 

 C. Interculturalitat 
 -  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 democràtics. 
 - Estratègies bàsiques de detecció i actuació davant usos discriminatoris del llenguatge verbal i no verbal. 

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

 Dinàmiques de presa de consciència: 

 El professorat projecta dues fotos de la sèrie "Hungry Planet." Els alumnes escriuen el que veuen en parelles. 
 Apuntam frases i vocabulari clau a la pisarra i realitzam una petita posta en comú de què pensen ells que representen les imatges (és un fotoreportatge en 
 el que es mostren famílies del món amb el que mengen habitualment en una setmana). 
 Una vegada establert el tema de les fotos, es presenta al alumnat les tasques que realitzarem al llarg d'aquesta SA. 

 Instruccions i materials: 

 Els alumnes fan ús dels chromebooks, per accedir a les imatges, pàgines web amb informació que necessiten, així com per fer les tasques al classroom, o 
 altres plataformes, i per incloure fotos del seu treball final al portafoli digital. 
 Per fer els posters, utilitzen materials per fer manualitats (cartolines, retoladors, etc) 
 Fan ús del quadern per prendre nota de la gramàtica i vocabulari útil que es treballa a classe. 
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 Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts. 

 Elecció i treball sobre una foto de la sèrie "Hungry Planet"  (petits grups): 
 -  Cerquen el vocabulari relatiu al menjar i descriuen la foto (There is / there are, in the middle, next to, etc.) 
 -  A continuació divideixen els aliments en diferents grups (grain, meat, produce, dairy, etc) i realitzen una infografia sobre com menja la familia de la seva 

 foto. 
 -  Comparteixen el que han descobert en una petita presentació. Reflexionam - és la nostra dieta pareguda a la d'aquestes famílies? 

 Reflexió sobre el que menjam a l'escola  : 
 -  Llegeixen un text sobre "School dinners" i realitzen tasques de comprensió. 
 -  Feim una enquesta per saber quants alumnes a 1ESO mengen al menjador i quina és la seva opinió sobre el menjar. És justificada? 
 -  Posam en comú el que saben sobre una dieta saludable. Si és necessari, el professorat proporcionar material adicional sobre el tema. 
 -  Preparen una campanya de menjar saludable amb posters per posar al menjador o a l'escola 
 -  En cas de que ho trobin necessari, poden escriure una carta amb les seves propostes de millora - sempre justificades! 

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

 Els alumnes disposen d'un full de ruta per les tasques. El professorat supervisa que els alumnes segueixin aquest full de ruta i, si és necessari, fa el retorn i 
 control anticipatiu. 
 Al principi de la SA s'acorda una rúbrica entre els alumnes i el professorat per avaluar tant la presentació com el text final. 
 Els alumnes realitzen diversos formularis de google, quizzez i altres jocs 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 . 

 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 grup, així  com el resultat final. 
 S'avalua la creativitat i la iniciativa, així com la empatia per les persones d'altres cultures i en situacions diferents a la nostra. 
 L'avaluació es fa a través de las rúbriques acordades al principi de la tasca, a través de formularis google  i quizziz,  i a través de l'autoavaluació dels propis 
 alumnes. 


