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Matèria Llengua Castellana i Literatura

Títol/Pregunta ¿Por qué se doblan las películas?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

1. Descriure i apreciar la diversitat lingüística del
món a partir del reconeixement de les llengües de
l'alumnat i la realitat plurilingüe i pluricultural
d'Espanya, analitzant l'origen i desenvolupament
sociohistòric de les seves llengües i les
característiques de les principals varietats
dialectals de l'espanyol, per afavorir la reflexió
interlingüística, per tal de combatre els estereotips
i prejudicis lingüístics i per valorar aquesta
diversitat com a font de riquesa cultural.

Aquesta competència específica es connecta amb
els següents descriptors del Perfil de sortida:
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1,
CCEC3.

6. Seleccionar i contrastar informació procedent de
diferents fonts de manera progressivament
autònoma, avaluant la seva fiabilitat i pertinència
en funció dels objectius de lectura i evitant els
riscs de manipulació i desinformació, i integrar-la i
transformar-la en coneixement per comunicar-la,
adoptant un punt de vista crític i personal al mateix
temps que respectuós amb la propietat
intel·lectual.

Aquesta competència específica es connecta amb
els següents descriptors del Perfil de sortida:
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2,
CE3.

6. Seleccionar i contrastar informació procedent de
diferents fonts de manera progressivament
autònoma, avaluant la seva fiabilitat i pertinència
en funció dels objectius de lectura i evitant els
riscs de manipulació i desinformació, i integrar-la i
transformar-la en coneixement per comunicar-la,
adoptant un punt de vista crític i personal al mateix
temps que respectuós amb la propietat
intel·lectual.

Aquesta competència específica es connecta amb
els següents descriptors del Perfil de sortida:
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2,
CE3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1 Reconèixer les llengües d'Espanya i les
varietats dialectals de l'espanyol, amb atenció
especial a la del propi territori, identificant algunes
nocions bàsiques de les llengües, tant d'Espanya
com les que formen els repertoris lingüístics dels
alumnes, i contrastant alguns dels seus trets en
manifestacions orals, escrites i multimodals.

6.1. Localitzar, seleccionar i contrastar informació
de manera guiada procedent de diferents fonts,
calibrant la seva fiabilitat i pertinència en funció
dels objectius de lectura; organitzar-la i integrar-la
en esquemes propis, i reelaborar-la i comunicar-la
de manera creativa adoptant un punt de vista crític
i respectant els principis de propietat intel·lectual.

6.2. Elaborar treballs de recerca de manera guiada
en diferents suports sobre diversos temes
d'interès acadèmic, personal o social a partir de la
informació seleccionada.
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Sabers bàsics:

A. Les llengües i els seus parlants.
- Observació de la pròpia biografia lingüística i de la diversitat lingüística del centre. Les famílies lingüístiques i les llengües del món.
- Les llengües d'Espanya: origen, distribució geogràfica i nocions bàsiques. Diferències entre plurilingüisme i diversitat dialectal.

Aproximació a les llengües de signes.
- Comparació de trets de les principals varietats dialectals de l'espanyol, amb especial atenció a la del propi territori.
- Iniciació a la reflexió interlingüística.

B. Comunicació
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
- Gèneres discursius propis de l'àmbit personal: la conversa.

B.3. Processos
- Producció oral formal: planificació i cerca d'informació, textualizació i revisió. Adequació a l'audiència i al temps d'exposició. Elements no

verbals. Trets discursius i lingüístics de l'oralitat formal.
- Alfabetització mediàtica i informacional: cerca 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 creativa i respectuosa
amb la propietat intel·lectual. Utilització de plataformes virtuals per a la realització de projectes escolars.

D. Reflexió sobre la llengua
- Diferències rellevants i interseccions entre llengua oral i llengua escrita atenent aspectes sintàctics, lèxics i pragmàtics.

Context/contextos: Escolar Social X Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Esta situación de aprendizaje pretende concienciar a los alumnos sobre la importancia de la comunicación humana, así como que conozcan y respeten la
diversidad lingüística (centrándose, principal pero no únicamente, en la diversidad intrínseca a la propia lengua castellana).
Se iniciará la sesión mostrando un vídeo (un fragmento de una película traducido a distintos idiomas), lo que dará pie a la pregunta que da título a la
situación de aprendizaje: ¿por qué se doblan las películas? Tras responder en gran grupo la aparentemente sencilla pregunta, se debatirá también acerca de
la conveniencia o no de dichos doblajes (con distintos países adoptando medidas muy distintas al respecto), teniendo en cuenta las ventajas e
inconvenientes que ello conlleva.
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Instruccions i materials:

Vídeo para la dinámica inicial de toma de conciencia.
Presentación sobre la comunicación humana y las lenguas y sus variedades.
Explicación de la tarea final.
Base de orientación para la elaboración del producto final.

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

En primer lugar, se realizará la actividad de toma de conciencia y el debate posterior anteriormente descritos.
Todo esto dará pie a entender lo que es la comunicación humana y los elementos que forman parte de la misma; a continuación, y de manera previa a la
tarea final, se hablará de la diversidad lingüística de España, el origen de las lenguas peninsulares… A todo esto ayudará el profesor con sendas
presentaciones.
Por último, en la tarea final de esta situación de aprendizaje, en grupos de unos cuatro alumnos cada uno, los alumnos deberán investigar las características
principales de un dialecto del español que ellos elijan para, a continuación, realizar un breve vídeo recreando una escena de una película o serie, pero
usando dicho dialecto (hasta donde puedan, ya que solo será necesario reflejar las características principales que hayan investigado), seguido de una breve
explicación acerca de las principales características de ese dialecto que han mostrado en el fragmento anterior.
Estas tareas finales serán visualizadas por todos los alumnos de la clase, para así entender las diferencias entre los distintos dialectos.

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

El profesor guiará la actividad de toma de conciencia, animando a participar a los alumnos y añadiendo temas a tratar según sea necesario.
Durante las sesiones centradas en la comunicación y las lenguas y sus variedades, el docente comprobará que los alumnos han ido entendiendo los
distintos conceptos, ayudando en caso de dudas con los ejercicios prácticos y con la posterior corrección de los mismos.
Por último, el profesor ayudará a los distintos grupos en su investigación, comprobando que van en la dirección correcta para la posterior creación de su
vídeo, para lo que también se ayudarán estos de la base de orientación proporcionada.
Ya cuando se muestren los distintos vídeos a toda la clase, el docente hará los comentarios que crea oportunos si considera que más información es
necesaria, o resolverá las dudas que surjan al respecto de las características mencionadas para los distintos dialectos.

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

Los criterios 1.1, 6.1 y 6.2 serán calificados por el profesor a partir de la tarea final presentada por los alumnos.


