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Matèria SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

Títol/Pregunta 4. Es regnet wie aus Eimern

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica a desenvolupar:

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, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1.

Criteris avaluació:

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.

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..
- Coneixements, destreses i actituds que permetin detectar i col·laborar en activitats de mediació en situacions quotidianes senzilles.
- 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.
- 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
quotidiana, salut i activitat física, habitatge i llar, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i la comunicació.
- Eines analògiques i digitals bàsiques per a la comprensió, producció i coproducció oral, escrita i multimodal; i plataformes virtuals d'interacció, cooperació i
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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.
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 en la llengua estrangera i en les altres llengües del repertori lingüístic propi.
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.
- Interès i iniciativa en la realització d'intercanvis comunicatius a través de diferents mitjans amb parlants o estudiants de la llengua estrangera.
- 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 Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Comencem amb una cançó-video per intentar esbrinar de què tractarà la SA.

Instruccions i materials:

Per a les diferents tasques de recerca d’informació, l’alumnat disposarà dels seus chromebooks per consultar les fonts digitals contrastades i fiables
(vídeos, webs sobre meteorologia online, …), i escoltar audios facilitats pel professorat.

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

L’auxiliar de conversa els dirà que vol fer un viatge el pròxim cap de setmana i té l’ordinador romput i vol saber quin temps farà a diferents països per decidir
on viatjar. Els farà preguntes sobre el temps de forma individual i amb un mapa online projectat a classe l’alumnat haurà de contestar. Abans l’alumnat haurà
après mitjançant vídeos el vocabulari referent al temps atmosfèric, els països i les estructures bàsiques per a poder respondre. I amb un qüestionari
d’Edpuzzle comprobarà si ha adquirit tots els coneixements sobre el tema.
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Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

El professorat i alumnat preparen conjuntament les bases d’orientació per tal de confirmar que coneixen totes les estructures i vocabulari necessari per
poder dur a terme la mediació oral amb èxit. El professorat ho revisarà amb ells i resoldrà els possibles dubtes.

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

La mediació oral final es valorarà amb una rúbrica acordada prèviament amb l’alumnat per part del professorat, serà, per tant, una heteroavaluació.


