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Matèria SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

Títol/Pregunta Das Auge isst mit

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 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, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3.

Criteris avaluació:

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 com estratègies de planificació i control de la producció.

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.
- 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.
- 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.
- Patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació bàsics, i significats i intencions comunicatives generals associades a aquests patrons.
- Eines analògiques i digitals bàsiques per a la comprensió, producció i coproducció
oral, escrita i multimodal; i plataformes virtuals d'interacció, cooperació i 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.
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B. Plurilingüisme.
- Estratègies i eines bàsiques d'autoavaluació i coavaluació, analògiques i digitals, individuals i cooperatives.

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.
- 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 ecosocials i democràtics.

Context/contextos: Escolar Social X Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Explicarem el títol de la SA (dita alemanya relacionada amb el menjar) i escoltarem i mirarem la presentació (molt visual i bàsica) que l’auxiliar de conversa
haurà preparat sobre un menjar típic de la seva regió.
L’alumnat haurà de fer el mateix per a donar a conèixer a l’auxiliar la nostra cultura i entre tots decidiran quina és la millor presentació.

Instruccions i materials:

Per a l’elaboració i disseny de la presentació, l’alumnat disposarà dels seus chromebooks per consultar les fonts digitals contrastades i fiables (vídeos,
powerpoints, exercicis interactius…) facilitades pel professorat. La tasca final es farà mitjançant una presentació de google.

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

En primer lloc, mirarem la presentació feta per l’auxiliar i amb una pluja d’idees afegirem altres aliments bàsics amb el gènere que poden necessitar per fer
la seva presentació. Seleccionarem aquelles estructures més necessàries per a poder descriure el nostre menjar i farem un “Redemmitel” conjunt.
Treballarem la fonètica a partir del vocabulari vist mitjançant exemples. Amb aquests coneixements i l’ajuda constant tant de l’auxiliar com del professorat,
així com també del diccionari online, escolliran i descriuran un plat típic de la seva cultura per presentar-lo de forma oral davant dels seus companys.
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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 poder revisar contínuament la seva recerca digital i la preparació de la
presentació.

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

La presentació del seu menjar s’avaluarà amb una rúbrica acordada prèviament amb l’alumnat i per avaluar el vocabulari sobre els menjars i les begudes
es farà mitjançant un kahoot.


