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Matèria SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

Títol/Pregunta 5. Worauf hast du Bock?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

3. Interactuar amb altres persones amb creixent autonomia, usant estratègies
de cooperació i emprant recursos analògics i digitals, per respondre a
propòsits comunicatius concrets en intercanvis respectuosos amb les normes
de cortesia.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida: CCL5, CP1,
CP2, STEM1, CPSAA3, CC3.

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:

3.1. Planificar, participar i col·laborar activament, a través de diversos
suports, en situacions interactives sobre temes quotidians, de rellevància
personal o d'interès públic pròxims a l’experiència dels alumnes, tot mostrant
iniciativa, empatia i respecte per la cortesia lingüística i l'etiqueta digital, així
com per les diferents necessitats, idees, inquietuds, iniciatives i motivacions
de les i els interlocutors.

4.1. Inferir i explicar textos, conceptes i comunicacions breus i senzilles en
situacions en les quals atendre la diversitat, mostrant respecte i empatia per
les i els interlocutors i per les llengües emprades, i participant en la solució
de problemes d’intercomprensió i d'enteniment en el seu entorn, basant-se
en diversos recursos i suports.

Sabers bàsics:

A. Comunicació.
- Estratègies d'ús comú 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 permeten dur a terme activitats de mediació en situacions quotidianes.
- Funcions comunicatives d'ús comú adequades a l'àmbit i al context comunicatiu: saludar i acomiadar-se, presentar i presentar-se; descriure persones,
objectes, llocs, fenòmens i esdeveniments; situar esdeveniments en el temps; situar objectes, persones i llocs en l'espai; demanar i intercanviar informació
sobre qüestions quotidianes; donar i demanar instruccions, consells i ordres; oferir, acceptar i rebutjar ajuda, proposicions o suggeriments; expressar
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parcialment el gust o l'interès i les emocions; narrar esdeveniments passats, descriure situacions presents, i enunciar successos futurs; expressar l'opinió, la
possibilitat, la capacitat, l'obligació i la prohibició; expressar argumentacions senzilles; realitzar hipòtesi i suposicions; expressar la incertesa i el dubte;
reformular i resumir.
- Unitats lingüístiques d'ús comú 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 habituals.
- Lèxic d'ús comú i d'interès per als alumnes relatiu a identificació personal, relacions interpersonals, llocs i entorns, oci i temps lliure, salut i activitat física,
vida quotidiana, habitatge i llar, clima i entorn natural, tecnologies de la informació i la comunicació, sistema escolar i formació.
- Patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú, i significats i intencions comunicatives generals associades a aquests patrons.
- Convencions i estratègies conversacionals d'ús comú, en format síncron o asíncron, per iniciar, mantenir i acabar la comunicació, prendre i cedir la paraula,
demanar i donar aclariments i explicacions, reformular, comparar i contrastar, resumir, col·laborar, debatre, etc.
- Recursos per a l'aprenentatge i estratègies d'ús comú de cerca i selecció d'informació: diccionaris, llibres de consulta, biblioteques, recursos digitals i
informàtics, etc.
- Eines analògiques i digitals d'ús comú 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.

B. Plurilingüisme.
- Estratègies i tècniques per respondre eficaçment i amb nivells creixents de fluïdesa, adequació i correcció a una necessitat comunicativa concreta 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 de participació social i d'enriquiment
personal.
- Interès i iniciativa en la realització d'intercanvis comunicatius a través de diferents mitjans amb parlants o estudiants de la llengua estrangera.

Context/contextos: Escolar Social X Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Començarem comentant el títol - dita alemanya per introduir les tasques que inclourà la nova SA. Ja que tenim l’auxiliar de conversa que no coneix l’illa,
aprofitarem per demanar-li què li agrada per després fer-li una proposta d’activitats (amb un mapa interactiu) que pot fer a Mallorca.

Instruccions i materials:
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Per a les diferents tasques de recerca i elaboració d’un mapa interactiu, l’alumnat disposarà dels seus chromebooks. Podran cercar ajuda a les oficines
turístiques de Palma (mapes, informació…) o via internet. Per la presentació del producte final serà necessari una plataforma web tipus Educaplay, Genially
…

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

En primer lloc, repassarem com es fan les preguntes en alemany i prepararem per grups un llistat per a poder fer a l’auxiliar. A una altra sessió, li farem les
preguntes, estant atents de no repetir-ne cap i anirem prenent nota de totes les respostes per saber què li agrada fer, menjar, visitar… i què no. Una vegada
coneixem els seus gustos, cercarem informació (o bé a una oficina turística o bé online) del que podria fer a Mallorca. Prepararem una presentació amb una
proposta de 10 llocs i farem un mapa interactiu per situar-los dins Mallorca (ja que no coneix l’illa). Aquest mapa podrà tenir també l’opció de joc i veure si
l’auxiliar ha après on estan les atraccions turístiques que li proposam.

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

El professorat i alumnat prepararan conjuntament les bases d’orientació i la rúbrica per tal de poder revisar tant la preparació de les preguntes com de les
propostes.

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

Les preguntes sobre què li agrada fer a l’auxiliar s’avaluaran amb una rúbrica i la tasca final (la presentació de la proposta amb mapa incluït) s’avaluarà
amb una rúbrica acordada prèviament amb l’alumnat i una coavaluació per part dels companys.


