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Objectius   didàctics  Competències   bàsiques  

Conscienciar   dels   efectes   negatius   del   canvi   climàtic   al   medi   ambient   a   través  
d’una   reflexió   sobre   notícies   d’actualitat  

Realitzar   accions   de   ciutadania   i   de  
desenvolupament   personal,   tot   utilitzant   els  
recursos   digitals   propis   de   la   societat   actual.  

Parlar   de   les   experiències   i   les   emocions   que   es   relacionen   amb   els   fets   actuals  Participar   a   l’aula,   al   centre   i   a   l’entorn   de  
manera   reflexiva   i   responsable  

Mantenir   una   conversa   (fer   una   entrevista)   fent   servir   llenguatge   adequat  
(role-play)   i   representar-la  

Planificar   i   produir   textos   escrits   i   orals   de  
tipologia   diversa   adequats   a   la   situació  
comunicativa  

  

 
Continguts  

Dimensió    comunicació    oral  
● Comprensió    oral    global    i    específica.    Identificar    el    tema,    idea    principal    i    alguna    idea    secundària    de    breus  

converses    i    monòlegs    de    l’àmbit   social.    (CC1)   
● Estratègies    de    comprensió    oral:    identificació    de    paraules    i    expressions    clau,    anticipació    i    formulació  

d’hipòtesis    a    partir    dels    coneixements    previs    sobre    la    situació,    selecció,    interpretació,    inferència,    retenció.   (CC2)  
● Estratègies    de    producció    oral:    compensació    (sinonímia),    fórmules    d’inici,    manteniment    i    finalització   del    text    oral.  

Textos    no    formals,    planificats,    presencials    i    digitals.    (CC3)  
● Lectura    en    veu    alta    natural    i    expressiva.    (CC5)  

 
Dimensió    expressió    escrita  

● Estratègies    per    a    la    planificació:    generació    (pluja    d’idees),    organització    (mapes    conceptuals...)    i    selecció    de    les  
idees    principals,    fent    ús    de    les    TAC.    (CC11)  

● Producció    creativa    basada    en    les    pròpies    experiències    i    en    situacions    inventades.    (CC15)  
 
 
 
 

Criteris   d’avaluació  
 
Captar   el   sentit   global   de   textos   narratius,   descriptius,   instructius,   conversacionals   i   expositius   sobre   fets   de   la   vida   actual,   i  
extreure   informacions   concretes.   Extreure   informació   específica   d’audicions   de   l’àmbit   social   informatiu.  
 
Llegir   expressivament   textos   conversacionals.  
 
Redactar   textos   creatius   senzills   semiformals   basats   en   les   pròpies   experiències   i   en   situacions   simulades   tenint   cura   de  
l’adequació,   la   coherència   i   la   cohesió   i   atenent   al   propòsit,   destinatari   i   context,   a   partir   d’una   adequada   planificació   i   posterior  
revisió.  
 
Utilitzar   els   recursos   digitals   de   forma   progressivament   autònoma   per   buscar   informació.  
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Activitats.   Seqüència   didàctica   (pas   a   pas)   
Organització   de   l’alumnat  

(individual,   parelles,   petit   grup,  
grup   classe...)  

1.   Comprensió:   Identificar   vocabulari   relacionat   amb   un   breu   vídeo   de   notícies.  
 
2.   Vocabulari:   posar-se   imaginativament   al   lloc   d’australians   i   triar   ítems   lèxics   que   els  
representen  
 
3.   Joc   de   rol   (1):   pluja   d’idees;   generar   preguntes   i   respostes   fent   servir   els   ítems   lèxics   ja  
tractats   i   a   més   les   idees   pròpies;   explorar   els   papers   que   hauran   de   realitzar   
 
4.   Joc   de   rol   (2):   realitzar   en   grups   de   3   o   4   per   escrit   i   després   oralment   una   entrevista  
adoptant-hi   els   papers   d’entrevistador   entre   d’altres   (resident,   bomber,   etc.)   Al   final,  
representen   l’entrevista   davant   de   la   classe.  

1.   Alumnes   treballen   individualment  
i   després   corregeixen   en   parelles  
 
2.   Treballen   en   parelles   per   triar  
ítems  
 
3.   Grup   classe   per   fer   la   pluja  
d’idees   i   generar   lèxic  
 
4.   Treballen   en   petits   grups   (de   3   o  
4)   per   escriure   la   interacció,   i   la  
practiquen   també   per   representar-la  
a   la   classe  
 

 

Recursos   

 
Fitxes   d’activitat   en   paper   i   fitxes   amb   les   solucions   (1.   “Bingo”;   2.   “Preguntes   i   respostes”),   llocs   web   per   audiovisió:  
https://youtu.be/-l28KQ8dJDM    ,vídeo),    www.wordreference.com ,   una   fotografia  
(https://petapixel.com/2020/01/13/this-is-the-most-iconic-image-of-the-australian-wildfires/)  
 

 

Activitat  

Enllaços   on   es   troba   l’activitat   o   el   material   realitzat.   
 
Enllaç   del   PDF   amb   lesson   plan,   fitxes   i   ppt:   
 
https://drive.google.com/open?id=1g91vFvgyRC_5kTqVrXhgmSsDh98g5Z 
SA  
 

DURACIÓ  2   sessions   (2   hores)  
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