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 0. INTRODUCCIÓ 

 Marc legislatiu, justificació de la programació  i contextualització 

 La  programació  2022/23  presentada  pel  departament  d’italià  de  l’EOI  de  Xàtiva 

 segueix  les  directrius  del  Reial  Decret  1041/2017,  de  22  de  desembre  ,  en  el  qual  es 

 fixen  les  exigències  mínimes  del  nivell  bàsic  a  efectes  de  certificació;  també  estableix  el 

 currículum  bàsic  dels  nivells  intermedi  B1,  intermedi  B2,  avançat  C1  i  avançat/C2,  ací 

 com  dels  ensenyaments  d’idiomes  de  règim  especial  regulats  per  la  Llei  orgànica 

 2/2006,  i  tan  mateix  les  equivalències  entre  els  ensenyaments  d’idiomes  de  règim 

 especial regulats en diversos plans d’estudis i els del reial decret. 

 El  decret  242/2019,  de  25  d’octubre  ,  estableix  els  ensenyaments  i  el  currículum 

 d’idiomes  de  règim  especial  de  la  Comunitat  Valenciana  i  desenvolupa  la  normativa 

 bàsica  estatal  sobre  la  matèria  curricular  de  conformitat  amb  el  que  es  disposa  per 

 l’article  6.4  de  la  Llei  orgànica  2/2006  ,  el  qual  dictamina  que  les  Administracions 

 educatives  establiran  el  currículum  dels  nivells  Bàsic,  Intermedi  i  Avançat  dels 

 ensenyament  d’idiomes  de  regim  especial  (alemany,  espanyol,  francès,  anglès,  italià, 

 portuguès,  romanès  i  valencià)  a  partir  dels  aspectes  bàsic  fixats  en  el  Reial  decret 

 1041/2017,  de  22  de  desembre.  El  currículum  per  als  ensenyaments  i  per  a  la 

 certificació d’idiomes es determina en els annexos I i II del decret. 

 Finalment,  la  present  programació  també  es  fonamenta  per  les  directrius  de  la 

 resolució  del  25  de  juliol  de  2022  ,  del  secretari  autonòmic  d'Educació  i  Formació 

 Professional,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  en  termes  d'ordenació  acadèmica  i 

 organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2022-2023. 

 Els  ensenyaments  d’idiomes  de  règim  especial  que  estableix  la  Llei  orgànica 
 2/2006,  de  3  de  maig  ,  d’educació,  l’objectiu  de  la  qual  és  capacitar  l’alumnat  per  a  l’ús 

 adequat  dels  diferents  idiomes  fora  de  les  etapes  ordinàries  del  sistema  educatiu, 

 queden  organitzats  en  l’article  59  al  62  en  els  nivells  bàsic,  intermedi  i  avançat,  i  aquests 

 nivells  es  corresponen,  respectivament,  amb  els  nivells  A,  B  i  C  del  Marc  Europeu  Comú 

 de  Referència  per  a  les  Llengües,  que  se  subdivideixen,  alhora,  en  els  nivells  A1,  A2, 

 B1, B2, C1 i C2. 
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 Segons  el  Marc  Comú  Europeu  de  Referència  per  a  les  llengües:  aprenentatge, 

 ensenyament  i  avaluació  (MCER),  l’ús  de  la  llengua  compren  les  accions  que  fan  les 

 persones  que,  com  a  individus  i  agents  socials,  desenvolupen  una  sèrie  de  competències 

 generals,  així  com  unes  competències  comunicatives  lingüístiques  en  contextos  i 

 situacions diversos. 

 Els  ensenyaments  d’idiomes  s’orienten  al  desenvolupament  de  la  competència 

 comunicativa  de  l’alumnat  i  assumeixen  l’enfocament  orientat  a  l’acció  i  a  l’ús  de  la 

 llengua  que  adopta  el  Marc  Europeu  Comú  de  Referència  per  a  les  Llengües  (MCER). 

 L’aplicació  del  currículum  fomenta  la  responsabilitat  i  l’autonomia  de  l’alumnat  en 

 l’aprenentatge,  la  competència  plurilingüe  i  pluricultural  i  la  dimensió  intercultural,  per 

 ser aspectes que incideixen en un aprenentatge més efectiu. 

 Tipologia de l'alumnat: factors d'heterogeneïtat 

 a)  Nacionalitat i llengua materna 

 Les  llengües  d’origen  són,  quasi  sempre,  les  llengües  cooficial,  el  castellà  i  el 

 valencià. 

 b) Formació acadèmica 
 El  nostre  alumnat  és,  majoritàriament,  laboralment  actiu  o  estudiants  universitaris. 

 És  important  també  el  nombre  de  persones  jubilades,  i,  cada  vegada  més,  d’estudiants  de 

 Secundària. 

 c) Edat i interessos 

 El  nostre  alumnat  està  format,  generalment,  per  persones  adultes,  normalment  de 

 més  de  25  anys,  amb  una  presència  important  de  persones  majors  de  50  i,  fins  i  tot  majors 

 de  70  anys.  Normalment  acudeixen  mogudes  per  la  cultura  italiana  (música,  art,  literatura, 

 cinema,  etc.),  per  viatges  que  han  fet  a  Itàlia  (en  alguns  casos  es  tracta  d’Erasmus  que  no 

 volen  perdre  l’italià  aprés),  i,  en  menor  grau,  estudiants  universitaris.  Això  fa  que  la  seua 

 motivació  inicial  siga  gran,  ja  que  decideixen  estudiar  italià  per  gust,  i  no  per  l’obligació  de 

 fer-se un currículum laboral. 
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 1.  DEPARTAMENT D’ITALIÀ 

 1.1. Professorat del Departament d’italià 

 El  Departament  d’Italià  està  format  per  només  un  professor  a  temps  parcial: 

 Michela  Cilumbriello  debut  a  que  el  departament  es  constitueix  per  primera  vegada  i 

 comencem amb 2 grups de nivell 1A2. 

 1.2. Organització del Departament de Valencià 
 Michela Cilumbriello professora i cap del Departament d’Italià. 

 1.2.1. Horaris d’atenció a l’alumnat: 
 Michela Cilumbriello: dilluns, de 16:00 a 17:00. 

 1.3. Horaris dels cursos 

 Els horaris i els grups corresponents al curs 2022-2023 es distribueixen de la 

 següent manera: 

 Michela Cilumbriello 
 DLL-DC 17:00-19:00  1A2 (1) – Aula 1C 

 DLL 16:30-17:00 
 DC   16:00-17:00 

 Tutoria 

 Activitats de Cap Dep. 

 DLL-DC 19:00- 21:00  1A2 (1) – Aula 1C 
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 2. CURRÍCULUM DEL NIVELL IMPARTIT 

 Nivell Bàsic 1A2 

 Els  ensenyaments  de  nivell  bàsic  A2  tenen  per  objecte  capacitar  l’alumnat  per  a 

 utilitzar  l’idioma  que  aprèn  com  a  mitjà  de  comunicació  i  d’expressió  personal,  tant  a 

 classe,  com  en  les  situacions  quotidianes  presencials  o  virtuals.  Amb  aquest  fi,  l’alumnat 

 ha  d’adquirir  les  competències  que  li  permeten  usar  l’idioma  de  manera  suficient, 

 receptivament  i  productivament,  tant  de  manera  parlada  com  escrita.  A  més,  l’alumnat 

 ha  de  poder  intervindre  entre  parlants  de  diverses  llengües,  en  situacions  quotidianes  i 

 de  necessitat  immediata  que  requerisquen  comprendre  i  produir  textos  breus  en  llengua 

 estàndard,  que  versen  sobre  aspectes  bàsics  concrets  de  temes  generals  i  que 

 continguen  expressions,  estructures  i  lèxic  d’ús  freqüent.  Una  vegada  adquirides  les 

 competències corresponents al nivell bàsic A2, l’alumnat ha de ser capaç de: 

 ●  Comprendre  el  sentit  general,  la  informació  essencial  i  informació  específica 

 clara  de  textos  orals  breus,  molt  estructurats,  articulats  clarament  i  amb  pauses 

 suficients  per  a  assimilar-ne  el  significat.  La  llengua  és  l’estàndard  amb  una 

 variació  formal  i  informal.  Les  condicions  acústiques  han  de  ser  òptimes  i  la 

 comunicació,  directa.  Els  textos  han  de  versar  principalment  sobre  l’àmbit 

 personal  i  temes  quotidians  o  d’una  rellevància  immediata  per  a  l’alumnat  i  es 

 poden  transmetre  cara  a  cara  o  per  mitjans  tècnics  (telèfon,  megafonia, 

 televisió, etc.) 

 ●  Produir  textos  orals  breus  i  bàsics  des  del  punt  de  vista  gramatical  i  lèxic,  en 

 llengua  estàndard  i  en  comunicació  cara  a  cara;  els  textos  tracten  d’aspectes 

 personals i quotidians. 

 ●  Comunicar-se  de  forma  bàsica  però  comprensible,  encara  que  siga  necessari 

 utilitzar  molt  sovint  mitjans  no  verbals  per  a  mantindre  la  comunicació,  així  com 

 moltes  pauses  per  a  buscar  expressions,  la  repetició  i  la  cooperació  dels 

 interlocutors. 

 ●  Comprendre,  sempre  que  es  puga  llegir  quan  siga  necessari,  el  sentit  general, 

 els  punts  principals  i  informació  específica  de  textos  breus  d’estructura  simple  i 
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 molt  clara.  El  vocabulari  ha  de  ser  d’ús  molt  freqüent  i  la  gramàtica,  senzilla. 

 Els  textos  han  d’anar  acompanyats  preferiblement  d’imatges  o  il·lustracions  i 

 han de referir-se a la vida quotidiana. 

 ●  Escriure  textos  senzills  i  breus,  en  llengua  estàndard  i  utilitzant  adequadament 

 les  convencions  ortogràfiques  i  de  puntuació  més  elementals,  així  com  un 

 repertori  limitat  de  recursos  de  cohesió,  paraules  i  estructures.  Els  textos  han 

 de  referir-se  principalment  a  temes  quotidians  o  de  rellevància  immediata  per  a 

 l’alumnat. 

 ●  Retransmetre  oralment  (en  la  llengua  B)  d’una  manera  senzilla  una  sèrie 

 d’instruccions  curtes  i  senzilles  que  proporcione  el  discurs  original  (en  la 

 llengua A) articulat de forma clara i lenta. 

 ●  Transmetre  (en  llengua  B)  els  aspectes  principals  continguts  en  converses 

 curtes  i  simples  o  textos  sobre  temes  quotidians  d'interès  immediat  (en  llengua 

 A), sempre que s’expressen amb claredat i en un llenguatge senzill. 

 ●  Assumir  un  paper  de  suport  en  la  interacció,  sempre  que  altres  interlocutors 

 parlen  lentament  i  reba  ajuda  per  a  participar-hi  i  expressar  els  seus 

 suggeriments. 

 ●  Enumerar  per  escrit  (en  llengua  B)  informació  específica  continguda  en  textos 

 senzills  (escrits  en  llengua  A)  sobre  temes  quotidians  d'interès  immediat  o 

 necessitat. 

 ●  Transmetre  dades  rellevants  contingudes  en  textos  curts,  senzills  i  informatius 

 amb  estructuració  clara,  sempre  que  els  temes  i  el  textos  siguen  concrets  i  es 

 formulen en un llenguatge quotidià senzill. 

 1.  Activitats de comprensió de textos orals 

    Objectius 
   

 ●  Identificar  de  forma  general  el  tema  d’una  conversa  del  seu  entorn  que  es 

 realitze lentament i amb claredat. 

 ●  Reconèixer  quan  els  parlants  estan  d’acord  o  discrepen  en  una  conversa  lenta 

 i clara. 
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 ●  Seguir  intercanvis  socials  generals,  breus  i  senzills,  realitzats  de  manera  molt 

 lenta i clara. 

 ●  Seguir  una  presentació  o  demostració  molt  senzilla  i  molt  estructurada,  sempre 

 que  s’il·lustre  amb  diapositives,  exemples  concrets  o  diagrames,  es  faça  de 

 manera lenta i clara amb repeticions i el tema siga conegut. 

 ●  Comprendre  informació  simple  esquematitzada  que  es  dona  en  una  situació 

 predictible, com per exemple, una visita guiada. 

 ●  Comprendre  i  seguir  una  sèrie  d’instruccions  per  a  activitats  familiars  i 

 quotidianes  com  per  exemple  esports,  cuina,  etc.,  sempre  que  es  donen  de 

 forma lenta i clara. 

 ●  Entendre  avisos  i  instruccions  directes  (per  exemple,  un  enregistrament 

 telefònic,  un  anunci  de  ràdio  d’un  programa  de  cinema  o  esdeveniment 

 esportiu,  d’un  tren  endarrerit  o  de  productes  per  la  megafonia  en  un 

 supermercat), sempre que l’enregistrament siga lent i clar. 

 ●  Comprendre  instruccions  senzilles  sobre  com  arribar  d’X  a  Y,  a  peu  o  en 

 transport  públic,  instruccions  bàsiques  sobre  hores,  dates,  números,  etc., 

 tasques quotidianes i peticions que s’hagen de dur a terme. 

 ●  Comprendre  la  informació  més  important  continguda  en  anuncis  i  emissions 

 curtes  de  ràdio,  com,  per  exemple,  les  previsions  meteorològiques,  anuncis  de 

 concerts,  resultats  esportius  o  temps  lliure,  sempre  que  parlen  lentament  i  amb 

 claredat. 

 ●  Comprendre  els  aspectes  importants  d’una  història  i  aconseguir  seguir  la 

 trama,  sempre  que  la  història  es  conte  lentament  i  amb  claredat.Identificar  el 

 tema  principal  d’una  notícia,  un  anunci  de  televisió,  un  tràiler  o  una  escena 

 d’una pel·lícula, on les imatges complementen els textos. 

    Competències i continguts 

    Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 Coneixement  i  aplicació  a  la  comprensió  del  text  dels  aspectes  socioculturals  i 

 sociolingüístics bàsics i habituals relatius a: 
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 ●  la  vida  quotidiana  (activitats  diàries,  alimentació,  compres,  treball,  oci,  festes, 

 horaris); 

 ●  condicions de vida (habitatge, entorn, condicions laborals) 

 ●  relacions  interpersonals  (familiars,  generacionals,  entre  coneguts  i 

 desconeguts); 

 ●  cinèsica  i  proxèmica  (postures,  gestos,  expressions  facials,  ús  de  la  veu, 

 contacte visual i físic); 

 ●  cultura  i  costums  (tradicions,  celebracions)  i  convencions  socials  (fórmules  de 

 cortesia i tractament, pautes de comportament social). 

    Competència i continguts estratègics 

 Coneixement  i  ús  de  les  estratègies  bàsiques  de  planificació,  execució,  control 

 i reparació de la comprensió de textos orals breus i senzills: 

 ●  activació d’esquemes i informació prèvia sobre el tipus de tasca i el tema; 

 ●  dentificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió; 

 ●  distinció  del  tipus  de  comprensió  (sentit  general,  informació  essencial,  punts 

 principals, detalls rellevants; 

 ●  formulació d’hipòtesis sobre contingut i context; 

 ●  inferència  i  formulació  d’hipòtesis  sobre  significats  a  partir  de  la  comprensió 

 d’elements  significatius,  lingüístics  i  paralingüístics  (suport,  imatges,  etc.)  en 

 textos i enunciats curts que tracten de temes quotidians concrets; 

 ●  comprensió del significat de paraules a partir del sentit general; 

 ●  comprovació  d’hipòtesis:  adaptació  de  les  claus  d’inferència  als  esquemes  de 

 partida; 

 ●  reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió d’elements nous; 

 ●  reinterpretació del text a partir de la comprensió d’elements nous. 

    Competència i continguts funcionals 

 Comprensió  de  les  funcions  comunicatives  següents  mitjançant  els  seus  exponents 

 bàsics, segons l’àmbit i el context comunicatiu, en la llengua oral: 
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 ●  iniciació  i  manteniment  de  relacions  personals  i  socials  habituals:  presentar-se; 

 presentar  algú;  saludar;  donar  la  benvinguda;  acomiadar;  convidar;  acceptar  i 

 rebutjar  una  invitació;  agrair;  felicitar;  interessar-se  per  algú  o  alguna  cosa; 

 assentir i negar; recordar una cosa a algú; demanar disculpes; 

 ●  descripció  de  qualitats  físiques  i  valoratives  de  persones,  objectes,  llocs  i 

 activitats; 

 ●  ús de números, quantitats, preus, horaris i hores; 

 ●  intercanvi  d’informació  personal  (procedència,  residència,  estat  civil,  número 

 de  telèfon,  nacionalitat,  edat,  família,  treball,  aficions,  adreça  electrònica,  lloc  i 

 data de naixement); 

 ●  narració  d’esdeveniments  passats,  descripció  de  situacions  presents  i 

 expressió de successos futurs; 

 ●  petició  i  oferta  d’informació,  indicacions,  advertències  i  avisos; •  formulació  de 

 consells, suggeriments i oferiments; 

 ●  expressió  de  l’opinió,  el  coneixement  i  el  desconeixement,  l’acord  i  el  desacord, 

 el dubte i la hipòtesi; 

 ●  expressió  de  la  necessitat,  el  desig,  la  intenció,  la  voluntat,  l’ordre,  el  permís  i 

 la prohibició. 

 ●  expressió  de  la  possessió,  del  gust  i  la  preferència,  l'interès  i  el  desinterés,  la 

 sorpresa,  l’alegria  o  la  felicitat,  la  satisfacció,  l’estima  o  la  simpatia,  l’aprovació  i 

 la desaprovació, el disgust, el dolor, el dubte, l’esperança, el temor i la tristesa. 

 Competència i continguts discursius 

 Coneixement  i  comprensió  de  models  contextuals  i  patrons  textuals  bàsics 

 propis de la llengua oral monològica i dialògica: 

 ●  característiques  del  context  segons  l’àmbit  d’acció  general  i  l’activitat 

 comunicativa  específica,  els  participants  (trets,  relacions  i  intenció 

 comunicativa) i la situació (canal, lloc i temps); 

 ●  expectatives  generades  pel  context  i  el  cotext:  tipus,  format  i  estructura 

 textuals;  varietat  de  llengua  i  registre;  tema  i  contingut;  patrons  sintàctics, 

 lèxics i foneticofonològics; 

 ●  organització  i  estructuració  del  text  segons  el  (macro)gènere  (per  exemple, 

 conversa > conversa informal); la (macro)funció textual (exposició, descripció 
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 ●  narració,  exhortació,  argumentació)  i  l’estructura  interna  primària  (inici, 

 desenvolupament,  conclusió)  i  secundària  (relacions  oracionals,  sintàctiques, 

 lèxiques i cotextuals i per referència al context). 

 Competència i continguts sintàctics 

 Reconeixement  i  comprensió  dels  significats  associats  a  estructures 

 sintàctiques  bàsiques  pròpies  de  la  llengua  oral,  segons  l’àmbit  i  el  context 

 comunicatius, per a expressar de manera senzilla: 

 ●  l’entitat  i  les  seues  propietats:  in/existència,  qualitat  (intrínseca  i  valorativa)  i 

 quantitat (nombre, quantitat i grau); 

 ●  l’espai  i  les  relacions  espacials  (ubicació,  posició,  moviment,  origen,  direcció, 

 destinació i distància); 

 ●  el  temps  (ubicació  temporal  absoluta  i  relativa,  durada,  freqüència)  i  les 

 relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat i simultaneïtat); 

 ●  l’aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu i habitual; 

 ●  la  modalitat  epistèmica  (capacitat,  necessitat,  possibilitat,  probabilitat)  i 

 deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

 ●  estats,  esdeveniments,  accions,  processos  i  realitzacions:  papers  semàntics  i 

 focalització (estructures oracionals simples i ordre dels constituents); 

 ●  l’afirmació, la negació, la interrogació i l’exclamació; 

 ●  relacions  lògiques  bàsiques  de  conjunció,  disjunció,  oposició,  contrast,  causa  i 

 finalitat 

    Competència i continguts lèxic 

   

 Comprensió de lèxic oral bàsic d’ús comú relatiu a la identificació personal; descripció 

 física; habitatge i entorn; activitats de la vida diària; relacions humanes i socials; 

 família i amics; treball, educació i estudis; llengua; temps lliure i oci; viatges i 

 vacances; salut i símptomes; compres i activitats comercials; alimentació i 

 restauració; transport i serveis; clima, condicions atmosfèriques i entorn natural i 

 tecnologies de l’informació i la comunicació. 
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    Competència i continguts foneticofonològics 

 Reconeixement  dels  patrons  sonors,  accentuals,  rítmics  i  d’entonació  bàsics 

 d’ús  més  comú  i  comprensió  dels  significats  i  les  intencions  comunicatives 

 generals que hi estan associats. 

    Criteris d’avaluació 

 •  Identifica  la  intenció  comunicativa,  el  tema  i  la  informació  rellevant,  formula 

 hipòtesis  de  contingut  i  confirma  detalls  predictibles,  comprén  el  registre  formal 

 o  informal  en  textos  breus,  senzills  i  contextualitzats  (contactes  socials 

 quotidians,  converses  per  a  satisfer  les  necessitats  més  bàsiques,  avisos  i 

 anuncis,  predicció  del  temps,  explicacions  i  enregistraments  sobre  temes 

 quotidians,  instruccions  i  consells  senzills,  descripcions  i  relats  breus),  emesos 

 amb  claredat,  en  bones  condicions  acústiques,  sempre  que  en  puga  tornar  a 

 escoltar les parts més difícils. 

 •  Coneix  els  aspectes  socioculturals  i  sociolingüístics  comuns  relatius  a  la  vida 

 quotidiana,  relacions  interpersonals  i  convencions  socials  de  les  cultures  en 

 què s’usa l’idioma. 

 •  Sap  aplicar  en  general  les  estratègies  bàsiques  més  adequades  per  a  la 

 comprensió  del  sentit  general,  la  informació  essencial,  els  punts  i  les  idees 

 principals i els detalls més rellevants del text. 

 •  Distingeix globalment la funció comunicativa més rellevant del text. 

 •  Reconeix  amb  problemes  ocasionals  el  lèxic  oral  d’ús  freqüent  relatiu  a  temes 

 quotidians  de  caràcter  general  i  pot  inferir  del  context  i  del  cotext,  de  vegades 

 de  manera  correcta,  els  significats  d’algunes  paraules  i  expressions  que 

 desconeix. 

 •  Discrimina  en  general  els  patrons  sonors,  accentuals,  rítmics  i  d’entonació  d’ús 

 comú  i  reconeix  globalment  les  intencions  comunicatives  i  els  significats  que 

 generalment s’hi associen. 
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 2.  Activitats de producció i coproducció de textos orals 

    Objectius 

   
 ●  Narrar  de  manera  senzilla  una  història  o  descriure  un  fet  o  aspectes  quotidians  del 

 seu  entorn  com,  per  exemple,  persones,  llocs,  una  ocupació  professional  o  una 

 experiència d’estudi. 

 ●  Enumerar les seues capacitats i incapacitats (p. e., quant a esports, jocs, habilitats i 

 assignatures). 

 ●  Donar  indicacions  simples  per  a  arribar  d’un  lloc  a  un  altre,  utilitzant  expressions 

 bàsiques i connectors seqüencials. 

 ●  Presentar la seua opinió en termes senzills, sempre que els oients hi col·laboren. 

 ●  Oferir  anuncis  i  informes  breus  de  continguts  predictibles  apresos  que  són 

 intel·ligibles si els oients estan disposats a concentrar-se. 

 ●  Fer  una  presentació  breu  sobre  un  tema  que  correspon  a  la  vida  quotidiana,  donar 

 motius i explicacions senzilles de forma breu d’opinions, plans i accions. 

 ●  Xatejar  amb  un  llenguatge  senzill,  fer  preguntes  i  entendre  les  respostes  relacionades 

 amb la majoria de les qüestions quotidianes. 

 ●  Fer invitacions i suggeriments, demanar disculpes i respondre-hi. 

 ●  Expressar  les  seues  preferències  i  sentiments  amb  expressions  comunes  molt 

 bàsiques. 

 ●  Expressar  i  intercanviar  opinions  de  manera  limitada,  expressant  que  està  d’acord  i 

 en desacord amb els altres. 

 ●  Organitzar plans, fer propostes i respondre-hi. 

 ●  Obtindre  de  manera  senzilla  tota  la  informació  necessària  de  tipus  no  especialitzat 

 sobre  viatges  i  transport  públic  (autobusos,  trens  i  taxis),  demanar  i  donar  indicacions 

 i comprar entrades.  

 ●  Preguntar  per  serveis  i  fer  transaccions  senzilles  en  botigues,  oficines  de  correus  o 

 bancs i donar i rebre informació sobre quantitats, números, preus, etc. 

 ●  Fer  front  a  necessitats  quotidianes  pràctiques:  esbrinar  i  transmetre  informació  directa 

 sobre  fets,  hàbits,  passatemps,  activitats  fetes  en  el  passat,  plans  i  les  intencions  i 

 respondre-hi. 

 ●  Sol·licitar,  donar  i  seguir  indicacions  i  instruccions  senzilles,  com,  per  exemple, 

 explicar com arribar a algun lloc. 
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 ●  Comunicar-se  en  tasques  simples  i  rutinàries  que  requereixen  un  intercanvi 

 d’informació senzill i directe sobre temes familiars (per exemple, treball i temps lliure). 

 ●  Fer  preguntes  senzilles  sobre  un  esdeveniment  i  respondre-hi,  p.  e.,  preguntar  on  i 

 quan va tindre lloc, qui hi havia i com va ser. 

 ●  Comprendre  continguts  d’una  entrevista  i  comunicar  idees  i  informació  sobre  temes 

 coneguts,  sempre  que  puga  demanar  aclariment  i  ajuda  ocasionalment  per  a 

 expressar el que vol. 

 ●  Utilitzar  les  telecomunicacions  amb  els  seus  amics  per  a  intercanviar  informació 

 simple, fer plans i concertar cites. 

 ●  Fer  aclariments  i  participar  en  una  conversa  telefònica  curta  i  senzilla  amb  una 

 persona  coneguda  sobre  un  tema  predictible,  p.  e.,  temps  d’arribada,  compromisos 

 que cal complir i confirmar detalls. 

    Competències i continguts 

    Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 Coneixement  i  aplicació  a  la  producció  i  coproducció  de  textos  orals  dels 

 aspectes socioculturals i sociolingüístics bàsics relatius a: 

 ●  la  vida  quotidiana  (activitats  diàries,  alimentació,  compres,  treball,  oci,  festes, 

 horaris); 

 ●  condicions de vida (habitatge, entorn, condicions laborals); 

 ●  relacions  interpersonals  (familiars,  generacionals,  entre  coneguts  i 

 desconeguts); 

 ●  cinèsica  i  proxèmica  (postures,  gestos,  expressions  facials,  ús  de  la  veu, 

 contacte visual i físic); 

 ●  cultura  i  costums  (tradicions,  celebracions)  i  convencions  socials  (fórmules  de 

 cortesia i tractament, pautes de comportament social). 

    Competència i continguts estratègics 

 Coneixement  i  ús  de  les  estratègies  bàsiques  de  planificació,  execució,  control 

 i reparació de la producció i coproducció de textos orals, breus i senzills: 

 ●  activar  esquemes  mentals  específics  sobre  l’estructura  de  l’activitat  i  el  text  (p. 

 e., presentació, transacció...); 
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 ●  identificar el buit d’informació i opinió i valorar el que es pot sobreentendre; 

 ●  concebre  el  missatge  amb  una  certa  claredat  i  distingir-ne  sovint  la  idea  o 

 idees principals i l’estructura bàsica; 

 ●  adequar  el  text  al  destinatari,  context  i  canal,  aplicant  en  general  el  registre  i 

 les característiques discursives adequades a cada cas; 

 ●  aprofitar  sovint  els  coneixements  previs  (utilitzar  un  llenguatge  estereotipat, 

 etc.); 

 ●  localitzar  i  usar  adequadament  recursos  lingüístics  o  temàtics  (ús  d’un 

 diccionari o llibre de text, obtenció d’ajuda, etc.); 

 ●  expressar  el  missatge  amb  una  certa  claredat  ajustant-se,  amb  limitacions,  als 

 models i les fórmules de cada tipus de text; 

 ●  reajustar  la  tasca  (simplificant-la)  o  el  missatge  (generalitzar  el  que  realment  li 

 agradaria  expressar)  després  de  valorar  les  dificultats  i  els  recursos 

 disponibles; 

 ●  compensar  les  mancances  lingüístiques  mitjançant  procediments 

 paralingüístics o paratextuals (p.e., demanar ajuda); 

 ●  senyalar  objectes,  utilitzar  deíctics  o  dur  a  terme  accions  que  aclarisquen  el 

 significat; 

 ●  usar  llenguatge  corporal  culturalment  pertinent  (cinèsica  i  proxèmica)  o  sons 

 extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals; 

 ●  controlar  l’efecte  i  l’èxit  del  discurs  mitjançant  una  petició  i  un  oferiment 

 d’aclariment i reparació de la comunicació. 

    Competència i continguts funcionals 

 Acompliment  de  les  funcions  comunicatives  següents  mitjançant  els  seus 

 exponents  més  bàsics  en  la  llengua  oral,  segons  l’àmbit  i  el  context 

 comunicatiu: 

 ●  iniciació  i  manteniment  de  relacions  personals  i  socials  habituals: 

 presentar-se;  presentar  algú;  saludar;  donar  la  benvinguda;  acomiadar; 

 convidar;  acceptar  i  rebutjar  una  invitació;  agrair;  felicitar;  interessar-se  per 

 algú  o  alguna  cosa;  assentir  i  negar;  recordar  una  cosa  a  algú;  demanar 

 disculpes; 
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 ●  descripció  de  qualitats  físiques  i  valoratives  de  persones,  objectes,  llocs  i 

 activitats; 

 ●  ús de números, quantitats, preus, horaris i hores; 

 ●  intercanvi  d’informació  personal  (procedència,  residència,  estat  civil, 

 número  de  telèfon,  nacionalitat,  edat,  família,  treball,  aficions,  adreça 

 electrònica, lloc i data de naixement); 

 ●  narració  d’esdeveniments  passats,  descripció  de  situacions  presents  i 

 expressió de successos futurs; 

 ●  petició i oferta d’informació, indicacions, advertències i avisos; 

 ●  formulació de consells, suggeriments i oferiments; 

 ●  expressió  de  l’opinió,  el  coneixement  i  el  desconeixement,  l’acord  i  el 

 desacord, el dubte i la hipòtesi; 

 ●  expressió  de  la  necessitat,  el  desig,  la  intenció,  la  voluntat,  l’ordre,  el 

 permís i la prohibició. 

 ●  expressió  de  la  possessió,  del  gust  i  la  preferència,  l'interès  i  el  desinterès, 

 la  sorpresa,  l’alegria  o  la  felicitat,  la  satisfacció,  l’estima  o  la  simpatia, 

 l’aprovació  i  la  desaprovació,  el  disgust,  el  dolor,  el  dubte,  l’esperança,  el 

 temor i la tristesa. 

    Competència i continguts discursius 

 Coneixement  i  aplicació  de  models  contextuals  i  patrons  textuals  bàsics,  propis 

 de la llengua escrita: 

 ●  Característiques  del  context  segons  l’àmbit  d’acció  general  i  l’activitat 

 comunicativa  específica,  els  participants  (relacions,  intenció  comunicativa) 

 i la situació (canal, lloc, temps). 

 ●  Selecció  de  patrons  i  característiques  textuals  requerides  pel  context  i  el 

 cotext:  tipus,  format  i  estructura  textuals;  varietat  de  llengua  i  registre; 

 tema i contingut; patrons sintàctics, lèxics i foneticofonològics. 

 ●  Organització  i  estructuració  del  text  segons  el  (macro)gènere  (per 

 exemple,  conversa  >  conversa  informal);  la  (macro)funció  textual 

 (exposició,  descripció,  narració,  exhortació,  argumentació)  i  l’estructura 

 interna  primària  (inici,  desenvolupament,  conclusió)  i  secundària 
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 (relacions  oracionals,  sintàctiques,  lèxiques  i  cotextuals  i  per  referència  al 

 context). 

    Competència i continguts sintàctics 

 Coneixement,  selecció  segons  la  intenció  comunicativa  i  ús  d’estructures 

 sintàctiques  bàsiques  pròpies  de  la  llengua  oral,  segons  l’àmbit  i  el  context 

 comunicatiu, per a expressar: 

 ●  l’entitat  i  les  seues  propietats:  in/existència,  qualitat  (intrínseca  i 

 valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i grau) 

 ●  l’espai  i  les  relacions  espacials  (ubicació,  posició,  moviment,  origen, 

 direcció, destinació i distància); 

 ●  el  temps  (ubicació  temporal  absoluta  i  relativa,  durada,  freqüència)  i  les 

 relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat i simultaneïtat); 

 ●  l’aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu i habitual; 

 ●  la  modalitat  epistèmica  (capacitat,  necessitat,  possibilitat,  probabilitat)  i 

 deòntica (volició, permís, obligació, prohibició); 

 ●  estats,  esdeveniments,  accions,  processos  i  realitzacions:  papers 

 semàntics  i  focalització  (estructures  oracionals  simples  i  ordre  dels 

 constituents); 

 ●  l’afirmació, la negació, la interrogació i l’exclamació; 

 ●  relacions lògiques bàsiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, causa i 

 finalitat. 

 Competència i continguts lèxics 

 Coneixement,  selecció  i  ús  de  lèxic  oral  bàsic  d’ús  comú  relatiu  a  la 

 identificació  personal;  descripció  física;  habitatge  i  entorn;  activitats  de  la  vida 

 diària;  relacions  humanes  i  socials;  família  i  amics;  treball,  educació  i  estudis; 

 llengua;  temps  lliure  i  oci;  viatges  i  vacances;  salut  i  símptomes;  compres  i 

 activitats  comercials;  alimentació  i  restauració;  transport  i  serveis;  clima, 

 condicions  atmosfèriques  i  entorn  natural  i  tecnologies  de  l'informació  i  la 

 comunicació. 
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    Competència i continguts foneticofonològics 

 Coneixement,  selecció  segons  la  intenció  comunicativa  i  producció  de  patrons 

 sonors,  accentuals,  rítmics  i  d’entonació  bàsics  d’ús  més  comú,  a  pesar  que 

 siga evident l’accent estranger i que de vegades siga difícil la comprensió. 

    Criteris d’avaluació 

 •  Aplica  a  la  producció  del  text  oral,  tant  monològic  com  dialògic,  els 

 coneixements  socioculturals  i  sociolingüístics  adquirits,  respectant  les  normes 

 de  cortesia  més  freqüents  en  els  contextos  respectius  i,  segons  la  modalitat 

 discursiva, en un registre, neutre o informal. 

 •  Coneix  i  sap  aplicar  algunes  estratègies  bàsiques  per  a  produir  textos  orals 

 breus  d’estructura  simple  i  clara,  utilitzant  una  sèrie  de  procediments  senzills 

 per a adaptar o reformular el missatge i reparar la comunicació. 

 •  Du  a  terme  les  funcions  principals  demanades  pel  propòsit  comunicatiu, 

 seguint els patrons discursius d’ús més freqüent en cada context. 

 •  Gestiona  un  repertori  bàsic  memoritzat  de  frases  i  fórmules  per  a 

 comunicar-se  amb  una  fluïdesa  acceptable,  amb  pauses  per  a  buscar 

 expressions  i  organitzar  o  reestructurar  el  discurs,  o  reformular  o  aclarir  el  que 

 ha dit. 

 • 

 •  Interactua  de  manera  senzilla  en  intercanvis  clarament  estructurats,  utilitzant 

 fórmules  o  gestos  simples  per  a  prendre  o  mantindre  el  torn  de  paraula, 

 encara  que  de  vegades  tendisca  a  concentrar-se  en  la  producció  mateixa  i 

 dificulte  la  participació  de  l’interlocutor  o  vacil·le  a  l’hora  d'intervenir  quan 

 l’interlocutor acapara la comunicació. 

 •  Utilitza  algunes  estructures  sintàctiques  bàsiques  d’ús  freqüent  segons  el 

 context  comunicatiu  i  empra  els  recursos  de  cohesió  textual  més  comuns 

 (entonació,  repetició  lèxica,  el·lipsi,  dixi  personal,  espacial  i  temporal, 

 marcadors  discursius  i  conversacionals  i  connectors  comuns),  enllaçant  una 

 sèrie  d’elements  breus,  concrets  i  senzills  per  a  crear  una  seqüència 

 cohesionada i lineal. 
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 •  Coneix  i  utilitza  adequadament  un  repertori  lèxic  oral  suficient  per  a  comunicar 

 informació  relativa  a  temes  coneguts,  generals,  d’actualitat  o  relacionats  amb 

 els  interessos  propis  en  situacions  habituals  i  quotidianes,  tot  i  que  encara 

 comet errors importants. 

 •  Utilitza  patrons  bàsics  d’oracions  memoritzades,  sintagmes  de  poques 

 paraules i fórmules estereotipades per a comunicar-se. 

 •  Transmet informació limitada en situacions quotidianes simples. 

 •  Utilitza  estructures  simples  correctament,  però  encara  comet  de  manera 

 sistemàtica errors bàsics. 

 •  Interactua  utilitzant  expressions  molt  breus,  a  pesar  que  les  pauses,  els 

 començaments incorrectes i la reformulació són molt evidents. 

 •  Formula preguntes i afirmacions senzilles i hi respon. 

 •  Indica  quan  segueix  la  conversa,  però  poques  vegades  és  capaç  de 

 comprendre prou per a mantindre-la sense la col·laboració de l’interlocutor. 

 •  Enllaça oracions i sintagmes amb connectors simples com i, però i perquè. 

 •  Pronuncia  i  entona  en  general  de  manera  intel·ligible  i  de  forma  suficientment 

 clara  per  a  ser  entès,  encara  que  els  interlocutors  hagen  de  demanar  una 

 repetició  de  tant  en  tant.  A  més,  la  forta  influència  d’altres  llengües  que  parla 

 en  l’accent,  el  ritme  i  l’entonació  poden  afectar  la  intel·ligibilitat  i  requerirà  la 

 col·laboració  dels  interlocutors.  No  obstant  això,  la  pronunciació  de  paraules 

 familiars és clara. 

 3.  Activitats de comprensió de textos escrits 

    Objectius 

 ●  Comprèn  textos  breus  i  senzills,  com,  per  exemple,  cartes  informals  o 

 correus  electrònics,  sobre  temes  familiars  concrets  que  sorgeixen  amb 

 molta  freqüència  en  la  llengua  quotidiana  que  contenen  el  vocabulari 

 quotidià i una proporció d’internacionalismes. 

 ●  Comprèn  tipus  bàsics  de  cartes  i  faxos  normals  (consultes,  comandes, 

 cartes de confirmació, etc.) sobre temes coneguts. 

 ●  Troba  informació  específica  en  textos  pràctics,  concrets  i  predictibles 

 escrits en un llenguatge senzill (p. e., guies de viatge, receptes). 
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 ●  Comprèn  la  informació  principal  en  descripcions  breus  i  senzilles  de 

 mercaderies  en  fullets  i  llocs  web  (p.e.,  dispositius  digitals  portàtils, 

 càmeres, etc.). 

 ●  Troba  informació  específica  i  predictible  en  textos  senzills  quotidians, 

 com,  per  exemple,  anuncis,  prospectes,  menús,  llistes  de  referències  i 

 horaris,  i  aïlla  la  informació  requerida  (p.  e.,  utilitzar  un  navegador  per  a 

 trobar un servei o un comerç). 

 ●  Comprèn  senyals  i  avisos  quotidians,  etc.,  en  llocs  públics  (com,  per 

 exemple,  carrers,  restaurants,  estacions  de  ferrocarril  o  llocs  de  treball), 

 com ara adreces, instruccions i advertències de risc. 

 ●  Comprèn  informació  específica  en  textos  escrits  simples,  com,  per 

 exemple,  cartes  i  fullets  breus  o  textos  periodístics  que  descriuen 

 esdeveniments.  Segueix  l’esquema  general  d’una  notícia  sobre  un 

 esdeveniment  conegut,  sempre  que  els  continguts  siguen  familiars  i 

 previsibles. 

 ●  Tria  la  informació  principal  en  informes  periodístics  breus  o  articles 

 senzills  en  els  quals  consten  números  i  noms  i  les  il·lustracions  i  els  títols 

 tinguen un paper destacat i donen suport al significat del text. 

 ●  Comprèn  textos  que  descriuen  persones,  llocs,  vida  quotidiana  i  cultura, 

 etc., sempre que estiguen escrits en un llenguatge senzill. 

 ●  Comprèn  la  informació  que  es  proporciona  en  fullets  il·lustrats  i  mapes,  p. 

 e., els principals atractius d’una ciutat o una zona. 

 ●  Comprèn  els  punts  principals  de  les  notícies  breus  sobre  temes  d'interès 

 personal (per exemple, esport i personatges famosos). 

 ●  Comprèn  una  descripció  breu  o  un  informe  del  seu  camp,  sempre  que 

 estiguen escrits de manera senzilla i no continguen detalls impredictibles. 

 ●  Comprèn  la  majoria  de  la  informació  que  les  persones  expressen  sobre  si 

 mateixes  en  un  anunci  o  una  publicació  personal  i  el  que  narren  sobre 

 altres persones. 

 ●  Comprèn  normes,  per  exemple,  mesures  de  seguretat,  quan  s’expressen 

 en un llenguatge senzill. 
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 ●  Comprèn  instruccions  curtes,  escrites  i  il·lustrades  pas  a  pas  (per 

 exemple,  per  a  instal·lar  aparells  de  tecnologia),  sempre  que  estiguen 

 il·lustrades i no escrites en text continu. 

 ●  Comprèn  instruccions  sobre  medicaments  expressades  com  a  ordres 

 simples,  p.e.,  Preneu-lo  abans  de  les  menjades  o  No  en  prengueu  abans 

 de conduir. 

 ●  Segueix  una  recepta  simple,  especialment  si  hi  ha  imatges  per  a  il·lustrar 

 els passos més importants. 

 ●  Entén  prou  com  per  a  llegir  històries  curtes,  simples  i  tires  còmiques  que 

 impliquen  situacions  familiars  i  concretes  escrites  en  un  llenguatge  d’ús 

 habitual i quotidià. 

 ●  Comprèn  els  aspectes  principals  que  s’enumeren  en  informes  breus  de 

 revistes  o  en  guies  d’informació  que  tracten  de  temes  concrets  quotidians 

 (p. e., aficions, esports, activitats d’oci o animals). 

 ●  Comprèn  narracions  curtes  i  descripcions  de  la  vida  d’una  persona  que 

 estan escrites amb paraules simples. 

 ●  Comprèn  el  tema  principal  d’un  article  breu  que  informa  d’un 

 esdeveniment  que  segueix  un  patró  predictible  (per  exemple,  els  Premis 

 Goya), sempre que estiga escrit en un llenguatge senzill i clar. 

    Competències i continguts 

    Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

 Coneixement  i  aplicació  a  la  comprensió  del  text  dels  aspectes  socioculturals  i 

 sociolingüístics més bàsics relatius a: 

 ●  la  vida  quotidiana  (activitats  diàries,  alimentació,  compres,  treball,  oci,  festes, 

 horaris); 

 ●  condicions de vida (habitatge, entorn, condicions laborals); 

 ●  relacions  interpersonals  (familiars,  generacionals,  entre  coneguts  i 

 desconeguts); 
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 ●  cinèsica  i  proxèmica  (postures,  gestos,  expressions  facials,  ús  de  la  veu, 

 contacte visual i físic); 

 ●  cultura  i  costums  (tradicions,  celebracions)  i  convencions  socials  (fórmules  de 

 cortesia i tractament, pautes de comportament social). 

    Competència i continguts estratègics 

 Coneixement  i  ús  de  les  estratègies  més  bàsiques  de  planificació,  execució, 

 control i reparació de la comprensió de textos escrits: 

 ●  activació d’esquemes i informació prèvia sobre el tipus de tasca i el tema. 

 ●  identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió; 

 ●  distinció  del  tipus  de  comprensió  (sentit  general,  informació  essencial, 

 punts principals, detalls rellevants); 

 ●  formulació d’hipòtesis sobre contingut i context; 

 ●  inferència  i  formulació  d’hipòtesis  sobre  significats  a  partir  de  la 

 comprensió  d’elements  significatius,  lingüístics  i  paralingüístics  (suport, 

 imatges,  etc.)  en  textos  i  enunciats  curts  que  tracten  de  temes  quotidians 

 concrets; 

 ●  comprensió del significat de paraules a partir del sentit general; 

 ●  comprovació  d’hipòtesis:  adaptació  de  les  claus  d’inferència  als  esquemes 

 de partida; 

 ●  reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió d’elements nous; 

 ●  reinterpretació del text a partir de la comprensió d’elements nous. 

    Competència i continguts funcionals. 

 Comprensió  de  les  funcions  comunicatives  més  bàsiques  mitjançant  els  seus 

 exponents  més  comuns,  segons  l’àmbit  i  el  context  comunicatiu,  en  la  llengua 

 escrita: 

 ●  iniciació  i  manteniment  de  relacions  personals  i  socials  habituals: 

 presentar-se,  presentar  algú;  saludar,  donar  la  benvinguda;  acomiadar; 

 convidar,  acceptar  i  rebutjar  una  invitació,  agrair,  felicitar,  interessar-se  per 

 algú  o  alguna  cosa,  assentir  i  negar,  recordar  una  cosa  a  algú,  demanar 

 disculpes; 
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 ●  descripció  de  qualitats  físiques  i  valoratives  de  persones,  objectes,  llocs  i 

 activitats; 

 ●  ús  de  números,  quantitats,  preus,  horaris  ,  hores  i  intercanvi  d’informació 

 personal  (procedència,  residència,  estat  civil,  número  de  telèfon, 

 nacionalitat,  edat,  família,  treball,  aficions,  adreça  electrònica,  lloc  i  data 

 de naixement); 

 ●  narració  d’esdeveniments  passats,  descripció  de  situacions  presents  i 

 expressió de successos futurs; 

 ●  petició i oferta d’informació, indicacions, advertències i avisos. 

 ●  formulació de consells, suggeriments i oferiments; 

 ●  expressió  de  l’opinió,  el  coneixement  i  el  desconeixement,  l’acord  i  el 

 desacord,  el  dubte  i  la  hipòtesi;  •  expressió  de  la  necessitat,  el  desig,  la 

 intenció, la voluntat, l’ordre, el permís i la prohibició; 

 ●  expressió  de  la  possessió,  del  gust  i  la  preferència,  l'interès  i  el 

 desinterés,  la  sorpresa,  l’alegria  o  la  felicitat,  la  satisfacció,  l’estima  o  la 

 simpatia,  l’aprovació  i  la  desaprovació,  el  disgust,  el  dolor,  el  dubte, 

 l’esperança, el temor i la tristesa. 

    Competència i continguts discursius. 

 Coneixement  i  comprensió  de  models  contextuals  i  patrons  textuals  més 

 bàsics propis de la llengua escrita: 

 ●  característiques  del  context  segons  l’àmbit  d’acció  general  i  l’activitat 

 comunicativa  específica,  els  participants  (relacions,  intenció  comunicativa) 

 i la situació (canal, lloc, temps); 

 ●  expectatives  generades  pel  context  i  el  cotext:  tipus,  format  i  estructura 

 textuals;  tema,  enfocament  i  contingut;  patrons  sintàctics,  lèxics  i 

 ortotipogràfics; 

 ●  organització  i  estructuració  del  text  segons  el  (macro)gènere  (per 

 exemple,  correspondència  >  correu  electrònic);  la  (macro)funció  textual 

 (exposició,  descripció,  narració,  exhortació,  argumentació)  i  l’estructura 

 interna  primària  (inici,  desenvolupament,  conclusió)  i  secundària 

 (relacions  oracionals,  sintàctiques,  lèxiques  i  cotextuals  i  per  referència  al 

 context). 
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    Competència i continguts sintàctics. 

 Reconeixement  i  comprensió  dels  significats  associats  a  estructures 

 sintàctiques  bàsiques  pròpies  de  la  llengua  escrita,  segons  l’àmbit  i  el  context 

 comunicatius, per a expressar de manera senzilla: 

 ●  l’entitat  i  les  seues  propietats:  in/existència,  qualitat  (intrínseca  i  valorativa) 

 i quantitat (nombre, quantitat i grau); 

 ●  l’espai  i  les  relacions  espacials  (ubicació,  posició,  moviment,  origen, 

 direcció, destinació i distància); 

 ●  el  temps  (ubicació  temporal  absoluta  i  relativa,  durada,  freqüència)  i  les 

 relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat i simultaneïtat); 

 ●  l’aspecte puntual, perfectiu/imperfectiu, duratiu, progressiu i habitual; 

 ●  la  modalitat  epistèmica  (capacitat,  necessitat,  possibilitat,  probabilitat)  i  deòntica 

 (volició, permís, obligació, prohibició); 

 ●  estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions: papers semàntics i 

 focalització (estructures oracionals simples i ordre dels seus constituents); 

 ●  l’afirmació, la negació, l’interrogació i l’exclamació; 

 ●  relacions lògiques bàsiques de conjunció, disjunció, oposició, contrast, causa i 

 finalitat. 

   

    Competència i continguts lèxics 

 Comprensió  de  lèxic  escrit  d’ús  comú  relatiu  a  la  identificació  personal; 

 descripció  física;  habitatge  i  entorn;  activitats  de  la  vida  diària;  relacions 

 humanes  i  socials;  família  i  amics;  treball,  educació  i  estudis;  llengua;  temps 

 lliure  i  oci;  viatges  i  vacances;  salut  i  símptomes;  compres  i  activitats 

 comercials;  alimentació  i  restauració;  transport  i  serveis;  clima,  condicions 

 atmosfèriques i entorn natural i tecnologies de la informació i la comunicació. 
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    Competència i continguts ortotipogràfics 

 Reconeixement  i  comprensió  general  dels  significats  i  les  intencions 

 comunicatives  associats  als  formats,  patrons  i  elements  gràfics,  i  convencions 

 ortogràfiques,  d’ús  comú:  alfabet,  caràcters,  puntuació,  majúscules  i 

 minúscules,  ortotipografia  (cursiva  i  negreta)  i  signes  ortogràfics  (accent, 

 apòstrof, dièresi, guió). 

 Criteris d’avaluació 

 •  Reconeix  els  valors  i  els  significats  associats  a  convencions  de  format, 

 tipogràfiques,  ortogràfiques  i  de  puntuació  d’ús  comú,  així  com  abreviatures  i 

 símbols d’ús freqüent. 

 •  Coneix  i  aplica  de  forma  bàsica  a  la  comprensió  del  text  els  aspectes 

 socioculturals  i  sociolingüístics  comuns  relatius  a  la  comunicació  escrita  en  les 

 cultures en què s’usa l’idioma, extraient-ne claus per a interpretar-los. 

 •  Coneix  les  estratègies  més  adequades  en  cada  cas  per  a  la  comprensió  del 

 sentit  general,  la  informació  essencial,  els  punts  i  les  idees  principals  i  els 

 detalls més rellevants del text, adaptant-hi la modalitat i la velocitat de lectura. 

 •  Identifica  la  intenció  comunicativa,  el  tema,  els  aspectes  principals  i  els  detalls 

 rellevants  de  textos  sobre  temes  quotidians,  senzills,  breus  i  convenientment 

 contextualitzats  (missatges,  cartes,  documents  autèntics  freqüents,  fullets 

 turístics i comercials, anuncis, instruccions i relats). 

 •  Coneix  els  constituents  i  l’organització  d’estructures  sintàctiques  d’ús  freqüent 

 en la comunicació escrita. 

 •  Comprén  lèxic  escrit  d’ús  freqüent  relatiu  a  temes  generals  quotidians  i  a 

 aspectes  relacionats  amb  els  seus  interessos  personals,  educatius  o 

 ocupacionals,  i  pot  inferir  del  context  i  del  cotext  els  significats  d’algunes 

 paraules i expressions que desconeix. 
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 4.  Activitats de producció i coproducció de textos escrits 

    Objectius 

 ●  Escriure  un  text  amb  connectors  sobre  aspectes  quotidians  del  seu 

 entorn, p. e., persones, llocs, el treball o una experiència d’estudi. 

 ●  Escriure  descripcions  molt  breus  i  bàsiques  d’esdeveniments,  activitats 

 passades i experiències personals. 

 ●  Explicar  una  història  senzilla  (per  exemple,  sobre  esdeveniments  en  un 

 dia de festa). 

 ●  Escriure  una  sèrie  de  frases  i  oracions  senzilles  sobre  la  seua  família, 

 condicions  de  vida,  antecedents  educatius,  treball  actual  o  l’ocupació 

 laboral anterior. 

 ●  Escriure  entrades  d’un  diari  personal  que  descriguen  activitats  (p.  e., 

 rutines  diàries,  eixides,  esports,  aficions),  persones  i  llocs,  utilitzant 

 vocabulari  bàsic  concret  i  frases  simples  amb  connectors  senzills  com  i, 

 però i perquè. 

 ●  Escriure  la  introducció  d’una  història  o  continuar-la,  sempre  que  es  puga 

 consultar  un  diccionari  i  el  manual  de  classe  (p.  e.,  taules  de  temps 

 verbals del llibre de text). 

 ●  Expressar  les  seues  impressions  i  opinions  per  escrit  sobre  temes 

 d’interés  personal  (p.  e.,  estils  de  vida,  cultura,  relats)  utilitzant  vocabulari  i 

 expressions bàsiques quotidianes. 

 ●  Intercanviar  informació  mitjançant  missatges  de  text,  correu  electrònic  o 

 cartes  breus,  responent  a  preguntes  de  l’altra  persona  (per  exemple, 

 sobre un nou producte o activitat). 

 ●  Escriure  notes,  correus  electrònics  i  missatges  de  text  curts  i  simples  (per 

 exemple,  enviar  una  invitació  o  respondre,  confirmar  o  canviar  una  cita), 

 expressant  agraïment  i  disculpes,  per  a  transmetre  informació  personal 

 rutinària. 

 ●  Escriure  un  text  curt  en  una  targeta  de  felicitació  (per  exemple,  per  a 

 l’aniversari d’una persona o per a desitjar un bon Nadal) 
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 ●  Omplir  dades  personals  i  d’altres  tipus  en  la  majoria  de  formularis 

 quotidians,  p.e.,  per  a  sol·licitar  una  exempció  de  visat  o  obrir  un  compte 

 bancari. 

 ●  Presentar-se  i  gestionar  intercanvis  senzills  en  línia,  fent  preguntes, 

 responent  i  intercanviant  idees  sobre  temes  quotidians  predictibles, 

 sempre  que  tinga  temps  suficient  per  a  formular  les  respostes  i  que 

 interactue només amb un interlocutor alhora. 

 ●  Fer  breus  publicacions  descriptives  en  línia  sobre  temes  quotidians, 

 activitats  socials  i  sentiments,  amb  detalls  clau  senzills  i  fer  comentaris 

 sobre  les  publicacions  en  línia  d’altres  persones,  sempre  que  estiguen 

 escrites  en  un  llenguatge  senzill,  reaccionant  amb  sentiments  de 

 sorpresa, interès i indiferència d’una manera simple. 

 ●  Utilitzar  formes  estereotipades  per  a  respondre  als  problemes  habituals 

 que  sorgeixen  en  les  transaccions  en  línia  (p.  e.,  disponibilitat  de  models  i 

 ofertes especials, data de lliurament, adreces, etc.). 

 ●  Interactuar  en  línia  amb  un  interlocutor  col·laborador  en  una  tasca 

 conjunta  simple,  seguint  instruccions  bàsiques  i  demanant  aclariments, 

 sempre  que  hi  haja  ajudes  visuals,  com  per  exemple  imatges, 

 estadístiques o gràfics per a aclarir els conceptes en qüestió. 

 ●  Fer  transaccions  senzilles  en  línia  (com  per  exemple  demanar  productes  o 

 inscriure’s  en  un  curs),  omplint  un  formulari  o  un  imprès  en  línia, 

 proporcionant  dades  personals,  confirmant  l’acceptació  de  termes  i 

 condicions o rebutjant serveis addicionals, etc. 

 ●  Formular  preguntes  bàsiques  sobre  la  disponibilitat  d’un  producte  o  la 

 funció que té. 

    Competències i continguts 
    Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics 

   

 Coneixement  i  aplicació  a  la  producció  i  coproducció  de  textos  escrits  dels  aspectes 

 socioculturals i sociolingüístics més bàsics relatius a: 

 ●  la  vida  quotidiana  (activitats  diàries,  alimentació,  compres,  treball,  oci,  festes, 

 horaris); 
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 ●  condicions de vida (habitatge, entorn, condicions laborals). 

 ●  relacions  interpersonals  (familiars,  generacionals,  entre  coneguts  i 

 desconeguts); 

 ●  cinèsica  i  proxèmica  (postures,  gestos,  expressions  facials,  ús  de  la  veu, 

 contacte visual i físic); 

 ●  cultura  i  costums  (tradicions,  celebracions)  i  convencions  socials  (fórmules  de 

 cortesia i tractament, pautes de comportament social). 

   

    Competència i continguts estratègics 

 Coneixement  i  ús  de  les  estratègies  bàsiques  de  planificació,  execució,  control 

 i reparació de la producció i coproducció de textos escrits: 

 ●  activar  esquemes  mentals  específics  sobre  l’estructura  de  l’activitat  i  el 

 text (p. e., escriure una nota, un correu electrònic...); 

 ●  identificar  el  buit  d’informació  i  opinió  i  valorar  el  que  es  pot 

 sobreentendre; 

 ●  concebre  el  missatge  amb  certa  claredat  i  expressar  la  idea  o  idees 

 principals d’acord amb una estructura bàsica; 

 ●  identificar  el  lector  i  adequar  el  text  al  destinatari,  context  i  canal, 

 aplicant-hi  en  general  el  registre  i  les  característiques  discursives 

 adequades a cada cas; 

 ●  reajustar  la  tasca  (simplificant-la)  o  el  missatge  (generalitzar  el  que 

 realment  li  agradaria  expressar)  després  de  valorar-ne  les  dificultats  i  els 

 recursos disponibles; 

 ●  controlar  l’efecte  i  l’èxit  del  discurs  mitjançant  petició  i  oferiment 

 d’aclariment i reparació de la comunicació. 

    Competència i continguts funcionals 

 Acompliment  de  les  funcions  comunicatives  següents  mitjançant  els  exponents  més 

 bàsics d’aquestes, segons l’àmbit i el context comunicatiu, en la llengua escrita: 
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 ●  iniciació  i  manteniment  de  relacions  personals  i  socials  habituals:  presentar-se, 

 presentar  algú,  saludar,  donar  la  benvinguda,  acomiadar,  convidar,  acceptar  i 

 rebutjar  una  invitació,  agrair,  felicitar,  interessar-se  per  algú  o  alguna  cosa, 

 assentir i negar, recordar una cosa a algú, demanar disculpes; 

 ●  descripció  de  qualitats  físiques  i  valoratives  de  persones,  objectes,  llocs  i 

 activitats; 

 ●  ús de números, quantitats, preus, horaris i hores; 

 ●  Intercanvi  d’informació  personal  (procedència,  residència,  estat  civil,  número  de 

 telèfon,  nacionalitat,  edat,  família,  treball,  aficions,  adreça  electrònica,  lloc  i  data 

 de naixement); 

 ●  narració  d’esdeveniments  passats,  descripció  de  situacions  presents  i  expressió 

 de successos futurs; 

 ●  petició i oferta d’informació, indicacions, advertències i avisos; 

 ●  formulació de consells, suggeriments i oferiments; 

 ●  expressió  de  l’opinió,  el  coneixement  i  el  desconeixement,  l’acord  i  el  desacord,  el 

 dubte i la hipòtesi; 

 ●  expressió  de  la  necessitat,  el  desig,  la  intenció,  la  voluntat,  l’ordre,  el  permís  i  la 

 prohibició; 

 ●  expressió  de  la  possessió,  del  gust  i  la  preferència,  l'interès  i  el  desinterés,  la 

 sorpresa,  l’alegria  o  la  felicitat,  la  satisfacció,  l’estima  o  la  simpatia,  l’aprovació  i  la 

 desaprovació, el disgust, el dolor, el dubte, l’esperança, el temor i la tristesa. 

    Competència i continguts discursius 

 Coneixement  i  aplicació  de  models  contextuals  i  patrons  textuals  més  bàsics 

 propis de la llengua escrita a la producció i coproducció del text: 

 ●  característiques  del  context  segons  l’àmbit  d’acció  general  i  l’activitat 

 comunicativa  específica,  els  participants  (trets,  relacions  i  intenció 

 comunicativa) i la situació (canal, lloc i temps); 

 ●  selecció  de  patrons  i  característiques  textuals  requerides  pel  context  i  el 

 cotext:  tipus,  format  i  estructura  textuals;  registre;  tema,  enfocament  i 

 contingut; patrons sintàctics, lèxics i ortotipogràfics.; 
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 ●  organització  i  estructuració  del  text  segons  el  (macro)gènere  (per 

 exemple,  correspondència  >  entrada  de  xat);  la  (macro)funció  textual 

 (exposició,  descripció,  narració,  exhortació,  argumentació)  i  l’estructura 

 interna  primària  (inici,  desenvolupament,  conclusió)  i  secundària 

 (relacions  oracionals,  sintàctiques,  lèxiques  i  contextuals  i  per  referència 

 al context). 

    Competència i continguts sintàctics 

 Coneixement,  selecció  segons  la  intenció  comunicativa  i  ús  d’estructures 

 sintàctiques  bàsiques  pròpies  de  la  llengua  escrita  segons  l’àmbit  i  el  context 

 comunicatius per a expressar de manera senzilla: 

 ●  l’entitat  i  les  seues  propietats:  in/existència,  qualitat  (intrínseca  i  valorativa) 

 i quantitat (nombre, quantitat i grau); 

 ●  l’espai  i  les  relacions  espacials  (ubicació,  posició,  moviment,  origen, 

 direcció, destinació i distància); 

 ●  el  temps  (ubicació  temporal  absoluta  i  relativa,  durada,  freqüència)  i  les 

 relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat i simultaneïtat); 

 ●  l’aspecte  puntual,  perfectiu/imperfectiu,  duratiu,  progressiu  i  habitual.la 

 modalitat  epistèmica  (capacitat,  necessitat,  possibilitat,  probabilitat)  i 

 deòntica  (volició,  permís,  obligació,  prohibició).estats,  esdeveniments, 

 accions,  processos  i  realitzacions:  papers  semàntics  i  focalització 

 (estructures oracionals simples i ordre dels seus constituents); 

 ●  l’afirmació, la negació, la interrogació i l’exclamació; 

 ●  relacions  lògiques  bàsiques  de  conjunció,  disjunció,  oposició,  contrast, 

 causa i finalitat. 

    Competència i continguts lèxics 

 Coneixement,  selecció  i  ús  del  lèxic  escrit  d’ús  comú  relatiu  a  la  identificació 

 personal;  descripció  física;  habitatge  i  entorn;  activitats  de  la  vida  diària; 

 relacions  humanes  i  socials;  família  i  amics;  treball,  educació  i  estudis;  llengua; 

 temps  lliure  i  oci;  viatges  i  vacances;  salut  i  símptomes;  compres  i  activitats 
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 comercials;  alimentació  i  restauració;  transport  i  serveis;  clima,  condicions 

 atmosfèriques i entorn natural i tecnologies de l'informació i la comunicació. 

   

    Competència i continguts ortotipogràfics 

   

 Selecció,  segons  la  intenció  comunicativa,  i  ús  dels  patrons  gràfics  i  les 

 convencions  ortogràfiques  fonamentals:  alfabet,  caràcters,  puntuació, 

 majúscules  i  minúscules,  ortotipografia  (cursiva  i  negreta)  i  signes  ortogràfics 

 (accent, apòstrof, dièresi, guió). 

    Criteris d’avaluació 

 •  Aplica  a  la  producció  i  coproducció  del  text  escrit  els  coneixements 

 socioculturals  i  sociolingüístics  bàsics  adquirits,  respectant  les  normes  de 

 cortesia  més  freqüents  en  els  contextos  respectius  i  segons  la  modalitat 

 discursiva, en un registre neutre o informal. 

 •  Coneix  i  sap  aplicar  estratègies  bàsiques  per  a  produir  textos  escrits  breus, 

 coherents  i  d’estructura  simple  i  clara  adaptats  a  contextos  habituals,  p.  e., 

 copiant  models  segons  el  gènere  i  el  tipus  textual,  o  fent  un  guió  o  esquema 

 per a organitzar la informació o les idees. 

 •  Du  a  terme  les  funcions  principals  bàsiques  demanades  pel  propòsit 

 comunicatiu. 

 •  Mostra  un  control  bàsic  d’estructures  sintàctiques  d’ús  freqüent  i  empra 

 mecanismes simples de cohesió. 

 •  Coneix  i  utilitza  un  repertori  lèxic  escrit  bàsic  d’ús  freqüent  suficient  per  a 

 comunicar  informació  breu,  simple  i  directa  en  situacions  habituals  i 

 quotidianes. 

 •  Utilitza  els  signes  de  puntuació  elementals  (p.  e.,  el  punt,  la  coma)  i  les  regles 

 ortogràfiques  bàsiques  (p.  e.,  ús  de  majúscules  i  minúscules),  així  com  les 

 convencions  formals  més  habituals  de  redacció  de  textos,  tant  en  paper  com 

 en suport digital. 
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 3. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DEL CURS 

 - Llibre de text ‘  Al dente 1’  , Casa delle Lingue 
 Octubre - Desembre  Gener - Març  Abril - Maig 

 Unitats  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 Unitat 0 Il bel paese 

 Estructures lingüístiques 

 Gramàtica 
 ●  Alfabet 

 ●  Representació gràfica 

 de fonemes i sons 

 ●  Gendre dels 

 substantius 

 Lèxic 
 ●  Números (I) 

 ●  Vocabulari del aula 

 ●  Salutacions (I) 

 ●  Primeres  paraules en 

 Italià 

 Fonètica  ●  Pronunciació de les 

 lletres de l'alfabet 

 Expressió i comprensió escrites 
 ●  Fullets 

 ●  Cartells 

 ●  Notes 

 Expressió i comprensió orals 

 ●  Comunicar-se a l'aula 

 ●  Assenyalar que no s'entén alguna 

 cosa 

 ●  Repetir o sol·licitar repetició o 

 aclariment 

 ●  Lletrejar i sol·licitar que es lletregi 

 alguna cosa 
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 ●  Demanar a algú que parli més a poc a 

 poc 

 ●  Preguntar per una paraula o expressió 

 que no es coneix 

 Unitat 1 Ciao a tutti! 

 Estructures lingüístiques 
 Gramàtica 

 ●  Pronoms personals 

 subjecte (I) 

 ●  Indicatiu present dels 

 verbs regulars en  -are  i 

 -  ere  i d'  essere, avere, 

 stare, chiamarsi 

 (singular) 

 ●  articles determinats i 

 indeterminats (singular) 

 ●  Concordança 

 nom/adjectiu 

 ●  Interrogatius  come, 

 quanto, qual, dove, 

 perché 

 ●  Adjectius qualificatius 

 (I) Preposicions  a, di, 

 in, per 

 ●  Elements per 

 expressar negació:  no, 

 non  Connectors  e, o 

 Lèxic 
 ●  Adjectius de 

 nacionalitat i països 

 ●  Marcadors discursius 

 ecco, oh 

 Fonètica 
 Diferència entre: 

 ●  /ɔ/ i /o/ 

 ●  /ɛ/ i /e/ 

 ●  /k/ i /t ʃ/ 
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 ●  /g/ i /dʒ/ 

 ●  /ɲ/ i /ng 

 Expressió i comprensió escrites 

 ●  Documentació d'identitat italiana, 

 ●  Breus diàlegs 

 ●  Formularis d'inscripció 

 Expressió i comprensió orals 

 ●  Presentar-se/ presentar algu 

 ●  Saludar i acomiadar-se 

 ●  Demanar i donar informacions 

 personals (I) 

 ●  Distingir registre formal/ informal 

 ●  Explicar per què s'estudia Italià 

 ●  Afirmar i negar alguna cosa 

 ●  Comptar 
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 Unitat 2 Cose di famiglia 

 Estructures lingüístiques 

 Gramàtica 

 ●  Pronoms personals 

 subjecte (II) 

 ●  lndicatiu present dels 

 verbs en -  are  i -  ere  i 

 essere, avere, stare, 

 (plural) i  fare 

 ●  Adjectius possessius 

 ●  Adjectius qualificatius 

 (II) 

 ●  Articles determinats 

 plurals 

 ●  Concordança 

 nom/adjectius (II) 

 ●  Interrogatius  chi, che, 

 cosa 

 Lèxic 

 ●  Vocabulari per 

 descriure el caràcter i 

 l'aspecte físic 

 ●  Números (II) 

 ●  Marcadors discursius 

 allora, dunque 

 Fonètica  ●  Diferència entre /l/, /ll/, 

 /ʎ/, /gl/ 

 ●  Posició dels accents 

 Expressió i comprensió escrites 
 ●  Entrevista 

 ●  Article 

 ●  Anunci 

 Expressió i comprensió orals 

 ●  Demanar i donar informacions 

 personals (II) 

 ●  Descriure persones 

 ●  Parlar d'assumptes personals 
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 ●  Parlar de la professió 

 Unitat 3 I gusti sono gusti 

 Estructures lingüístiques 

 Gramàtica 

 ●  Indicatiu pre  sent de 

 verbs  que express  en 

 gustos: piacere, 

 preferire, 

 odiare, amare, 

 detestare, adorare 

 ●  Indicatiu present 

 d'  uscire  i  andare 

 ●  Verbs en -care i -gare 

 ●  Articles indeterminats 

 plurals 

 ●  Pronoms indirectes 

 ●  Preposicions  a, in, con, 

 su 

 Connectors  perché, 

 anche 

 Adverbis t  roppo, molto, 

 parecchio, per niente, 

 affatto 

 Lèxic 

 ●  Col·locacions:  suonare 

 uno strumento, 

 navigare su internet, 

 giocare a 

 ●  Aficions, interessos i 

 temps lliure 

 ●  Marcadors discursius 

 ok, va bene, d'accordo, 

 ma va? 

 ●  Connectors per 
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 expressar acord i 

 desacord  anche, 

 neanche, invece 

 ● 

 Fonètica  ●  Diferència entre /sk/ i /ʃ/ 

 ●  Entonació: sorpresa, 

 interès, acord i 

 desacord 

 Expressió i comprensió escrites 
 ●  Pagines web 

 ●  Articles 

 ●  Infografies 

 Expressió i comprensió orals 
 ●  Expressar preferències i gustos 

 ●  Expressar acord i desacord 

 ●  Parlar de temps lliure i aficions 

 Unitat 4 Che giornata! 

 Gramàtica 

 ●  Verbs en  -ire (dormire, 

 finire) 

 ●  Verbs reflexius 

 ●  Adverbis de freqüència 

 ●  Perífrasis verbals 

 (cominciare a, 

 continuare a, finire di  + 

 inf.  ) 

 ●  Posició de l'adverbi  (I) 

 ●  Pronom interrogatiu 

 quando 

 ●  Preposicions 

 articulades 
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 Estructures lingüístiques 

 Lèxic 

 ●  Lèxic de les accions 

 quotidianes 

 ●  Els moments del dia 

 ●  Adjectius qualificatius 

 (III) 

 ●  Marcadors discursius 

 ah, sì? 

 Fonètica  ●  Diferència entre 

 consonants sordes i 

 sonores, palatals i 

 vetllares 

 ●  Diferència entre /l/, /ll/, 

 /ʎ/ 

 Expressió i comprensió escrites 
 ●  Blog 

 ●  Fòrum 

 ●  Article 

 Expressió i comprensió orals 
 ●  Parlar d'accions quotidianes i costums 

 ●  Expressar acord i desacord 

 ●  Dir i preguntar l´hora 

 ●  Informar d'horaris i freqüència 

 Unitat 5 Parla come mangi! 

 Gramàtica 

 ●  Articles partitius i  ne 

 partitiu 

 ●  Pronoms directes 

 ●  C’è / ci sono 

 ●  Manca / mancano 

 ●  Adjectius indefinits 

 ●  Noms col·lectius 
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 Estructures lingüístiques 

 ●  Forma impersonal 

 ●  Preposició  da 

 Lèxic 

 ●  Mesures i quantitats 

 ●  Noms de menjars i de 

 botigues de menjar 

 ●  Marcadors discursius 

 beh, boh, mah 

 Fonètica  ●  Diferència entre /s/ i /z/ 

 i entre /ts/ i /dz/ 

 ●  Entonació: afirmar, 

 preguntar i exclamar 

 Expressió i comprensió escrites 

 ●  Llista de la compra 

 ●  Article 

 ●  Fòrum 

 ●  Test 

 ●  La carta d'un restaurant 

 ●  Converses en bars i restaurants 

 Expressió i comprensió orals 

 ●  Comentar costums relacionats amb el 

 menjar 

 ●  Donar i rebre informacions sobre 

 menjar 

 ●  Expressar quantitats 

 ●  Demanar i prendre nota en un 

 restaurant 

 ●  Expressar presència o absència d'algú 

 o alguna cosa 

 Unitat 6 Personaggi e storie 
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 Estructures lingüístiques 

 Gramàtica 

 ●  El pretèrit perfecte de 

 l’indicatiu 

 ●  Ús dels auxiliars  avere 

 i essere 

 ●  La formació del 

 participi passat 

 ●  Participis passats 

 irregulars 

 ●  Concordança del 

 subjecte amb el 

 participi passat 

 ●  Posició dels adverbis 

 (II)  ancora, mai, già, 

 appena 

 Lèxic 

 ●  Verbs per expressar 

 experiències vitals 

 ●  Marcadors temporals 

 ●  Expressions per 

 reaccionar davant una 

 notícia i marcadors 

 discursius  si?, 

 davvero?, mammamia!, 

 non ci credo 

 Fonètica  ●  Diferencia entre: /k/ i /t 

 ʃ/ /g/ i /dʒ/ /l/, /ʎ/ i /ɲ/ 

 Expressió i comprensió escrites 

 ●  Notícies 

 ●  Biografies 

 ●  Xat 

 ●  Currículum vitae 

 Expressió i comprensió orals 
 ●  Contar les vivències d'algú 

 ●  Referir-se a accions i situacions del 
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 passat 

 ●  Comptar i reaccionar davant d'una 

 notícia 

 Unitat 7 Tutta mia la città 

 Estructures lingüístiques 

 Gramàtica 

 ●  Diferència entre  essere 

 i esserci 

 ●  Noms i adjectius en 

 -co, -ca, -go, -ga 

 ●  Adjectius i adverbis 

 indefinits (II) 

 ●  El pretèrit perfecte 

 d'indicatiu (II) 

 ●  El  ci  locatiu 

 ●  Noms invariables 

 Lèxic 

 ●  Lèxic per parlar de 

 llocs, ciutats i viatges 

 ●  Els mesos 

 ●  Marcadors discursius 

 non so, senti 

 Fonètica  ●  Entonació: expressar 

 curiositat, sorpresa, 

 desil·lusió 

 ●  Consonants dobles 

 ●  Ús distintiu de l'accent 

 (e/è, da/dà, la/là…  ) 

 Expressió i comprensió escrites 

 ●  Webs de viatges i hotels 

 ●  Revistes de viatge 

 ●  Ressenyes d'allotjaments i llocs 

 42 



 turístics 

 Expressió i comprensió orals 
 ●  Localitzar a l'espai 

 ●  Descriure una ciutat 

 ●  Donar i demanar informacions sobre 

 un lloc 

 ●  Comentar experiències de viatge 

 Unitat 8 Questione di stile 

 Estructures lingüístiques 

 Gramàtica 

 ●  Present indicatiu de 

 volere, dovere, potere 

 ●  El verb  dovere + infinitiu 

 ●  Formes de cortesia 

 (vorrei, volevo) 

 ●  Adjectiu  bello 

 ●  Avere bisogno di + 

 infinitiu  / bisogna + 

 infinitiu  / si deve + 

 infinitiu 

 ●  L'imperatiu directe 

 (afirmatiu i negatiu) 

 ●  L'imperatiu amb els 

 pronoms 

 ●  Ce l’ho, ce +  pronom 

 directe 
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 Lèxic 

 ●  Moda, roba i accessoris 

 ●  Colors 

 ●  Usos socials habituals: 

 regalar, elogiar, felicitar 

 Fonètica  ●  Entonació: acord, 

 desacord, sorpresa, 

 desil·lusió, afirmar, 

 preguntar, exclamar 

 ●  La posició de l'accent 

 en paraules homògrafes 

 Expressió i comprensió escrites 
 ●  Revistes de moda, bloc, articles, tests, 

 converses sobre estil i moda 

 Expressió i comprensió orals 

 ●  Comunicar-se en una botiga de roba o 

 accessoris 

 ●  Demanar i donar informació sobre un 

 producte 

 ●  Fer comentaris sobre roba, accessoris i 

 maneres de vestir 

 ●  Expressar i demanar opinions sobre 

 alguna cosa 

 ●  Expressar necessitat i obligació 
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 4. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

 En  les  classes  es  prioritza  l'enfocament  comunicatiu,  és  a  dir,  la  capacitat  de 

 reconèixer  i  produir  llenguatge  que  no  sols  siga  correcte,  sinó  també  apropiat  a  la 

 situació  en  què  s'usa.  La  finalitat  és  ajudar  l'alumne  a  adquirir  el  grau  adequat  de 

 competència  en  cinc  destreses:  comprensió  oral,  comprensió  escrita,  expressió  oral, 

 expressió  escrita  i  mediació.  Esta  perspectiva  implica  aprendre  usant  la  llengua  per  als 

 fins  per  als  que  s'utilitza  normalment;  no  n'hi  ha  prou  amb  realitzar  actes  de  parla  o 

 activitats  de  llengua  aïlladament  insisteix  el  MCRE  sinó  que  és  necessari  que  estos 

 s'inserisquen en un context social més ampli, en una tasca, per a adquirir ple sentit. 

 A) Metodologia general i específica de l’idioma 

 Si  concebem  l’idioma  com  un  sistema  lingüístic  per  a  la  comunicació  en  distintes 

 situacions  d'interacció  social”,  cal  tindre  en  compte  que  els  estudiants  d’idiomes  són 

 membres  d’una  societat  que  compleixen  tasques  no  específicament  relacionades  amb  la 

 llengua, en circumstàncies i entorns específics i en un camp d’acció concret. 

 Aquesta  perspectiva  implica  que  “no  és  prou  realitzar  actes  de  parla  o  activitats 

 de  llengua  aïllada,  sinó  que  cal,  que  aquestes  s’inserisquen  en  un  context  social  més 

 ample,  en  una  activitat  per  a  adquirir  un  sentit  ple”.És  en  aquest  tipus  de  tasques  en  què 

 el sistema lingüístic s’utilitza de forma significativa i adequada al context. 

 En  l’ensenyament  de  la  llengua  s’haurà  d’aplicar  una  metodologia  que 

 proporcione  a  l’alumnat  les  competències  i  destreses  necessàries  per  a  realitzar  les 

 tasques  amb  eficàcia.  Les  tasques  estaran  enfocades  en  tot  moment  al 

 desenvolupament  de  la  competència  comunicativa  de  l’alumne,  donant  prioritat  al  fet  de 

 comunicar  i  de  transmetre  idees.  Açò  vol  dir  que  els  distints  tipus  de  competència 

 consignats  es  presentaran  de  manera  paral·lela  i  integrada  dins  de  tasques 

 comunicatives  de  comprensió,  expressió,  interacció,  mediació  o  distintes  combinacions 

 de  les  mateixes  per  a  desenvolupar  homogèniament  en  la  major  mesura  possible  la 
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 competència  comunicativa  global  dels  alumnes,  responent  sempre  a  l’acompliment 

 d’activitats  i  la  realització  de  tasques  dotades  de  significació  per  la  seua  vinculació  a  un 

 context comunicatiu amb sentit i guiat seqüencialment. 

 Caldrà  tenir  en  compte  un  necessari  equilibri  amb  la  correcció  en  l’expressió 

 lingüística  i  que  les  competències  lingüístiques  no  siguen  dins  del  procés  una  altra  cosa 

 que  una  mena  de  vehicle  per  a  la  comunicació.  De  la  mateixa  manera,  les 

 competències  socio-  lingüístiques  i  pragmàtiques  hauran  d’adquirir-se  mitjançant  les 

 activitats  desenvolupades  a  l’aula  que  permetran  a  l’alumnat  entrar  en  contacte  amb  la 

 cultura i els costums de la llengua que volen aprendre. 

 Les  activitats  desenvolupades  a  l’aula  seran  dirigides  per  a  aconseguir  els  objectius 

 d’esta programació i és per això que: 

 ●  La  llengua  objecte  d’estudi,  en  aquest  cas  l’italià,  serà  la  llengua  utilitzada  com 

 a  vehicle  de  comunicació  a  l’aula,  tant  per  part  del  professorat,  com  per  part  dels 

 alumnes. 

 ●  Es  faran  servir  de  textos  i  àudios  autèntics  (en  alguns  casos  adaptats)  per 

 permetre  entrar  en  contacte  a  l’alumnat  amb  la  llengua  de  la  manera  més  versemblant 

 possible. 

 ●  L’alumnat  serà  sempre  el  centre  de  l’activitat  i  el  professor  serà  un  animador 

 que  posa  en  marxa  i  facilita  les  activitats,  servint  a  l'alumne  com  a  guia  i  orientació  en 

 el seu procés d'aprenentatge, tenint en compte els objectius perseguits. 

 ●  Les  característiques  de  les  activitats  a  dur  a  terme  (textos  o  material  utilitzat, 

 duració,  nombre  de  participants,  instruccions)  i  les  seues  condicions  (quan  i  com) 

 s’establiran en funció dels objectius específics que es pretenen aconseguir. 

 ●  L’alumnat  coneixerà  sempre  els  objectius  de  cada  activitat,  les  normes  e 

 instruccions seran clares per a la realització de les tasques. 

 ●  Les  activitats  s’organitzaran  en  un  clima  de  col·laboració,  empatia  i  respecte 

 per  afavorir  la  comunicació  entre  l’alumnat  ja  que  les  activitats  requeriran  la 

 participació individual, en grup o en col·lectiu. 

 B) Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge 

 És  fonamental  que  l’alumne  prenga  consciència  de  la  importància  del 

 desenvolupament  de  la  competència  estratègica,  ja  que  mobilitza  tots  els  recursos 
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 disponibles  per  a  aconseguir  una  comunicació  i  un  aprenentatge  més  eficaços  i 

 personalitzats. EI  professor  haurà  d’ajudar  l’alumnat  a  identificar  i  a  aplicar  les 

 estratègies  que  ja  utilitza  en  la  seua  llengua  i  a  desenvolupar  altres  de  noves.  Per 

 a  fer  això,  serà  també  imprescindible  el  foment  de  l'autoaprenentatge.  Aquestes 

 estratègies podran o no ser directament avaluables. 

    Estratègies d’expressió oral i escrita 

    Planificació 

 ●  Determinar els requeriments de la tasca i avaluar els propis coneixements i 

 recursos lingüístics per al seu desenvolupament. 

 ●  Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi de 

 realitzar eficaçment la tasca (repassar què sabem sobre el tema, què podem 

 volem dir, etc.) 

 ●  Planificar el missatge amb claredat, tot distingint la seua idea o idees principals i 

 la seua estructura bàsica. 

 ●  Adequar de forma bàsica el text (oral o escrit) al destinatari, context i canal, 

 planificant el registre, estructura de discurs, etc. apropiats en cada cas. 

 ●  Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics adequats al nivell 

 (ús d’un diccionari o gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.) 

 Execució 

 ●  Expressar el missatge amb claredat i coherència. 

 ●  Reajustar la tasca després de valorar les dificultats i els recursos disponibles. 

 ●  Aprofitar els coneixements previs. 

 ●  Provar noves expressions i, en general, ser capaç d’adoptar certs riscos sense 

 bloquejar la comunicació. 

 ●  Enfrontar-se de forma elemental a interrupcions de la comunicació. 

 ●  Compensar les carències lingüístiques per mitjà de procediments lingüístics, 

 paralingüístics o paratextuals. 
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 Lingüístics 
 ●  Realitzar  hipòtesi  basada  en  els  coneixements  previs,  semblances  entre  llengües, 

 etc. 

 ●  “Estrangeritzar” paraules de la seua llengua materna. 

 ●  Modificar paraules de significat paregut. 

 ●  Definir o parafrasejar un terme o expressió. 

 ●  Usar sinònims, quasi-sinònims o antònims. 

 ●  Ajustar o aproximar el missatge (fent-ho més simple o menys precís, etc.) 

 Paralingüístics (textos orals) 

 ●  Demanar ajuda. 

 ●  Assenyalar objectes, usar díctics o realitzar accions que aclareixen el significat. 

 ●  Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions facials, 

 postures, contacte visual o corporal, proxèmica). 

 ●  Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

 Seguiment,(auto)avaluació i correcció 

 ●  Realitzar  (per  als  textos  orals)  un  seguiment  de  l'efecte  o  èxit  de  la  comunicació, 

 basant- se en la reacció de l'interlocutor o audiència, i modificar-lo si cal. 

 ●  Corregir  el  text  durant  l’execució.  En  l'expressió  oral,  gravar-se  per  tal  de  prendre 

 consciència de les dificultats. 

 ●  En  l'expressió  escrita,  rellegir  el  que  s’ha  escrit  per  tal  d’adonar-se  dels  errors  i 

 reescriure el text. 

 ●  Corregir i reescriure el text tractant de superar les dificultats observades. 

    Estratègies de comprensió oral i escrita 

    Planificació 

 Repassar què sabem sobre el tema. 

 ●  Identificar el tipus de text o discurs. 
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 ●  Decidir  per  avançat  a  què  es  prestarà  atenció:  al  sentit  general  o  a  la  informació 

 específica. 

 ●  Realitzar hipòtesis sobre el contingut d'un text oral o escrit. 

 ●  Usar  adequadament  recursos  lingüístics  o  temàtics  adequats  al  nivell  (ús  d'un 

 diccionari o gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.) 

 ●  Desenvolupar  la  capacitat  d'entendre  globalment,  malgrat  no  entendre  cadascun 

 dels elements. 

    Execució 

 ●  Deduir i fer hipòtesis sobre el significat de paraules o frases per mitjà del context. 

 ●  Distingir entre idees principals i secundàries d'un text. 

 ●  Distingir  de  forma  bàsica  l’estructura  del  text,  valent-se  dels  elements  lingüístics, 

 paralingüístics  i  paratextuals  que  assenyalen  tal  estructura  i  servint-se  d’ella  per  a 

 facilitar la comprensió. 

 ●  Subratllar o prendre notes per a aconseguir una millor comprensió del text. 

    Seguiment, (auto)avaluació i correcció 

 ●  Contrastar i verificar si s'ha comprés bé. 

 ●  Assenyalar allò que no s'ha comprés. 

 ●  Demanar aclariments, si cal. 

    Estratègies  d’interacció  oral  i  escrita 
 Planificació 

 ●  Seleccionar l'esquema d'interacció  oral (model de diàleg situacional, etc.) o tipus 

 de text d'escrit (carta informal, formal bàsica, etc.), adequats a l’activitat. 

 ●  Anticipar el que els interlocutors coneixen o no per a ajustar la activitat. 

    Execució 

 ●  Fer ús de procediments per a començar, continuar o acabar una conversa. 

 ●  Resoldre dubtes o bloquejos en la comunicació. 
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 ●  Referir-se amb claredat al missatge emès per l'altra persona i indicar clarament les 

 característiques del missatge que s'espera (interacció escrita). 

 ●  Cooperar amb l'interlocutor per tal de facilitar la comprensió mútua, demanant o 

 facilitant ajuda o aclariment quan siga necessari. 

 ●  Invitar una altra persona a participar en l'intercanvi comunicatiu. 

    Lingüístics 

 ●  Realitzar hipòtesi basada en els coneixements previs, semblances entre llengües, 

 etc. 

 ●  “Estrangeritzar” paraules de la seua llengua materna 

 ●  Modificar paraules de significat paregut. 

 ●  Definir o parafrasejar un terme o expressió. 

 ●  Usar sinònims, quasi-sinònims o antònims. 

 ●  Ajustar o aproximar el missatge (fent-ho més simple o menys precís, etc.) 

    Paralingüístics (textos orals) 

 ●  Demanar ajuda. 

 ●  Assenyalar objectes, usar deíctics o realitzar accions que aclareixen el significat. 

 ●  Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gestos, expressions facials, 

 postures, contacte visual o corporal, proxèmica). 

 ●  Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

    Seguiment,(auto)avaluació i correcció 

 ●  Realitzar (per als textos orals) un seguiment de l'efecte o èxit de la comunicació, 

 basant-se en la reacció de l'interlocutor o audiència, i modificar-lo si cal. 

 ●  Corregir el text durant l’execució. 

 ●  En l'expressió oral, gravar-se per tal de prendre consciència de les dificultats. 
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 ●  En l'expressió escrita, rellegir el que s’ha escrit per tal d’adonar-se dels errors i 

 reescriure el text. 

 ●  Corregir i reescriure el text tractant de superar les dificultats observades. 

    Estratègies de comprensió oral i escrita 
 Planificació 

 ●  Repassar què sabem sobre el tema. 

 ●  Identificar el tipus de text o discurs. 

 ●  Decidir  per  avançat  a  què  es  prestarà  atenció:  al  sentit  general  o  a  la  informació 

 específica. 

 ●  Realitzar hipòtesis sobre el contingut d'un text oral o escrit. 

 ●  Usar  adequadament  recursos  lingüístics  o  temàtics  adequats  al  nivell  (ús  d'un 

 diccionari o gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.) 

 ●  Desenvolupar  la  capacitat  d'entendre  globalment,  malgrat  no  entendre  cadascun 

 dels elements. 

 Execució 

 ●  Deduir i fer hipòtesis sobre el significat de paraules o frases per mitjà del context. 

 ●  Distingir entre idees principals i secundàries d'un text. 

 ●  Distingir de forma bàsica l’estructura del text, valent-se dels elements lingüístics, 

 paralingüístics i paratextuals que assenyalen tal estructura i servint-se d’ella per a 

 facilitar la comprensió 

 ●  Subratllar o prendre notes per a aconseguir una millor comprensió del text. 

    Seguiment, (auto)avaluació i correcció 

 ●  Contrastar i verificar si s'ha comprés bé. 

 ●  Assenyalar allò que no s'ha comprès. 

 ●  Demanar aclariments, si cal. 
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    Estratègies d’interacció oral i escrita 

    Planificació 

 ●  Seleccionar l'esquema d'interacció  oral (model de diàleg situacional, etc.) o 

 tipus de text d'escrit (carta informal, formal bàsica, etc.), adequats a 

 l’activitat. 

 ●  Anticipar el que els interlocutors coneixen o no per a ajustar la activitat. 

    Execució 

 ●  Fer ús de procediments per a començar, continuar o acabar una conversa. 

 ●  Resoldre dubtes o bloquejos en la comunicació. 

 ●  Referir-se  amb  claredat  al  missatge  emès  per  l'altra  persona  i  indicar  clarament 

 les característiques del missatge que s'espera (interacció escrita). 

 ●  Cooperar  amb  l'interlocutor  per  tal  de  facilitar  la  comprensió  mútua,  demanant  o 

 facilitant ajuda o aclariment quan siga necessari. 

 ●  Invitar una altra persona a participar en l'intercanvi comunicatiu. 

 Seguiment, (auto) avaluació i correcció. 

 ●  Efectuar les repeticions, aclariments i correccions necessàries. 

    Estratègies de mediació i plurilingües 
 Mediació 

 La  mediació  és  quan  l’usuari  està  actuant  com  a  canal  de  comunicació  entre  dos  o  més 

 persones que - per un motiu o un altre - no es poden comunicar directament. 

 Les activitats de mediació són: 

 ●  Traducció  informal  de  frases  o  textos,  parlats  o  escrits,  amb  fins  comunicatius  o 

 aprenentatge. 

 ●  Resumir  la  idea  o  idees  principals  d'un  text  escrit  en  llengua  estàndard  i  basat  en 

 temes generals. 

 52 



 ●  Els  textos  que  hauran  de  ser  utilitzats  per  a  les  activitats  de  mediació  han 

 d'adequar-se  a  les  característiques  enunciades  en  la  definició  i  objectius  segons 

 el  nivell.  Aquestes  activitats  s’integraran  en  la  pràctica  de  les  quatre  destreses  i 

 les competències, i comportaran el desenvolupament de les estratègies següents: 

 ●  Comprendre  adequadament  el  text  (oral  o  escrit)  que  serveix  de  base  a  la 

 mediació, percebent el seu tema, significat i estructura fonamental. 

 ●  Per  a  aconseguir  una  millor  comprensió  del  text  que  serveix  de  base  a  la 

 mediació utilitzarem les eines que calguen, com el subratllat, anotacions, etc. 

 ●  Usar  adequadament  els  recursos  necessaris  (ús  d'un  diccionari,  obtenció  d'ajuda, 

 etc.) per a la realització de l'activitat. 

 ●  Distingir entre idees principals i secundàries. 

    Plurilingües 

 ●  Utilitzar els coneixements i estratègies de la llengua materna i - si és el cas - 

 d’altres llengües. 

 ●  Deduir  les  normes  gramaticals  i  d’ús,  i  el  significat  de  paraules  o  frases  de  la 

 llengua  estrangera  per  analogia  amb  les  de  la  llengua  materna  o  d’altres  llengües 

 conegudes. 

   

    Estratègies d’aprenentatge 

 ●  Moltes  estratègies  poden  formar  part  ja  de  la  forma  conscient  o  inconscient 

 d’aprendre  la  llengua  dels  alumnes;  les  farem  servir  intencionadament  per  a 

 agilitzar l’aprenentatge de l’italià. 

    Estratègies metacognitives 

 ●  Comprendre la terminologia bàsica de l’aprenentatge de la llengua. 

 ●  Comprendre els objectius de les diferents activitats. 
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 ●  Establir amb claredat i de forma realista els propis objectius i necessitats tant a curt 

 com a llarg termini. 

 ●  Organitzar adequadament el temps personal per a l’aprenentatge de la llengua 

 ●  Desenvolupar un estil d’aprenentatge i tècniques d’estudi i treball personals 

 ●  Desenvolupar  autonomia  en  l’aprenentatge,  utilitzant  els  recursos  disponibles  tant 

 dins  com  fora  de  l’aula  i  l'Escola,  i  buscant  o  creant  oportunitats  per  a  practicar  la 

 llengua. Es farà especial insistència en els recursos de les TICS. 

 ●  Comprendre el paper dels errors en el procés d’aprenentatge i aprendre d’ells. 

 ●  Utilitzar l’autoavaluació com a element de millora del procés d’aprenentatge. 

 ●  Reconèixer les dificultats i les formes de superar-les, així com valorar els èxits i 

 els mitjans que han ajudat a aconseguir-los. 

    Estratègies cognitives 

 ●  Usar eficaçment materials de consulta i autoaprenentatge (diccionaris, 

 gramàtiques, llibres d’exercicis, noves tecnologies, etc.). 

 ●  Prendre notes de paraules o conceptes clau, subratllar i fer resums. 

 ●  Utilitzar  els  distints  sentits  per  a  entendre  i  recordar  informació,  utilitzant  tècniques 

 de  memorització  i  organització  personals,  organitzar  i  classificar  paraules,  per 

 exemple,mitjançant mapes conceptuals. 

 ●  Utilitzar  el  llenguatge  après  a  mesura  que  s’adquireix  a  fi  d’assimilar-lo 

 adequadament. 

 ●  Analitzar textos, frases i paraules tractant de comprendre l’estructura i 

 construcció, a fi de percebre millor el significat. 

 ●  Aplicar adequadament les regles d’ús i construcció d’una llengua. 

 ●  Aprofitar  adequadament  la  presència  de  parlants  nadius  o  amb  un  nivell  de 

 competència lingüística més avançat per a aclarir, verificar o corregir. 

    Estratègies afectives 
   

 ●  Perdre  la  por  als  errors  i  reconèixer-los  com  necessaris  per  a  aprendre,  sense 

 perdre de vista l'interès per millorar. 

 ●  Tolerar la comprensió parcial o vaga en una situació comunicativa. 
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 ●  Valorar i reforçar la motivació com a clau de l'èxit en l’aprenentatge. 

 ●  Entendre la relació professor-alumne com a element potenciador d’un bon procés 

 d'aprenentatge. 

    Estratègies socials 

 ●  Sol·licitar ajuda, correccions, aclariments o confirmacions. 

 ●  Desenvolupar formes d’oci connectades amb l’aprenentatge de la llengua. 

 ●  Saber treballar en equip. 

    ACTITUDS 

 ●  S’haurà d’ajudar a l’alumnat a identificar les seues pròpies actituds i a treballar en 

 el desenvolupament d’actituds positives. Les actituds no seran directament 

 avaluables. 

    Valorar la comunicació interpersonal 

 ●  Mostrar una actitud positiva i participativa davant de la comunicació. 

 ●  Valorar l’enriquiment personal que suposa la relació i cooperació amb altres 

 persones dins i fora de l’aula. 

 ●  Valorar el contingut i la forma en la comunicació. 

    Respectar la pluralitat Iingüística i cultural i valorar la identitat cultural pròpia 

 ●  Mostrar curiositat i respecte cap a altres cultures, tot valorant la diversitat ètnica, 

 religiosa, etc. 

 ●  Superar els prejuís i estereotips cap a altres cultures. 

 ●  Interessar-se per adquirir una visió més àmplia i un sentit crític de la pròpia 

 cultura al comparar-la amb altres cultures. 

 ●  Valorar l’enriquiment personal que suposa la relació entre persones de distintes 

 cultures. 
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    Valorar l'aprenentatge d’una llengua estrangera 

 ●  Valorar una llengua com a instrument de desenvolupament personal, professional i 

 educatiu i com a mitjà d’expressió artística i cultural. 

 ●  Valorar la importància de l’autonomia en el propi aprenentatge, tot 

 responsabilitzant-se d’aquesta autonomia. 

 ●  Valorar la utilitat de l’aprenentatge d’una llengua com a base per a altres 

 aprenentatges, l’adquisició d’altres llengües i el desenvolupament intel·lectual. 

 ●  Valorar la competència plurilingüe. 

    Desenvolupar actituds que afavoreixen l’èxit de l’aprenentatge 

 ●  Desenvolupar creativitat, capacitat d’anàlisi i iniciativa  . 
 ●  Desenvolupar autoestima i confiança realista en les pròpies capacitats  . 
 ●  Apreciar la importància de la motivació en l’aprenentatge d’una llengua, definint els 

 propis objectius d’aprenentatge. 

 ●  Tractar de reduir els impediments psicològics (estrès, por al ridícul, timidesa, etc,) 

 que obstaculitzen la comunicació. 

 ●  Minimitzar l’ansietat o negativitat davant d’una comprensió parcial o vaga en una 

 situació comunicativa. 

 ●  Valorar la importància de "sobreviure" comunicativament, utilitzant tots els mitjans 

 (lingüístics i nolingüístics) a l'abast del parlant. 

 ●  Valorar la importància de l'ús de la llengua objecte d'estudi en l'aula. 

 ●  Desenvolupar una actitud positiva cap a les tasques realitzades dins i fora de l'aula, 

 així com puntualitat, constància i mètode en el treball. 

 C) Autoavaluació de l’alumnat 

 L’autoavaluació  suposa  per  a  l’alumne  iniciar-se  en  un  procés  de  reflexió  personal 

 sobre  el  seu  procés  d’aprenentatge,  dels  seus  assoliments  i  de  les  seues  manques 

 (èxits  o  fracassos).  Autoavaluar-se  és  assumir  la  responsabilitat  de  ser  l’encarregat  de 

 constatar  encerts  i  errors,  i  de  progressar  o  millorar  el  procés  d’autoaprenentatge,  és 

 prendre  consciència  del  que  s’està  fent  en  relació  amb  els  objectius  que  es  pretenen 
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 aconseguir.  L’autoavaluació  és  un  procés  mitjançant  el  qual  l’alumne  aprèn  i  participa 

 en  la  seua  pròpia  valoració.  Li  permet  conéixer  els  seus  assoliments  i  dificultats, 

 analitzar  i  considerar  la  seua  acció  individual  i  en  grup,  desenvolupar  una  actitud  de 

 permanent  consciència  i  responsabilitat  i  aconseguir,  finalment  una  major  capacitat 

 d’autonomia i de decisió. 

 Per  tant  durant  el  curs  2022-23,  es  fomentaran  i  implementaran  els  mecanismes  i 

 instruments que faciliten la autoavaluació a l’alumne. 

 Alguns  exemples  de  autoavaluació  són:  qüestionaris  sobre  les  expectatives  del  curs, 

 qüestionaris  sobre  la  comprensió  i  el  desenvolupament  a  la  fi  de  cada  unitat,  reflexions 

 sobre el temps emprat (dins i fora de l’aula) per a l’estudi de la llengua. 

 5. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 A) En cursos no conduents a prova de certificació 
 En  1A2  ,  únic  nivell  impartit  a  l’EOI  Xàtiva  per  aquest  curs  2022723  i  curs  NO 

 conduent  a  PUC,  s’arreplegaràn  notes  de  les  diferents  activitats  de  llengua  a  partir  dels 

 exercicis  que  es  faran  a  classe.  La  finalitat  d’aquestes  serà  comprovar  si  els  alumnes  han 

 aconseguit  els  objectius  i  les  competències  i  poden,  per  tant,  promocionar  al  segon  curs 

 del nivell bàsic. 

 Els  alumnes  d’aquests  cursos  disposaran  de  dos  convocatòries:  maig  i  juny.  La 

 primera  es  realitzarà  una  vegada  cursades  les  corresponents  120  hores  de  duració  de  què 

 consta  cada  curs;  la  segona,  el  mes  de  juny.  L’alumnat  haurà  de  superar,  únicament  en  la 

 segona  convocatòria,  aquelles  destreses  no  superades  en  la  primera  convocatòria. 

 L’escola establirà el calendari de realització d’aquestes proves de juny. 

 Les  qualificacions  finals,  per  habilitats  lingüístiques,  s’expressaràn  en  els  termes 

 següents:  “apte”  o  “no  apte”  i  el  percentatge  mínim  per  aprovar  en  els  cursos  NO 

 conduents a certificació serà a partir del 60%. 

 B) Proves de nivell 
 Degut  a  que  aquest  és  el  primer  curs  en  el  que  s'imparteix  el  idioma  italià  a  l’EOI 

 Xàtiva,  no  es  prevén  proves  de  nivell  vist  que  només  tenim  2  cursos  de  1A2.  Es  previsible 
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 que  en  els  pròxims  cursos  es  puga  oferir  aquesta  possibilitat  segons  els  criteris  que 

 marcarà la direcció del centre. 

 C) Criteris de correcció 
 Quant  a  l’avaluació  final,  els  criteris  de  correcció  de  les  Proves  de  Certificació 

 venen  establerts  per  Conselleria.  Igualment,  als  cursos  no  conduents  a  la  prova  de 

 certificació  els  criteris  de  correcció  seran  els  mateixos,  per  tal  d’afavorir  la  homogeneïtat  i 

 la coherència entre els diferents nivells. 

 D’altra  banda,  cal  parlar  també  del  tractament  de  l’error,  el  qual  pot  ser  assimilat 

 com  a  mètode  d’ensenyament.  A  diferència  de  les  metodologies  tradicionals,  l’error  no 

 suposarà  una  retroalimentació  negativa,  sinó  informació  que  permetrà  a  l’alumne  corregir 

 les errades pròpies i millorar en el seu aprenentatge de l’idioma. 

 D) Avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge (avaluació contínua) 

 Tenint  en  compte  el  que  estableix  el  Reial  Decret  1041/2017,  de  22  de  desembre,  i 

 el  Decret  242/2019,  de  25  d’octubre,  l’avaluació  serà  contínua,  estarà  integrada  en  el 

 treball  de  classe  i  es  referirà  als  objectius  i  continguts  del  curs  i  nivell  corresponent.  El 

 professorat  podrà  realitzar  una  avaluació  inicial  l'alumnat  que  permetrà  al  professorat 

 obtenir  informació  rellevant  sobre  l'alumne  o  alumna  i  desenvolupar  mesures 

 pedagògiques  adequades  que  faciliten  el  seu  progrés,  llavors,  servirà  perquè  l'alumnat 

 prenga consciència del seu nivell acadèmic i de les seues necessitats d'aprenentatge. 

 Per  avaluar  el  procés  d'aprenentatge  dels  alumnes  es  practicarà  una  avaluació  al 

 llarg  del  curs  de  caràcter  formatiu  -avaluació  de  progrés-,  integrada  en  el  procés 

 d'ensenyament-  aprenentatge,  capaç  de  valorar  el  progrés  i  les  dificultats  i  de  buscar  les 

 solucions en temps real. 

 Finalment,  es  durà  a  terme  una  avaluació  final,  d'aprofitament  o  sumativa,  la 

 finalitat  serà  comprovar  si  els  alumnes  han  assolit  els  objectius  i  competències  del  curs 

 corresponent. 
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 Es  considera  l'avaluació  com  l'acció  que  mesura  el  grau  de  consecució  d'uns 

 objectius  establerts  que  porten  a  la  presa  de  decisions  corresponents  orientades  a 

 millorar l'aprenentatge o atorgar una qualificació. 

 Durant  tot  el  curs,  l'avaluació  serà  contínua,  estarà  integrada  en  el  treball  de 

 classe  i  es  referirà  als  objectius  i  continguts  inclosos  en  les  diferents  unitats  didàctiques 

 de  què  està  composta  la  programació.  Aquesta  avaluació  de  progrés  i  de  caràcter 

 formatiu  formarà  part  del  procés  d’ensenyament-aprenentatge  i  implicarà  la  recollida 

 sistemàtica  de  dades  tant  qualitatives  com  quantitatives  de  cada  alumne  (comentaris  o 

 notes  relacionades  amb  la  participació  en  classe,  amb  les  intervencions  orals  o  els 

 treballs  escrits,  amb  les  proves  puntuals  i  amb  l’assistència  i  la  motivació),  les  quals  es 

 tindran en compte en l’avaluació final. 

 A  més  de  valorar  el  grau  de  desenvolupament  de  la  competència  comunicativa, 

 aquesta  avaluació  pot  seguir  més  de  prop  la  interiorització  dels  recursos  formals, 

 l'acostament  a  la  societat  i  cultura  de  l'idioma,  el  desplegament  d'estratègies  i  fins  i  tot 

 la  preparació  i  participació  activa  a  l’aula.  Les  formes  de  realitzar  aquesta  avaluació 

 estaran  en  estreta  relació  amb  les  mateixes  activitats  d'aprenentatge:  pràctiques 

 funcionals  i  formals,  individuals,  en  parella  i  en  grup;  busca  d'informació  en  textos  orals 

 i  escrits;  presentacions  orals  i  escrites;  discussions;  cartes;  gravacions  dels  alumnes; 

 diferents tipus de controls o proves puntuals, etc. 

 Després  de  l’administració  de  cada  prova  i  en  diferents  moments  del  curs  es  pot 

 realitzar  un  tipus  diferent  d’anàlisi  i  valoració  del  procés  d’ensenyament  que 

 proporcionarà informació útil al professorat per tal de millorar el seu treball: 

 ●  Anàlisi  per  part  de  la  professora  dels  resultats  de  les  proves  orals  i  escrites 

 realitzades en clase. 

 ●  Anàlisis  de  un  qüestionari  emplenant  per  l’alumnat  sobre  els  diferents  aspectes 

 de  la  tasca  del  docent.  Este  anàlisi  serveix  per  a  canviar  o  modificar  o  corregir 

 determinades pràctiques que poden ser errònies. 
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 6. MESURES D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB 
 NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

 L'article  1  de  la  LOMLOE  estableix  que  un  dels  principis  que  inspira  el  sistema 

 educatiu  espanyol  és  el  principi  d’igualtat  de  drets  i  oportunitats  i  el  foment  de  la  igualtat 

 real  i  efectiva  entre  homes  i  dones.  L'atenció  a  la  diversitat  és  un  dels  pilars  bàsics  del 

 nostre  sistema  educatiu  i  hem  d'impulsar  qualsevol  tipus  de  mesura  educativa  que  ajuden 

 a aconseguir igualtat e inclusió reials. 

 La  normativa  que  s’ocupa  de  les  mesures  d’atenció  als  alumnes  amb  necessitats 

 educatives  especials  es  roba  en  el  Decret  104/2018,  de  27  de  juliol  ,  del  Consell,  pel  qual 

 es  desenvolupen  els  principis  d’equitat  i  d’inclusió  en  el  sistema  educatiu  valencià  y  que 

 está a la base de aquesta programaciò. 

 L'article  27  d’aquest  decret  centra  la  seua  atenció  principalment  a  l’educació 

 inclusiva  i  igualitària  en  el  context  de  les  escoles  oficials  d’idiomes.  Com  estableix  aquesta 

 normativa,  els  centres  que  imparteixen  ensenyaments  de  règim  especial  en  les  modalitats 

 presencial,  semipresencial  i  a  distància,  facilitaran  itineraris  adaptats  als  diferents  ritmes  i 

 possibilitats  d’aprenentatge  de  cada  alumna  i  alumne,  amb  una  organització  que  permeta 

 les  adaptacions,  la  provisió  de  suports  materials  o  personal  d’accés  i  les  mesures 

 flexibilitzadores  que  possibiliten  l’assoliment  dels  objectius  encaminats  a  l’obtenció  total  o 

 parcial de la titulació. 

 Igualment,  la  programació  també  segueix  l’ordre  20/2019,  de  30  d’abril  ,  de  la 

 Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  regula  l’organització 

 de  la  resposta  educativa  per  a  la  inclusió  de  l’alumnat  en  els  centres  docents  sostinguts 

 amb  fons  públics  del  sistema  educatiu  valencià.  [2019/4442].  En  l’article  11.3  d’aquesta 

 ordre  s’estableix  l’adaptació  de  les  proves  d’accés  als  ensenyaments  postobligatoris  i  de 

 règim especial: 

 1.  Dret  a  l’adaptació  de  proves  d’accés  als  ensenyaments  de  Formació 

 Professional,  ensenyaments  de  Règim  Especial  o  a  la  Universitat  per  part  de  l’alumnat 

 amb necessitats específiques de suport educatiu que sol·licita participar-hi . 

 2.  La  sol·licitud  d’adaptació  ha  de  fer-la  l’alumnat  o  els  seus  representants  legals  al 

 centre  on  es  realitzen  les  proves  en  el  moment  de  formalitzar  la  matrícula,  i  ha  d’estar 

 acompanyada  d’un  informe  sociopsicopedagògic  que  ha  elaborat  el  departament 
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 d’orientació  del  centre  on  està  escolaritzat,  que  indique  les  necessitats  específiques  de 

 suport  educatiu,  la  proposta  d’adaptació  i  la  justificació  que  prèviament  s’hi  han  aplicat  les 

 adaptacions sol·licitades. 

 4.  La  conselleria  competent  en  matèria  d’educació  ha  d’establir,  amb  l’antelació  i  la 

 publicitat  suficients  per  al  seu  coneixement,  els  criteris  sobre  els  tipus  d’adaptació  i  els 

 requisits per a la realització d’aquestes proves d’accés. 

 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: TIPOLOGIA DE L'ALUMNAT 

 El  departament  d’italià  es  compromet  a  atendre  a  les  necessitats  específiques  que 

 puga requerir l’alumnat. 

 1.  Els  alumnes  amb  dificultat  de  mobilitat  no  tindràn  cap  problema  per  accedir  a  les 

 aules,  encara  que  les  aules  es  troben  en  plantes  superior  o  inferiors,  hi  ha  un 

 ascensor que els alumnes podem fer servir. 

 2.  Els  alumnes  amb  dificultats  de  visió  o  audició  es  col·locaran  en  pupitres  més  a 

 prop  de  la  professora  i  se’ls  facilitarà  material  adequat  com  fotocopies  ampliades, 

 auriculars,  etc.  També  es  podran  adaptar  la  duració  de  les  proves  i  les  condicions 

 de realització de les mateixes, depenent del tipus de necessitat. 

 3.  Per  a  qualsevol  altre  tipus  de  necessitat,  el  departament  d’italià  estudiarà  cada 

 cas  en  concret,  fins  a  adaptacions  curriculars  que  afecten  a  la  metodologia 

 didàctica, a les activitats i a la temporització dels objectius. 
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 7. FOMENT DE LA UTILITZACIÓ DE LA 
 MEDIATECA LINGÜÍSTICA 

 Una  de  les  tasques  prioritàries  del  departament  és  aconseguir  augmentar 

 progressivament  el  material,  tant  didàctic  (gramàtiques,  diccionaris,  vocabularis, 

 manuals,  etc.)  com  lúdic  i  cultural  (música,  literatura,  cinema,  etc.)  de  la  nostra 

 biblioteca  perquè  el  nostre  alumnat  tinga  al  seu  abast  tota  classe  de  material  (llibres, 

 pel·lícules...) per a completar el seu aprenentatge. 

 La  lectura  es  promourà  des  del  primer  dia  de  classe  amb  xicotets  textos.  A  través 

 de  la  lectura,  l’alumne  adquireix  un  coneixement  de  la  llengua,  no  sols  a  nivell  de  lèxic, 

 sinó també a nivell ortogràfic i sintàctic (estructures, modismes...). 

 Durant  el  curs  es  proposarà  dues  lectures  obligatòries  en  cadascun  dels  nivells 

 impartits  a  l’escola,  de  manera  que  els  alumnes  establiràn  contacte  amb  la  literatura  de 

 la  llengua  que  estan  aprenent.  Per  consegüent  l’ús  de  la  biblioteca  és  un  bon 

 complement per a una bon aprenentatge 

 Pel  que  fa  a  la  mediateca  lingüística  té  com  a  finalitat  donar  eines  a  l’alumnat  per 

 a  l’adquisició  o  reforç  de  llengües  a  través  de  formació  contínua  i  al  llarg  de  la  vida  en 

 un horari flexible i amb un format diferent. 

 L'Escola  Oficial  d'Idiomes  de  Xàtiva  disposa  d'una  mediateca  lingüística.  Aquest 

 projecte  educatiu  i  sociocultural  té  com  a  objectiu  constituir  un  espai  obert  a  tota  la 

 ciutadania  per  tal  de  facilitar  l'aprenentatge  lingüístic  de  manera  autònoma  i  flexible  amb 

 el suport d'un assessor lingüístic. 

 D'aquesta  iniciativa,  se  n'aprofiten  tant  els  alumnes  inscrits  a  l'escola  com  aquells 

 que  no  ho  estan  i  volen  aprendre  una  llengua,  adaptant-se  a  les  seues  necessitats  i 

 circumstàncies. 

 Alguns dels serveis que la mediateca lingüística oferirà són: 

 ●  Assessorament  del  professorat  a  les  persones  usuàries  per  tal  de  dissenyar-los  un 

 pla de treball autònom i un seguiment periòdic d’aquest pla. 

 ●  Aula  d’autoaprenentatge  amb  material  especialment  dissenyat  per  a  fomentar 

 l’autoformació  de  les  persones  usuàries  i  organitzat  per  llengües,  nivells  i  activitats 

 de llengua. 

 ●  Tallers d’aprendre a aprendre. 

 ●  Accés a programes informatitzats d’autoaprenentatge de llengües. 
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 ●  Grups de conversa. 

 ●  Material  de  consulta  per  a  mantindre  el  contacte  amb  l’aprenentatge  de  les  llengües 

 al llarg de la vida. 

 ●  Espai de socialització lingüística. 

 Per  a  acomplir  amb  aquests  objectius,  l’EOI  de  Xàtiva  ha  habilitat  dos  espais  destinats  a 

 promocionar  la  mediateca.  D’una  banda,  s’ha  preparat  un  segment  de  la  biblioteca  on 

 s’inclouran  ordinadors  destinats  a  l’autoaprenentatge  per  mitjans  digitals,  així  com  un  racó 

 destinat al treball individual mitjançant fitxes autocorregibles. 

 D’altra  banda,  s’ha  habilitat  una  sala  polivalent  que  consta  d’un  equip  de  vídeo  i  so, 

 així  com  d’un  racó  destinat  a  la  lectura.  Ací,  els  alumnes  troben  els  anomenats  ‘llibres 

 viatgers’,  llibres  que  tant  alumnes  com  professorat  comparteixen  i  què  són  susceptibles  de 

 préstec o de lectura i  n situ  . 

 És  també  en  aquesta  sala  polivalent  on  tenen  lloc  les  trobades  culturals  i 

 d’intercanvi  de  llengües,  així  com  els  grups  de  conversa.  A  més  a  més,  també  s’hi 

 organitzen  activitats  dirigides  –sempre  coincidint  amb  alguna  festivitat  de  les  llengües  i 

 cultures  que  s’aprenen  a  l’escola–  per  a  diferents  grups,  per  tal  que  els  alumnes  de  l’EOI 

 Xàtiva entre ells i interactuen amb altres grups i nivells. 
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 8. UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE 
 L'INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

 La  introducció  de  les  TIC  en  l’ensenyament  d’idiomes  ha  suposat  una  fita  molt 

 important  i  eficaç  per  l’ensenyament/aprenentatge  de  llengües.  Gràcies  a  elles 

 l’aprenentatge  de  llengües  s’ha  fet  molt  més  assequible  a  tots  i,  al  seu  torn,  han  facilitat  la 

 comunicació i l’intercanvi d’experiències amb altres pobles més distants. 

 La  implementació  didàctica  de  les  TIC  ha  de  ser  dins  de  un  context  determinat  i 

 s’ha  de  fer  tant  a  l’aula  com  fora,  tant  en  les  activitats  realitzades  en  un  context  com  en  les 

 activitats  de  reforç  i  ampliació,  sempre  d’una  manera  lúdica  per  tal  de  motivar  a  l’alumnat. 

 A  l’aula  el  professorat  es  farà  servir  de  l’ordinador  perquè  és  molt  important  per  a 

 mostrar  imatges  dels  continguts  que  es  presenta  (aliments,  ciutats,  tradicions...),  també 

 per  a  fer  presentacions  sobre  continguts  gramaticals  o  per  a  buscar  un  terme  o  paraula  en 

 un  dels  diccionaris  en  línia  que  hi  ha  a  la  xarxa,  o  per  escoltar  els  àudios  de  les  diferents 

 activitats.  En  els  últims  anys  l’ordinador  és  molt  útil  perquè  les  editorials  tenen  els  manuals 

 utilitzats  a  l’aula  en  format  digital  i  es  pot  projectar  a  l’aula  mitjançant  plataformes  i  així  és 

 més visual i estimulant. 

 Pel  que  fa  al  treball  a  casa,  el  departament  d’italià  troba  molt  útil  l'ús  de  Aules  i  per 

 tant s’ha creat un curs ‘virtual’ que ajudarà a l'avaluació contínua del alumnat. 

 Així  mateix,  el  professorat  posarà  èmfasi  en  la  possibilitat  de  comunicació  real  i 

 aprenentatge  col·laboratiu  que  brinden  les  TIC  i  recomanarà  blogs,  xats  d’intercanvi  de 

 conversa,  xarxes  socials  o  revistes  i  periòdics  italians  en  línia,  entre  altres.  Així  es 

 fomentarà l’aprenentatge actiu i l’autonomia. 
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 9. RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS 
 A  aula  es  pretenen  utilitzar  tant  elements  tradicionals,  com  el  quadern  de  classe, 

 amb  d’altres  més  innovadors,  com  l’ús  de  les  TIC  amb  l'objectiu  de  motivar  i 

 desenvolupar  destreses  bàsiques  en  la  utilització  de  les  fonts  d’informació  per  a  adquirir 

 nous coneixements. 

 Per tal d’aconseguir-ho, utilitzarem els recursos materials i didàctics següents: 

 •  Materials  impresos,  audiovisuals  o  recursos  multimèdia  :  pàgines  web,  blocs, 

 diccionaris  i  enciclopèdies,  publicacions  en  línia  adaptades  als  interessos  de 

 l’alumnat, programes audiovisuals, etc. 

 •  Llibres  de  lectura  .  Es  proporcionarà  a  l'alumnat  una  llista  de  llibres  lectura 

 adequada al seu nivell perquè en trien alguns per a llegir-los al llarg del curs. 

 El llistat que s’ha proporcionat al alumnat és el següent: 

 •  Manuale: 
 -  Al  dente  1.  M.  Birello,  S.  Bonafaccia,  A.  Petri,  A.  Vilagrasa  Editorial:  Casa  delle 

 Lingue. ISBN: 9788416657728. 

 •  Grammatiche consigliate: 

 -  Grammatica  di  base  dell’italiano.  Andrea  Petri,  Marina  Laneri,  Andrea  Bernardoni. 

 Editorial: Casa delle lingue. ISBN: 9788416057962 

 -  Grammatica  della  lingua  italiana  per  stranieri  1  (A1-A2),  Roberto  Tartaglione  e 

 Angelica Benincasa. Editorial: Alma Edizioni. ISBN: 9788861824065 

 -  Grammatica  pratica  -  Edizione  aggiornata,  Silvia  Nocchi.  Editorial:  Alma  Edizioni. 

 ISBN: 9788861827387. 

 •  Dizionari: 

 -  Italiano-Castellano:  Diccionario  italiano-spagnolo  /  español-italiano.  Cesáreo  Calvo 

 Rigual, Anna Giordano Gramegna. Editorial: Herder.ISBN: 9788425427978 

 -  Italiano-Catalano:  Diccionari  italià-català  /  català-italià  (2  volums).  Editorial: 

 Enciclopèdia catalana. ISBN: 9788441219854 

 -  Monolingue:  Nuovo  Devoto  -  Oli  2023  -  Giacomo  Devoto,  Gian  Carlo  Oli,  Luca 

 Serianni,  Maurizio  Trifone.  (2  volums)  Editorial:  Mondadori  Education 

 ISBN:9788800500968. 
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 •  Letture graduate: 

 Ottobre-Gennaio 

 -  Un  fine  settimana  a  Roma.  Slawka  Scarso:  Editorial:  Casa  delle  lingue.  ISBN: 

 9788417710200 

 -  Un  fine  settimana  a  Venezia.  Fidelia  Sollazzo  Editorial:  Casa  delle  lingue.  ISBN: 

 9788417710187 

 - Il drappo scomparso Editorial: Casa delle lingue ISBN: 9788416057016 

 - La festa dell'uva. Editorial: Casa delle lingue. ISBN: 9788416057030 

 - Pasta per due, Giovanni Duci. Editorial: Alma Edizioni. ISBN: 9788861823860 

 •  Febbraio-Maggio 

 -  La commissaria, Saro Marretta. Editorial: Alma  Edizioni. ISBN: 9788861824928 

 - Le città impossibili, Maurizio Sandrini. Editorial: Alma Edizioni. ISBN: 9788861823716 

 -  Maschere  a  Venezia,  Alessandro  de  Giuli  e  Ciro  Massimo  Naddeo.  Editorial:  Alma 

 Edizioni. ISBN: 9788861824027 

 -  Modelle,  pistole  e  mozzarelle,  Alessandro  de  Giuli  e  Ciro  Massimo  Naddeo.  Editorial: 

 Alma Edizioni. ISBN: 9788861823914 

 -  Mafia,  amore  e  polizia,  Alessandro  de  Giuli  e  Ciro  Massimo  Naddeo.  Editorial:  Alma 

 Edizioni. ISBN: 9788861824317 

 -  Nuovi  casi  per  la  commissaria,  Saro  Marretta.  Editorial:  Alma  Edizioni.  ISBN: 

 9788861827158 
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 10. PROGRAMACIÓ DELS CURSOS FORMATIUS 
 DE FORMACIÓ CONTÍNUA (PAF) 

 L’objectiu  prioritari  de  la  formació  anual  del  professorat  és  la  millora  de  la  funció  docent 

 per  aconseguir  incrementar  la  presència,  la  participació  i  els  èxits  de  l’alumnat  en  l’àmbit 

 acadèmic, personal i social. És per això que, enguany, farem: 

 ●  Curs  de  30h:  Diversitat  i  inclusió  a  l'aula  d'EE.OO.II:  com  treballar  cap  a  una 
 escola oberta, innovadora i acollidora 

 ●  Seminari  20h:  Bones  pràctiques  a  l'EE.OO.II:  compartir,  crear  i  créixer  com 
 una comunitat docent unida 

 ●  RESUM  SEMINARI 2022-2023 

 ÀREES 

 Desenvolupament  professional  del  docent  i  de  la  docent  Les  TIC  en 

 els processos d’ensenyament i aprenentatge 

 DURACIÓ 

 3 sessions de 5 hores de duració + 5 hores d’observació de classes 

 Data d’inici: 27 de gener de 2023 

 Data de finalització: 21 d’abril de 2023 

 CALENDARI DE SESSIONS 

 ● 

 NºSESSIÓ  CONFIGURACIÓ  DATA  CONTINGUT 

 1 
 Sessió grupal (5h) 

 27/01/2023  ●  Bones 

 pràctiques: què són i 

 com aplicar-les de forma 

 efectiva. 

 ●  Concreció de 

 necessitats: què volem 

 millorar? Com podem 
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 aprendre els uns dels 

 altres? 

 ●  Disseny d’un pla 

 d’acció a nivell de 

 centre. 

 2 
 Sessió grupal (5h) 

 17/02/2023  ●  Posada en comú de 

 dinàmiques actives i 

 eficients a l’aula de 

 llengües. El rol de les TIC. 

 Activitats que funcionen: 

 com podem 

 ●  adaptar-les a la 

 realitat dels nostres 

 grups? 

 3  5h d’observació 

 d’altres grups 

 Entre 

 març i 

 abril 

 ●  Visita a les classes 

 d’altres docents i presa de 

 notes per a futura reflexió 

 (observar, aprendre 

 ●  i aplicar les 

 estratègies/materials 

 d’altres companys). 

 4 

 Sessió grupal (5h) 
 21/04/2023 

 ●  Reflexió  crítica  de 

 la  participació  individual  i 

 col·lectiva  al  seminari. 

 Propostes de millora. 

 ●  Conclusions finals. 

 JUSTIFICACIÓ 

 ●  L’objectiu  de  les  escoles  oficials  d’idiomes  és  oferir  un  ensenyament  de  llengües 

 públic,  de  qualitat  i  obert  a  un  perfil  variat  d’alumnat  adult.  Per  a  poder  dur  a  terme 

 aquest  objectiu,  el  professorat  de  les  EEOOII  està  immers  en  un  procés  d’aprenentatge 

 continu,  tant  a  nivell  individual  com  grupal.  Aquest  procés  implica  l’estudi  de  noves 

 metodologies  actives  i  dinàmiques  per  a  motivar  l’alumnat  a  l’aula,  però  també  implica 
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 fer  una  reflexió  crítica  de  les  rutines  d’ensenyament  actuals,  per  tal  d’identificar  les 

 estratègies  que  funcionen  i  aquelles  que  necessiten  millorar  o  actualitzar-se.  Quan 

 parlem  de  formar-nos  com  a  docents,  parlem  d’aprendre  els  uns  dels  altres,  de 

 compartir,  crear  i  dissenyar  un  projecte  educatiu  en  comú.  És  per  això  que  enguany  en 

 la  nostra  escola  hem  decidit  organitzar  un  seminari  de  bones  pràctiques  que  ens  done  la 

 possibilitat  real  d’observar  les  classes  dels  companys,  prendre  notes  i  enriquir  dia  a  dia 

 la nostra docència. 

 ●  A  més,  aquest  curs  acadèmic  part  del  claustre  participa  en  diferents  estades 

 formatives  a  l’estranger  com  a  part  del  projecte  Erasmus  +.  Pensem  que  es  tracta 

 d’un  projecte  que  s’ha  de  compartir  amb  tota  la  comunitat  docent  del  centre,  per  tal  de 

 donar  a  conèixer  altres  realitats  educatives  europees,  així  com  diferents  visions  o 

 enfocaments  respecte  a  l’ensenyament  de  llengües.  Es  tracta  d’un  projecte  de  centre 

 que  es  va  dissenyar  per  a  benefici  del  centre.  Per  tant,  també  volem  aprofitar  aquest 

 seminari  de  bones  pràctiques  per  a  posar  en  comú  experiències  i  compartir  els 

 resultats  obtesos  durant  el  disseny,  elaboració  i  posada  en  pràctica  d’aquest  projecte 

 K1, de cara a poder realitzar un projecte semblant en el futur. 

 METODOLOGIA 

 El seminari tindrà dues parts diferenciades: 

 ❿  Sessions  grupals  de  treball  en  comú,  on  tots  els  participants  de  la  formació 

 tindran oportunitat d’alternar els rols de ponent/oient. 

 ❿  Sessions  pràctiques  d’observació  mútua  de  classes  reals,  seguides  de  breus 

 col·loquis/intercanvis d’idees. 

 OBJECTIUS 

 1. Afavorir les relacions i crear cohesió de grup entre els docents de l’EOI. 

 2. Realitzar l'intercanvi d'experiències, idees i materials entre el professorat. 

 3. Obtenir solucions i propostes per la millora de la qualitat de 

 l'ensenyament. 

 4. Potenciar el canvi vers a les bones pràctiques docents. 
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 5. Donar a conèixer experiències basades en el projecte K1 elaborat al centre, 

 així com els avantatges i possibilitats del programa Erasmus +. 

 6. Promoure l'ús de les TIC i experiències d'èxit. 

 7. Compartir recursos didàctics innovadors per a l'aprenentatge de les 

 llengües. 

 CONTINGUTS 

 Línia estratègica que pretén: 

 ❿  Propostes didàctiques en EOI. 

 ❿  Actualització en temes relacionats amb l’ús de les TIC a l’aula de 

 llengua. 

 ❿  Intercanvi d'experiències. 

 ❿  Bones pràctiques docents. 

 ❿  Metodologies actives i innovadores. 

 ❿  Experiències de treball en grups internacionals (estades Erasmus+) 

 ◦ 

 ◦  RESULTATS ESPERATS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

 Emplenar  un  qüestionari  d’autoavaluació  inicial  i  un  altre  final,  on  quede  reflexat  el  progrés 

 en les següents àrees: 

 ❿  Nivell  de  coordinació  i  cooperació  amb  els  companys  de  nivell  i/o  idioma 

 (Inicial /Mig /Avançat) 

 ❿  Nivell  de  coordinació  i  cooperació  amb  els  companys  d’altres  idiomes  (Inicial 

 /Mig /Avançat) 
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 ❿  Coneixement  del  programa  Erasmus  +  i  les  possibilitats  que  ofereix  per  al 

 professorat de llengües (Inicial /Mig /Avançat) 

 ❿  Coneixement  i  aplicació  de  metodologies  innovadores  i  actives  a  l’aula  (Inicial 

 /Mig /Avançat) 

 ❿ Coneixement i aplicació de les TIC en la pràctica docent (Inicial /Mig/Avançat) 

 -Memòria  individual  a  mode  de  reflexió  final  on  es  valoren  els  objectius  inicials  per  a 

 participar a la formació i el nivell de consecució d’aquests. 

 -Debats i posades en comú. 

 -Creació d’un banc de recursos comú. 

 -Propostes de millora per al proper curs 

 12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 (CULTURALS) 

 Les  activitats  extra-acadèmiques  i  complementàries  no  només  són  una  bona 

 manera  de  dar  a  conéixer  la  cultura  de  la  llengua  objecte  d’estudi,  sinó  també  de 

 fomentar  la  creació  d’un  bon  clima  de  classe,  reforçant  les  relacions  entre  professorat  i 

 alumnat  i  entre  el  mateix  alumnat.  Tot  i  que  el  departament  d’italià  s’unirà  a  qualsevol 

 altra  activitat  proposada  per  altre  departament  o  per  l’escola,  també  té  previstes 

 algunes  activitats  que  poden  ajudar  a  coneixer  la  cultura  italiana,  els  costums  i  les 

 tradicions: 

 -  Excursió  a  València  per  a  gaudir  de  una  Opera.  El  departament  està 

 esperant la proposta per a grups que tots els any fa el Palau de les Arts. 

 -  Activitat  nadalenca  (possiblement  un  karaoke  i  jocs  típics  de  la  cultura 

 italiana al Nadal) abans de les vacances. 

 -  Mini festival de Sanremo. 

 -  Dia de la Dona 
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 -  Activitat de Setmana Santa (Receptes tradicionals) 

 -  Caffé Letterario 

 Aquestes  activitats  podran  ser  eliminades  o  modificades  sempre  que  hi  haja  acord  entre 

 els organitzadors. 

 13. PLA DE MILLORA DEL PROFESSORAT 

 El  claustre  i  l'equip  directiu  del  centre  ofereixen  als  docents  la  possibilitat  de  prendre  part 

 en  propostes  que  tenen  la  finalitat  de  millorar  la  nostra  pràctica  docen:  entre  elles 

 destaquem: 

 −  Posada  en  comú  de  les  conclusions  obtingudes  de  cadascuna  de  les  reunions 

 departamentals. 

 −  Qüestionari  d'avaluació  per  part  de  l’alumnat  que  ens  proporcionarà  l'equip  directiu 

 on  s'hi  avaluarà  tant  la  nostra  pràctica  docent  a  l'aula  com  el  centre  mateix  i  les 

 instal·lacions. 

 −  Formació  constante  a  traves  del  CEFIRE,  cursos  organitzats  pel  centre,  estades  en 

 l'estranger. 

 −  El  departament  d’italià  valorarà  amb  actitud  positiva  qualsevol  proposta  focalizada 

 a la millora de la docencia. 
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