#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 8
ANO(S)

DISCIPLINA Espanhol

10.º

Competência Comunicativa
CAV (Níveis do QECR: A2.2)
Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita em mensagens e
textos curtos, de género e suportes diversos, sobre experiências pessoais e
situações do quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, sempre que
sejam constituídos, essencialmente, por frases simples e vocabulário muito
frequente e sejam articulados de forma clara e pausada.

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

CE (Níveis do QECR: B1.1)
•
Seguir indicações, normas e instruções de forma concisa e clara.
IO (Níveis do QECR: A2.1)
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares.
IE (nível A2.1)
Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, em papel ou em aplicações
digitais.
PO (A2.1)
Exprimir-se de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente.
PE (A2.1)
Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais.
MOE (A2.1)
Explicitar o sentido global e a informação relevante dos documentos trabalhados
nas atividades das aulas.
Competência Intercultural
Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e
não-verbais dos jovens hispano-falantes e relacioná-los com as suas próprias
experiências.
Competência Estratégica
Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na
aprendizagem da língua.

Título/Tema(s) do Bloco
Libros para todos

1. Completa las oraciones con tu opinión.
a- Mi libro favorito es ____________________________________________________________.
b- El género literario que más me gusta es __________________________________________.
c- En mi opinión “Don Quijote de la Mancha” es ______________________________________.
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2. Completa el siguiente cuadro con tres ventajas y tres desventajas que para ti tenga
leer en un libro.
Ventajas

Desventajas

•

•

•

•

•

•

Actividades del Bloque Teniendo en cuenta la obra de Cervantes, “Don Quijote”, realiza los ejercicios que se
proponen a continuación.
Señala V / F:
Don Quijote nació caballero.
Sancho Panza es su escudero.
Hirieron a Cervantes en la batalla de Lepanto.
Completa las frases:
El escritor del libro “Don Quijote de la Mancha” es…
El escudero de Don Quijote es…
La amada de Don Quijote es…
Para conocer mejor a un artista o figura pública, podrás leer un libro…
Si te gusta la historia y quieres saber más sobre ella, podrás leer un libro...
Si te gustan los dibujos y las imágenes y te gusta que acompañen tu lectura, podrás leer un libro..
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