#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 4
ANO(S)

DISCIPLINA Espanhol

10.º

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

Competência Comunicativa
CAA (Níveis do QECR: B1.2)
Compreender as ideias principais e selecionar e associar informação pertinente
em documentos audiovisuais diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo
do trabalho e do lazer, assuntos da atualidade cultural, política e científica,
experiências pessoais e vivências das sociedades contemporâneas, sempre que as
ideias sejam estruturadas com marcadores explícitos, predominante o vocabulário
frequente, contenha expressões idiomáticas muito correntes e a articulação seja
clara.
CE (Níveis do QECR: B2.1)
• Compreender ideias específicas e conclusões gerais sobre aspetos
socioculturais relevantes.
IO (Níveis do QECR: B1.1)
Interagir em conversas inseridas em situações familiares, em vivo ou em
aplicações digitais.
IE (nível B1.1)
Escrever cartas, mails e mensagens, em papel ou em aplicações digitais.
PO (B1.1)
Exprimir-se, com alguma fluência, em monólogos preparados previamente.
PE (B1.1)
Escrever textos diversos, em papel ou em aplicações digitais.
Competência Intercultural
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais mobilizando
conhecimentos de natureza diversa e demonstrando abertura.
Competência Estratégica
Transferir conhecimentos adquiridos para situações de interação e produção oral
e escrita na vida fora da aula.

Título/Tema(s) do Bloco
Amigos en la red

Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. Completa las oraciones con presente de indicativo o presente de subjuntivo.
a- El deporte que yo _______ (practicar) siempre es la natación.
b- Es importante que tú _______ (practicar) deporte.
c- Normalmente nosotros _______ (tener) hambre sobre las seis de la tarde.
d- Quiero que vosotros _______ (leer) este libro, es muy interesante.
2. Termina las siguientes expresiones coloquiales.
a- Me encanta dormir a ____________________
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b- Eres muy buena, tienes un corazón ____________________
c- Ella está siempre cuando la necesito, siempre me arrima ____________________
d- Él es un poco cabezón, no da el brazo ____________________
e- Ella habla muchísimo, hablar ____________________
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