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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 13  

DISCIPLINA Espanhol 
ANO 

11.º / 2º ano 
de Formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

CAA (B.1.1) 

Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções e 

discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, produtos, 

serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da 

atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, predomine um 

vocabulário frequente e a articulação seja clara. 

CE (B.2.1) 

Identificar, selecionar e associar informação explícita e informação implícita relevante 

de sequências descritivas, explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de 

géneros e suportes diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do 

lazer e sobre assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias 

sejam claras e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha 

expressões idiomáticas muito correntes. 

Competência Intercultural 

Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à língua, às sociedades e 

ao património cultural e artístico dos países hispano-falantes, usando-os em atividades 

diversificadas. 

 

 

50 cosas, de David Rees 

 

1. Completa las oraciones expresando tus habilidades.   

a. A mí se me da bien… 

________________________________________________________ 

b. Soy un desastre en… 

________________________________________________________ 

c. Soy un genio para… ________________________________________________________ 

d. Soy capaz de… ____________________________________________________________ 

e. Tengo facilidad para… 

______________________________________________________ 

f. Soy hábil con… ____________________________________________________________ 

g. No soy nada mala/o haciendo… ______________________________________________ 

11.º  
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2. Escribe si las siguientes informaciones son Verdaderas o Falsas, según la canción 

“50 Cosas sobre mí” de David Rees. 

 

a. A David le encantaba la historia. 

b. David colecciona gafas. 

c. A David le gusta mucho el picante. 

d. David odia levantarse temprano. 

e. A David le gustan más los perros que los gatos. 

f. David escribe música desde los trece años. 

g. David tiene miedo de los tiburones. 

h. David nunca ha viajado a otros países. 

i. A David le gusta el mango y la sandía. 

j. David va al psicólogo. 
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