#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 6
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.
MOE (B1.1)
Tomar apontamentos das ideias principais e dos dados mais relevantes dos
documentos orais, escritos e multimodais trabalhados nas aulas e transpô-los para
discursos diferidos, paráfrases e resumos em sequência lineares de informações
coerentes, utilizando de forma adequada os processos de referencialidade, deixis
e coesão, assim como os elementos conectivos mais frequentes.
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
Don Quijote y Sancho Panza

Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. Completa la biografía de Cervantes con el pretérito indefinido.
a- ________ (vivir) en diferentes lugares de España.
b- Los piratas lo __________ (secuestrar).
c- ____________ (escribir) varias obras narrativas y también poéticas.
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d- En 1605, ___________ (publicarse) la primera parte de “Don Quijote de la Mancha”.
e- ___________ (fallecer) en 1616.

2. Completa las frases con los aspectos del sexto bloque temático.
a- Lo que me ha llamado más la atención del bloque temático___________________________
______________________________________________________________________________
b- El

personaje

que

me

ha

parecido

más

curioso

de

la

obra

de

Cervantes_____________________________________________________________________
c- La lengua que se habla en España que me ha gustado más____________________________
______________________________________________________________________________
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