
 
NNIIVVEELL  AAVVAANNZZAADDOO  CC11..22    

  

SSEECCUUEENNCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  PPOORR  EEVVAALLUUAACCIIOONNEESS  YY  CCOONNCCRREECCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCRRIITTEERRIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

11ªªEEvvaalluuaacciióónn::  LLeecccciioonneess  77  yy  88  

  

LLEECCCCIIÓÓNN  77  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  
OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  



 
ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass::  

OOrriiggeenn  bbiioollóóggiiccoo  

rreellaacciióónn  ccoonn  eell  

pprrooggrreessoo  

  

DDiilleemmaass  mmoorraalleess  

  

CCoonnfflliiccttooss  eennttrree  

ppaaddrreess  ee  hhiijjooss  

  

AAmmiissttaadd  eennttrree  

hhoommbbrreess  yy  aanniimmaalleess  

  

SSiinnóónniimmooss  

  

VVeerrbbooss  

ddeerriivvaaddooss::  --

iizzzzaarree,,  --iiffiiccaarree  

  

NNoommbbrreess  

ffeemmeenniinnooss  eenn  --oo  

  

EExxpprreessiioonneess  

iiddiioommááttiiccaass  

  

VVaarriiaanntteess  ddee  

ssoonniiddooss  yy  

ffoonneemmaass  

vvooccáálliiccooss  yy  

ccoonnssoonnáánnttiiccooss  yy  

ssuuss  rreessppeeccttiivvaass  

ccoommbbiinnaacciioonneess  

  

  

PPrroonnoommbbrreess  

ccoommbbiinnaaddooss  ccoonn  ssii  

iimmppeerrssoonnaall  

  

VVeerrbbooss  ccaauussaattiivvooss  

ffaarree  yy  llaasscciiaarree,,  ccoonn  

pprroonnoommbbrreess  

  

PPeerrííooddoo  hhiippoottééttiiccoo  ((llooss  

ttrreess  ttiippooss))  

  

  

PPeellííccuullaa  GGeenniittoorrii  ee  

ffiiggllii  

  

NNoovveellaa  LL’’aammiiccaa  

ggeenniiaallee  ddee  EElleennaa  

FFeerrrraannttee  

  

EEnnssaayyoo  ssoobbrree  

bbuullllyyiinngg  

  

SSeelleecccciioonnaarr  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ttoommaarr  

aappuunntteess  yy  ssiinntteettiizzaarr  

  

CCoommpprreennddeerr  ddiissttiinnttooss  ppuunnttooss  ddee  

vviissttaa  

  

EExxpprreessaarr  llaa  ooppiinniióónn  ppeerrssoonnaall  

  

DDeebbaattiirr  uunn  tteemmaa  eenn  ggrruuppoo  

  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo::  

TTrraannssmmiissiióónn  

rraaddiiooffóónniiccaa  

AArrttííccuulloo  cciieennttííffiiccoo  

TTeesstt  ppssiiccoollóóggiiccoo  

EEnnttrreevviissttaa    

AArrttííccuulloo  ppeerriiooddííssttiiccoo  

  

  

  

  

CCoonneeccttoorreess  

ccoonnddiicciioonnaalleess  

  

EExxpprreessiioonneess  

ccoollooqquuiiaalleess  

  

UUssoo  ddee  

mmeetttteerrccii//mmeetttteerrssii  

  

FFuunncciioonneess  

ccoommuunniiccaattiivvaass  ddee  

llaa  iinntteerrjjeecccciióónn  oohh!!  

  

  

  

VVeerrbbooss  pprroonnoommiinnaalleess  PPllaanntteeaarr  hhiippóótteessiiss    

  

TTaarreeaass::  

TToommaarr  aappuunntteess  ddee  

aauuddiiooss,,  ccoommpplleettaarr,,  

rreeoorrddeennaarr  yy  rreeddaaccttaarr  

tteexxttooss    

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  77  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD    

CCTTOO  SSeelleecccciioonnaa  yy  aapplliiccaa  ccoonn  eeffiiccaacciiaa  llaass  eessttrraatteeggiiaass  mmááss  aaddeeccuuaaddaass  eenn  ccaaddaa  ccaassoo  ppaarraa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llaa  iinntteenncciióónn,,  eell  sseennttiiddoo  ggeenneerraall,,  llaass  

iiddeeaass  pprriinncciippaalleess,,  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  iimmppoorrttaannttee,,  llooss  aassppeeccttooss  yy  ddeettaalllleess  rreelleevvaanntteess  yy  llaass  ooppiinniioonneess  yy  aaccttiittuuddeess  ddee  llooss  hhaabbllaanntteess,,  ttaannttoo  iimmppllíícciittaass  

ccoommoo  eexxppllíícciittaass..    

CCTTOO  RReeccoonnooccee  uunnaa  ggrraann  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  eexxpprreessiioonneess  iiddiioommááttiiccaass  yy  ccoollooqquuiiaalleess,,  yy  aapprreecciiaa  ccoonnnnoottaacciioonneess  yy  mmaattiicceess  ssuuttiilleess  ddee  ssiiggnniiffiiccaaddoo,,  

aauunnqquuee  ppuueeddee  qquuee  nneecceessiittee  ccoonnffiirrmmaarr  aallgguunnooss  ddeettaalllleess  ssii  eell  aacceennttoo  nnoo  llee  rreessuullttaa  ffaammiilliiaarr..  



 
CCTTEE  SSeelleecccciioonnaa  yy  aapplliiccaa  ccoonn  eeffiiccaacciiaa  llaass  eessttrraatteeggiiaass  mmááss  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  ccoommpprreennddeerr  lloo  qquuee  pprreetteennddee  oo  ssee  llee  rreeqquuiieerree  eenn  ccaaddaa  ccaassoo,,  

uuttiilliizzaannddoo  ccoonn  hhaabbiilliiddaadd  llaass  ccllaavveess  ccoonntteexxttuuaalleess,,  ddiissccuurrssiivvaass,,  ggrraammaattiiccaalleess,,  llééxxiiccaass  yy  oorrttoo--ttiippooggrrááffiiccaass  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  iinnffeerriirr  llaa  aaccttiittuudd,,  llaa  

pprreeddiissppoossiicciióónn  mmeennttaall  yy  llaass  iinntteenncciioonneess  ddeell  aauuttoorr,,  yy  ssaaccaarr  llaass  ccoonncclluussiioonneess  aapprrooppiiaaddaass..    

PPCCOO  DDeessaarrrroollllaa  aarrgguummeennttooss  ddeettaallllaaddooss  ddee  mmaanneerraa  ssiisstteemmááttiiccaa  yy  bbiieenn  eessttrruuccttuurraaddaa,,  rreellaacciioonnaannddoo  llóóggiiccaammeennttee  llooss  ppuunnttooss  pprriinncciippaalleess,,  

rreessaallttaannddoo  llooss  ppuunnttooss  iimmppoorrttaanntteess,,  ddeessaarrrroollllaannddoo  aassppeeccttooss  eessppeeccííffiiccooss,,  yy  ccoonncclluuyyeennddoo  aaddeeccuuaaddaammeennttee..  

PPCCEE  AApplliiccaa  ccoonn  ssoollttuurraa  llaass  eessttrraatteeggiiaass  mmááss  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  eellaabboorraarr  llooss  ddiissttiinnttooss  tteexxttooss  eessccrriittooss  ccoommpplleejjooss  qquuee  llee  ddeemmaannddaa  eell  ccoonntteexxttoo  

eessppeeccííffiiccoo,,  yy  ppllaanniiffiiccaa  lloo  qquuee  hhaayy  qquuee  ddeecciirr  yy  llooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  ddeecciirrlloo  ccoonnssiiddeerraannddoo  eell  eeffeeccttoo  qquuee  ppuueeddee  pprroodduucciirr  eenn  eell  lleeccttoorr..  

MMEEDD  AApplliiccaa  ccoonn  ssoollttuurraa  llaass  eessttrraatteeggiiaass  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  aaddaappttaarr  llooss  tteexxttooss  qquuee  ddeebbee  pprroocceessaarr  aall  pprrooppóóssiittoo,,  llaa  ssiittuuaacciióónn,,  llooss  rreecceeppttoorreess  yy  eell  

ccaannaall  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn,,  ssiinn  aalltteerraarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  llaass  ppoossttuurraass  oorriiggiinnaalleess..  

  

  

LLEECCCCIIÓÓNN  88    

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  



 
ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

FFiieessttaass  hhiissttóórriiccaass  yy  

lleeggiissllaacciióónn  

  

FFaasscciissmmoo  yy  

RReessiisstteenncciiaa  

  

CCaammppaaññaass  eenn  ccoonnttrraa  

ddee  llaass  

ddiissccrriimmiinnaacciioonneess  

  

SSeerrvviicciioo  cciivviill  eenn  

IIttaalliiaa  

  

  

  SSiinnóónniimmooss  

  

DDeerriivvaaddooss::  

pprreeffiijjooss  ddee  

nneeggaacciióónn  

  

LLééxxiiccoo  ddeell  

rrééggiimmeenn  ffaasscciissttaa  

  

CCoonneeccttoorreess  ddee  

ffiinnaalliiddaadd  

  

EExxpprreessiioonneess  ccoonn  

  

RReeffuueerrzzoo    ddee  llaa  

ccoorrrreeccttaa  

aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  

ssoonniiddooss,,  ssoobbrree  

ttooddoo  aaqquueellllooss  qquuee  

ppllaanntteeaann  

pprroobblleemmaass  ddee  

pprroonnuunncciiaacciióónn  aa  

llooss  eessppaaññoolleess..  

  

PPeerrííooddoo  hhiippoottééttiiccoo  

mmiixxttoo  

  

UUssooss  ddeell  ssuubbjjuunnttiivvoo::  

ccoonn  ffrraasseess  nneeggaattiivvaass,,  

iinnddeeffiinniiddooss,,  

ccoonneeccttoorreess  ffiinnaalleess,,  

ppaarraa  eexxpprreessaarr  uunn  

ddeesseeoo  

  

SSuubboorrddiinnaaddaass  

iimmppllíícciittaass  ccoonn  aa++  

iinnffiinniittiivvoo  

  

  

VVeenneecciiaa  eenn  11994455  

  

MMuussssoolliinnii  yy  llooss  

PPaarrttiissaannooss  

  

PPeellííccuullaa  AAmmaarrccoorrdd  

ddee  FF..  FFeelllliinnii  

  

NNoovveellaa  LL’’AAggnneessee  vvaa  

aa  mmoorriirree  ddee  RR..  

VViiggaannòò..  

  

HHaabbllaarr  ddee  sseennttiimmiieennttooss  

ppeerrssoonnaalleess  

  

SSeelleecccciioonnaarr  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ttoommaarr  

aappuunntteess  yy  ssiinntteettiizzaarr  

  

PPaarraaffrraasseeaarr  

  

CCoommpprreennddeerr  ddiissttiinnttooss  ppuunnttooss  ddee  

vviissttaa  

  

DDeebbaattiirr  uunn  tteemmaa  eenn  ggrruuppoo  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

DDooccuummeennttaalleess,,  

aarrttííccuullooss  ddee  

ooppiinniióónn,,  

ccaarrttaass  ppeerrssoonnaalleess,,  

ccaarrttaass  aa  ppeerriióóddiiccooss,,  

aannuunncciiooss  ddee  

ccaammppaaññaass,,  

ffrraaggmmeennttooss  ddee  

ppeellííccuullaass  yy  ddee  

nnoovveellaass  

  

  

sseennttiiddoo  ffiigguurraaddoo  

  

  

PPrreeppoossiicciioonneess  ppeerr  yy  

ttrraa  

  

IImmppeerraattiivvoo  ddee  eesssseerree  

yy  aavveerree  ppaarraa  ddaarr  

ccoonnsseejjooss  

  

CCoonnccoorrddaanncciiaa  ddee  llooss  

ttiieemmppooss  ddeell  

ssuubbjjuunnttiivvoo  

ddeeppeennddiieenntteess  ddeell  

ccoonnddiicciioonnaall  

  

IInntteerrrrooggaattiivvaass  

iinnddiirreeccttaass  ccoonn  

ssuubbjjuunnttiivvoo  TTaarreeaass  

RReeoorrddeennaarr  tteexxttooss,,  

eennttrreevviissttaass,,  

ccoonnvveerrssaacciióónn,,  

eexxppoossiicciióónn  oorraall  yy  

eessccrriittaa,,  ddeebbaatteess  

  



 
CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  88  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD    

  

CCTTOO  RReeccoonnooccee,,  sseeggúúnn  eell  ccoonntteexxttoo  eessppeeccííffiiccoo,,  llaa  iinntteenncciióónn  yy  ssiiggnniiffiiccaacciióónn  ddee  uunn  aammpplliioo  rreeppeerrttoorriioo  ddee  eexxppoonneenntteess  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  

ccoommuunniiccaattiivvaass  oo  aaccttooss  ddee  hhaabbllaa,,  ttaannttoo  iinnddiirreeccttooss  ccoommoo  ddiirreeccttooss,,  eenn  uunnaa  aammpplliiaa  vvaarriieeddaadd  ddee  rreeggiissttrrooss  ((ffaammiilliiaarr,,  iinnffoorrmmaall,,  nneeuuttrroo,,  ffoorrmmaall))..  

CCTTEE  RReeccoonnooccee,,  sseeggúúnn  eell  ccoonntteexxttoo,,  eell  ggéénneerroo  yy  eell  ttiippoo  tteexxttuuaalleess  eessppeeccííffiiccooss,,  llaa  iinntteenncciióónn  yy  ssiiggnniiffiiccaacciióónn  ddee  uunnaa  aammpplliiaa  vvaarriieeddaadd  ddee  eexxppoonneenntteess  

ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ccoommuunniiccaattiivvaass  oo  aaccttooss  ddee  hhaabbllaa,,  ttaannttoo  iinnddiirreeccttooss  ccoommoo  ddiirreeccttooss,,  eenn  uunnaa  aammpplliiaa  vvaarriieeddaadd  ddee  rreeggiissttrrooss  ((ffaammiilliiaarr,,  iinnffoorrmmaall,,  

nneeuuttrroo,,  ffoorrmmaall))..  

PPCCOO  UUttiilliizzaa  eell  iiddiioommaa  ccoonn  fflleexxiibbiilliiddaadd  yy  eeffiiccaacciiaa  ppaarraa  ffiinneess  ssoocciiaalleess,,  iinncclluuyyeennddoo  eell  uussoo  eemmoocciioonnaall,,  aalluussiivvoo  yy  hhuummoorrííssttiiccoo,,  aaddaappttaannddoo  lloo  qquuee  ddiiccee  

yy  llooss  mmeeddiiooss  ddee  eexxpprreessaarrlloo  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn  yy  aall  rreecceeppttoorr,,  yy  aaddooppttaannddoo  uunn  nniivveell  ddee  ffoorrmmaalliiddaadd  aaddeeccuuaaddoo  aa  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass..  

PPCCEE    AApplliiccaa  ccoonn  ssoollttuurraa  llaass  eessttrraatteeggiiaass  mmááss  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  eellaabboorraarr  llooss  ddiissttiinnttooss  tteexxttooss  eessccrriittooss  ccoommpplleejjooss  qquuee  llee  ddeemmaannddaa  eell  ccoonntteexxttoo  

eessppeeccííffiiccoo,,  yy  ppllaanniiffiiccaa  lloo  qquuee  hhaayy  qquuee  ddeecciirr  yy  llooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  ddeecciirrlloo  ccoonnssiiddeerraannddoo  eell  eeffeeccttoo  qquuee  ppuueeddee  pprroodduucciirr  eenn  eell  lleeccttoorr..  

MMEEDD  GGeessttiioonnaa  ccoonn  fflleexxiibbiilliiddaadd  llaa  iinntteerraacccciióónn  eennttrree  llaass  ppaarrtteess  ppaarraa  pprrooccuurraarr  qquuee  fflluuyyaa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn,,  iinnddiiccaannddoo  ssuu  ccoommpprreennssiióónn  ee  iinntteerrééss;;  

eellaabboorraannddoo,,  oo  ppiiddiieennddoo  aa  llaass  ppaarrtteess  qquuee  eellaabboorreenn,,  lloo  ddiicchhoo  ccoonn  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeettaallllaaddaa  oo  iiddeeaass  rreelleevvaanntteess;;  aayyuuddaannddoo  aa  eexxpprreessaarr  ccoonn  ccllaarriiddaadd  llaass  

ppoossttuurraass  yy  aa  ddeesshhaacceerr  mmaalleenntteennddiiddooss;;  vvoollvviieennddoo  ssoobbrree  llooss  aassppeeccttooss  iimmppoorrttaanntteess,,  iinniicciiaannddoo  oottrrooss  tteemmaass  oo  rreeccaappiittuullaannddoo  ppaarraa  oorrggaanniizzaarr  llaa  

ddiissccuussiióónn,,  yy  oorriieennttáánnddoollaa  hhaacciiaa  llaa  rreessoolluucciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa  oo  ddeell  ccoonnfflliiccttoo  eenn  ccuueessttiióónn..  

  

  

  

  

  22ªªEEvvaalluuaacciióónn::  LLeecccciioonneess  99  yy  1100  

  

  



 
LLEECCCCIIÓÓNN  99  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  
OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass::  

EEmmiiggrraacciióónn  iittaalliiaannaa  

IInnmmiiggrraacciióónn  eenn  IIttaalliiaa  

RReecceettaass  yy  ssoonniiddooss  

iinntteerrnnaacciioonnaalleess  

RRaacciissmmoo  

SSiinnóónniimmooss  

  

EEssffeerraa  sseemmáánnttiiccaa  

eemmbbaarrccaacciioonneess  

  

AAlltteerraaddooss  ccoonn  ––

  

RRiittmmoo,,  aacceennttoo  yy  

eennttoonnaacciióónn..  

PPaattrroonneess  ttoonnaalleess  

ddeell  ssiinnttaaggmmaa  yy  llaa  

oorraacciióónn    

CCoonnccoorrddaanncciiaa  ddee  llooss  

ttiieemmppooss  ddeell  

ssuubbjjuunnttiivvoo  ((rreessuummeenn))  

  

CCoommbbiinnaacciióónn  ddee  uunn  

nnoommbbrree  ccoonn  vvaarriiooss  

aaddjjeettiivvooss  

  

PPeellííccuullaass  

NNuuoovvoommoonnddoo,,  

TTeerrrraaffeerrmmaa  

  

PPrrooggrraammaa  

  

HHaacceerr  hhiippóótteessiiss  ssoobbrree  llaa  ttrraammaa  

ddee  uunnaa  ppeellííccuullaa  

  

TToommaarr  nnoottaass  yy  eessccrriibbiirr  uunn  

aarrttííccuulloo  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo::  

  

DDooccuummeennttaalleess,,  

aarrttííccuullooss  ddee  

ooppiinniióónn,,  

ffrraaggmmeennttooss  ddee  

ppeellííccuullaass  yy  ddee  

nnoovveellaass,,  eennssaayyooss,,  

rreesseeññaass,,  rreecceettaass,,  

ssppoott,,  ssoonnddeeoo,,  

tteelleeddiiaarriioo,,  pprrooggrraammaa  

tteelleevviissiivvoo  

  

  

aacccciioo,,  --iinnoo,,  --eettttoo,,  

--oonnee  

  

DDeerriivvaaddooss::  

aaddjjeettiivvooss  eenn  --aallee,,  

--iillee,,  --aarree,,  --oossoo,,  --

iiccoo  

  

CCoocciinnaa  

  

IInnssttrruummeennttooss  

mmuussiiccaalleess  

  

AAddjjeettiivvooss  ccoonn  ffuunncciióónn  

nnoommiinnaall  

  

PPoossiicciióónn  ddee  aanncchhee  

tteelleevviissiivvoo  RRaaddiiccii  

  

LLiibbrrooss  

  LLaa  mmiiaa  ccaassaa  èè  

ddoovvee  ssoonnoo  ddee  

IIggiiaabbaa  SScceeggoo,,  

  

SSeeccoonnddee  

ggeenneerraazziioonnii  ddee  MM..  

AAmmbbrroossiinnii  

  

EExxpplliiccaarr  uunnaa  rreecceettaa  ccoommpplleejjaa  

  

EEssccrriibbiirr  uunn  iinnffoorrmmee  

  

  

TTaarreeaass::  

TToommaarr  aappuunntteess  ddee  

aauuddiiooss,,  ccoommpplleettaarr,,  

rreeoorrddeennaarr  yy  rreeddaaccttaarr  

tteexxttooss,,  eexxppoossiicciióónn  

oorraall  yy  eessccrriittaa  

  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  99  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD    

CCTTOO  SSeelleecccciioonnaa  yy  aapplliiccaa  ccoonn  eeffiiccaacciiaa  llaass  eessttrraatteeggiiaass  mmááss  aaddeeccuuaaddaass  eenn  ccaaddaa  ccaassoo  ppaarraa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llaa  iinntteenncciióónn,,  eell  sseennttiiddoo  ggeenneerraall,,  llaass  



 
iiddeeaass  pprriinncciippaalleess,,  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  iimmppoorrttaannttee,,  llooss  aassppeeccttooss  yy  ddeettaalllleess  rreelleevvaanntteess  yy  llaass  ooppiinniioonneess  yy  aaccttiittuuddeess  ddee  llooss  hhaabbllaanntteess,,  ttaannttoo  iimmppllíícciittaass  

ccoommoo  eexxppllíícciittaass..    

CCTTOO  EEss  ccaappaazz  ddee  sseegguuiirr  uunn  ddiissccuurrssoo  eexxtteennssoo  iinncclluussoo  ccuuaannddoo  nnoo  eessttáá  ccllaarraammeennttee  eessttrruuccttuurraaddoo  yy  ccuuaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  ssoonn  ssóólloo  ssuuppuueessttaass  yy  nnoo  

eessttáánn  sseeññaallaaddaass  eexxppllíícciittaammeennttee..  

CCTTEE  IIddeennttiiffiiccaa  ccoonn  rraappiiddeezz  eell  ccoonntteenniiddoo  yy  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  tteexxttooss  ssoobbrree  uunnaa  aammpplliiaa  sseerriiee  ddee  tteemmaass  pprrooffeessiioonnaalleess  oo  aaccaaddéémmiiccooss  yy  ddeecciiddee  ssii  eess  

ooppoorrttuunnoo  uunnaa  lleeccttuurraa  yy  aannáálliissiiss  mmááss  pprrooffuunnddooss..  

PPCCOO  EEssttrruuccttuurraa  bbiieenn  yy  ccllaarraammeennttee  ssuu  ddiissccuurrssoo,,  mmoossttrraannddoo  uunn  uussoo  aaddeeccuuaaddoo  ddee  ccrriitteerriiooss  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn,,  yy  uunn  bbuueenn  ddoommiinniioo  ddee  uunnaa  aammpplliiaa  

ggaammaa  ddee  ccoonneeccttoorreess  yy  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoohheessiióónn  pprrooppiiooss  ddee  llaa  lleenngguuaa  oorraall  sseeggúúnn  eell  ggéénneerroo  yy  ttiippoo  tteexxttuuaall..  

PPCCEE  AAddaappttaa  lloo  qquuee  ddiiccee  yy  llooss  mmeeddiiooss  ddee  eexxpprreessaarrlloo  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn,,  aall  rreecceeppttoorr,,  aall  tteemmaa  yy  ttiippoo  ddee  tteexxttoo,,  yy  aaddooppttaa  uunn  nniivveell  ddee  ffoorrmmaalliiddaadd  

aaddeeccuuaaddoo  aa  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  aapplliiccaannddoo  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ccoommppeetteenncciiaass  ssoocciiooccuullttuurraalleess  yy  ssoocciioolliinnggüüííssttiiccooss  ccoonn  ffaacciilliiddaadd  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  

ddiiffeerreenncciiaass  ddee  rreeggiissttrroo  yy  eessttiilloo,,  yy  ppaarraa  aaddeeccuuaarr  ccoonn  eeffiiccaacciiaa  eell  tteexxttoo  eessccrriittoo  aa  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaass  ccuullttuurraass  yy  ccoommuunniiddaaddeess  ddee  

lleenngguuaa  mmeettaa  rreessppeeccttiivvaass,,  eelliiggiieennddoo  uunnaa  ffoorrmmuullaacciióónn  aapprrooppiiaaddaa  eennttrree  uunnaa  aammpplliiaa  sseerriiee  ddee  eelleemmeennttooss  lliinnggüüííssttiiccooss  ppaarraa  eexxpprreessaarrssee  ccoonn  ccllaarriiddaadd  

yy  ssiinn  tteenneerr  qquuee  lliimmiittaarr  lloo  qquuee  qquuiieerree  ddeecciirr..  

MMEEDD  TTrraannssmmiittee  ccoonn  ccllaarriiddaadd  llooss  ppuunnttooss  ddeessttaaccaaddooss  yy  mmááss  rreelleevvaanntteess  ddee  llooss  tteexxttooss  ffuueennttee,,  aassíí  ccoommoo  ttooddooss  llooss  ddeettaalllleess  qquuee  ccoonnssiiddeerraa  

iimmppoorrttaanntteess  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llooss  iinntteerreesseess  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llooss  ddeessttiinnaattaarriiooss..  

  

LLEECCCCIIÓÓNN  1100    

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  



 
ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

DDeeppoorrttee::  ffúúttbbooll  yy  

cciicclliissmmoo  

RReelliiggiióónn  eenn  IIttaalliiaa  

EEll  ccuueerrppoo  hhuummaannoo::  

cciirruuggííaa  eessttééttiiccaa  

TTeerraappiiaass  aalltteerrnnaattiivvaass  

  

  

LLééxxiiccoo  ddee  llaass  

ccoommppeettiicciioonneess  

ddeeppoorrttiivvaass  

  

AAddjjeettiivvooss  ppaarraa  

ddeessccrriibbiirr  eell  

ppaaiissaajjee  

PPoolliisseemmiiaa    

  

RReelliiggiióónn::  ffrraasseess  

hheecchhaass  

  

DDeerriivvaacciióónn::  

pprreeffiijjooss  vveerrbbaalleess  

yy  ssuuffiijjoo  ––aattaa  ppaarraa  

nnoommbbrreess  

  

EExxpprreessiioonneess  

  

SSee  iinnssiissttiirráá  eenn  llaa  

pprroonnuunncciiaacciióónn  ddee  

llooss  ffoonneemmaass  qquuee  

ppllaanntteeaann  

pprroobblleemmaass  yy  eenn  

llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  

pprroonnuunncciiaacciióónn  yy  

aacceennttoo  

ddeeppeennddiieennddoo  ddee  

llaa  pprroocceeddeenncciiaa  

ggeeooggrrááffiiccaa  ddeell  

hhaabbllaannttee  iittaalliiaannoo..  

SSee  ccoonnssiiddeerraarráánn  

llooss  ddiissttiinnttooss  

aacceennttooss  ee  

iinnfflluueenncciiaass  

ddiiaalleeccttaalleess  ddee  llaass  

ddiissttiinnttaass  

rreeggiioonneess..  

  

  

EEssttiilloo  iinnddiirreeccttoo  

  

RReeppaassoo  ddee  llooss  

ccoommppaarraattiivvooss  

iirrrreegguullaarreess  

  

SSuubbjjuunnttiivvoo  eenn  

ssuubboorrddiinnaaddaass  rreellaattiivvaass  

  

SSuubbjjuunnttiivvoo  

iinnddeeppeennddiieennttee  

  

IInnffiinniittiivvoo  ssuussttaannttiivvaaddoo  

  

SSuubbjjuunnttiivvoo  

pprraaggmmááttiiccoo  

  

OOlliimmppiiaaddaass  22001122  

  

GGiirroo  dd’’IIttaalliiaa  

  

NNoovveellaa  QQuueessttaa  

ssttoorriiaa  ddee  

AAlleessssaannddrroo  BBaarriiccccoo  

  

PPeellííccuullaa  

MMaarrrraakkeecchhEExxpprreessss  

ddee  GGaabbrriieellee  

SSaallvvaattoorreess  

  

RReeaalliizzaarr  uunnaa  eennttrreevviissttaa  yy  

eessccrriibbiirrllaa    

  

EEssccrriibbiirr  aa  uunn  ppeerriióóddiiccoo  

  

SSeelleecccciioonnaarr  iinnffoorrmmaacciióónn,,  

ssiinntteettiizzaarr  yy  eexxppoonneerr  oorraallmmeennttee  

  

DDeebbaattiirr  uunn  tteemmaa  eenn  ppaarreejjaa  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

CCrróónniiccaass  ddee  eevveennttooss  

ddeeppoorrttiivvooss,,  

eennttrreevviissttaass,,  ggrrááffiiccooss,,  

aarrttííccuullooss  ddee  

ppeerriióóddiiccoo,,  

bbiiooggrraaffííaass,,  

ddooccuummeennttaalleess  

  

  



 
TTaarreeaass  

RReeoorrddeennaarr  yy  

ccoommpplleettaarr  tteexxttooss,,  

rreeaalliizzaarr  eennttrreevviissttaass,,  

ccoonnvveerrssaacciióónn,,  lleeeerr  yy  

ttoommaarr  nnoottaass,,  

eexxppoossiicciióónn  oorraall  yy  

eessccrriittaa  

  

mmeettaaffóórriiccaass  ccoonn  

rriiddeerree  

  

PPaarrtteess  ddeell  

ccuueerrppoo::  aaddjjeettiivvooss  

  

  

  

  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  1100  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD  

CCTTOO  DDiissttiinngguuee  uunnaa  aammpplliiaa  ggaammaa  ddee  ppaattrroonneess  ssoonnoorrooss,,  aacceennttuuaalleess,,  rrííttmmiiccooss  yy  ddee  eennttoonnaacciióónn,,  lloo  qquuee  llee  ppeerrmmiittee  ccoommpprreennddeerr  aa  ccuuaallqquuiieerr  

hhaabbllaannttee  oo  iinntteerrllooccuuttoorr,,  aauunnqquuee  ppuueeddee  qquuee  tteennggaa  qquuee  ccoonnffiirrmmaarr  aallgguunnooss  ddeettaalllleess  ccuuaannddoo  eell  aacceennttoo  llee  rreessuullttaa  ddeessccoonnoocciiddoo..  

CCTTEE    RReeccoonnooccee,,  sseeggúúnn  eell  ccoonntteexxttoo,,  eell  ggéénneerroo  yy  eell  ttiippoo  tteexxttuuaalleess  eessppeeccííffiiccooss,,  llaa  iinntteenncciióónn  yy  ssiiggnniiffiiccaacciióónn  ddee  uunnaa  aammpplliiaa  vvaarriieeddaadd  ddee  

eexxppoonneenntteess  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ccoommuunniiccaattiivvaass  oo  aaccttooss  ddee  hhaabbllaa,,  ttaannttoo  iinnddiirreeccttooss  ccoommoo  ddiirreeccttooss,,  eenn  uunnaa  aammpplliiaa  vvaarriieeddaadd  ddee  rreeggiissttrrooss  ((ffaammiilliiaarr,,  

iinnffoorrmmaall,,  nneeuuttrroo,,  ffoorrmmaall))..  

PPCCOO    DDoommiinnaa  uunn  aammpplliioo  rreeppeerrttoorriioo  llééxxiiccoo,,  iinncclluuyyeennddoo  eexxpprreessiioonneess  iiddiioommááttiiccaass  yy  ccoollooqquuiiaalleess,,  qquuee  llee  ppeerrmmiittee  ssuuppeerraarr  ccoonn  ssoollttuurraa  ssuuss  

ddeeffiicciieenncciiaass  mmeeddiiaannttee  cciirrccuunnllooqquuiiooss,,  aauunnqquuee  aaúúnn  ppuueeddaa  ccoommeetteerr  ppeeqquueeññooss  yy  eessppoorrááddiiccooss  ddeesslliicceess,,  ppeerroo  ssiinn  eerrrroorreess  iimmppoorrttaanntteess  ddee  

vvooccaabbuullaarriioo,,  yy  ssiinn  qquuee  aappeennaass  ssee  nnoottee  qquuee  bbuussccaa  eexxpprreessiioonneess  oo  qquuee  uuttiilliizzaa  eessttrraatteeggiiaass  ddee  eevviittaacciióónn..  

PPCCEE      MMuueessttrraa  ccoonnttrrooll  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  oorrggaanniizzaattiivvaass  tteexxttuuaalleess  yy  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ccoommpplleejjooss  ddee  ccoohheessiióónn  ddeell  tteexxttoo  eessccrriittoo,,  yy  ppuueeddee  iilluussttrraarr  

ssuuss  rraazzoonnaammiieennttooss  ccoonn  eejjeemmppllooss  ppoorrmmeennoorriizzaaddooss  yy  pprreecciissaarr  ssuuss  aaffiirrmmaacciioonneess  yy  ooppiinniioonneess  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuuss  ddiivveerrssaass  iinntteenncciioonneess  

ccoommuunniiccaattiivvaass  eenn  ccaaddaa  ccaassoo..  

MMEEDD          SSaabbee  hhaacceerr  uunnaa  cciittaa  yy  uuttiilliizzaa  llaass  rreeffeerreenncciiaass  ssiigguuiieennddoo  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  sseeggúúnn  eell  áámmbbiittoo  yy  ccoonntteexxttoo  ccoommuunniiccaattiivvooss  ((ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  



 
uunn  tteexxttoo  aaccaaddéémmiiccoo))..  

TTrraannssmmiittee  ccoonn  ccllaarriiddaadd  llooss  ppuunnttooss  ddeessttaaccaaddooss  yy  mmááss  rreelleevvaanntteess  ddee  llooss  tteexxttooss  ffuueennttee,,  aassíí  ccoommoo  ttooddooss  llooss  ddeettaalllleess  qquuee  ccoonnssiiddeerraa  iimmppoorrttaanntteess  

eenn  ffuunncciióónn  ddee  llooss  iinntteerreesseess  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llooss  ddeessttiinnaattaarriiooss..  

  


