
 
    IINNTTEERRMMEEDDIIOO  BB11..11  

  

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

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    

11ªª  EEvvaalluuaacciióónn::  LLeecccciioonneess  00,,  11  yy  22  

LLEECCCCIIÓÓNN  00  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

IInntteerreesseess,,  vviivviirr  eenn  eell  

eexxttrraannjjeerroo,,  aapprreennddeerr  

uunn  iiddiioommaa  

  

DDeeppoorrtteess,,  ttiieemmppoo  

lliibbrree,,  ttrraabbaajjoo,,  

eessccuueellaa  

  

AAcceennttoo  ddee  

ppaallaabbrraa  

AAcceennttoo  eenn  vveerrbbooss  

ccoonnjjuuggaaddooss  

AAcceennttoo  ggrrááffiiccoo  

PPaallaabbrraass  

hhoommóóffoonnaass  ccoonn  

ggrraaffííaa  ddiissttiinnttaa  

RReeppaassoo  ddee  ccoonntteenniiddooss  

ggrraammaattiiccaalleess  ttrraattaaddooss  

eenn  llooss  nniivveelleess  

aanntteerriioorreess::  

ccoonnccoorrddaanncciiaa  

nnoommbbrree//aaddjjeettiivvoo,,  

pprroonnoommbbrreess  ddiirreeccttooss  ee  

iinnddiirreeccttooss,,  pprreesseennttee,,  

pprreettéérriittoo  ppeerrffeeccttoo,,  

iimmppeerrffeeccttoo,,  ffuuttuurroo  

PPrreeppoossiicciioonneess  

vveerrbbaalleess  ddii,,  aa  

CCoonnjjuunncciioonneess::  mmaa,,  

ppeerròò,,  ppeerrcchhéé,,  ccoossìì,,  ssee,,  

TTóóppiiccooss  ssoobbrree  llooss  

iittaalliiaannooss,,  

vvoolluunnttaarriiaaddoo,,  

ppeerrssoonnaajjeess  

iittaalliiaannooss  rreelleevvaanntteess  

PPrreesseennttaarrssee    

HHaabbllaarr  ddee  gguussttooss  ee  iinntteerreesseess  

MMaattrriiccuullaarrssee    eenn  uunn  ccuurrssoo  

SSoolliicciittaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ppoorr  eessccrriittoo  

CCoommuunniiccaarr  eenn  ccllaassee  
TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

AArrttííccuullooss,,  bbllooggss  ddee  

vviiaajjee,,  bbiiooggrraaffííaass,,  

iimmpprreessoo  ddee  

mmaattrrííccuullaa  

TTaarreeaass  



 
PPrreesseennttaacciióónn  oorraall,,  

ccoonnvveerrssaacciióónn,,  

rreeddaacccciióónn,,  

ccoommpprreennssiióónn  oorraall..  

  

mmeennttrree,,  ssiiccccoommee  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  00  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD  

  

CCTTOO  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  gglloobbaall  yy  eessppeeccííffiiccaa  ddee  tteexxttooss  oorraalleess  bbrreevveess,,  eenn  ccoonntteexxttooss  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess,,  rreeffeerriiddooss  aa  tteemmaass  ccoottiiddiiaannooss,,  ddee  

aaccttuuaalliiddaadd  oo  ddee  iinntteerrééss  ppeerrssoonnaall  ppaarraa  ppooddeerr  aallccaannzzaarr  uunn  oobbjjeettiivvoo,,  oobbtteenneerr  bbiieenneess  yy  sseerrvviicciiooss  ee  iinntteerrccaammbbiiaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssiieemmpprree  qquuee  eell  

ddiissccuurrssoo  eessttéé  aarrttiiccuullaaddoo  ccoonn  ccllaarriiddaadd  aa  vveelloocciiddaadd  mmooddeerraaddaa  yy  eenn  lleenngguuaa  eessttáánnddaarr,,  aauunnqquuee  ooccaassiioonnaallmmeennttee  sseeaa  nneecceessaarriiaa  llaa  rreeppeettiicciióónn  ddee  

ppaallaabbrraass  oo  ffrraasseess  ccoonnccrreettaass..  

PPCCOO  PPaarrttiicciippaarr  ccoonn  cciieerrttaa  sseegguurriiddaadd  yy  rraazzoonnaabbllee  fflluuiiddeezz  eenn  ccoonnvveerrssaacciioonneess  bbrreevveess  ssoobbrree  tteemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  ssuuss  iinntteerreesseess..  

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  sseenncciillllooss  yy  ccoohheessiioonnaaddooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteerrccaammbbiiaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  ccoonnccrreettoo,,  ssee  eexxpplliiccaa,,  uuttiilliizzaannddoo  

vvooccaabbuullaarriioo  mmeennooss  ffrreeccuueennttee,,  mmoossttrraannddoo  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  yy  rreessppeettuuoossaa..  

CCTTEE  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  nneecceessaarriiaa  ddee  uunn  tteexxttoo  eexxtteennssoo..    

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  eenn  llooss  qquuee  rreessuummee,,  ccoommuunniiccaa  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  ssoobbrree  hheecchhooss  ccoonnccrreettooss  rreeffeerriiddooss  aa  aassuunnttooss  hhaabbiittuuaalleess..  

MMEEDD  CCoonnooccee  llooss  aassppeeccttooss  ggeenneerraalleess  qquuee  ccaarraacctteerriizzaann  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  ddee  hhaabbllaanntteess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess,,  yy  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  yy  sseemmeejjaannzzaass  mmááss  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  qquuee  eexxiisstteenn  eennttrree  llaass  ccoossttuummbbrreess,,  llooss  uussooss,,  llaass  aaccttiittuuddeess,,  llaass  rreellaacciioonneess  yy  llooss  vvaalloorreess  qquuee  pprreevvaalleecceenn  eenn  uunnaass  yy  oottrraass,,  yy  eess  ccaappaazz  

ddee  aaccttuuaarr  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ssiinn  ccoommeetteerr  iinnccoorrrreecccciioonneess  sseerriiaass  eenn  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo,,  aauunnqquuee  ppuueeddee  qquuee  eenn  ooccaassiioonneess  rreeccuurrrraa  aall  eesstteerreeoottiippoo..    

LLEECCCCIIÓÓNN  11  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  
OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  



 
ttaarreeaass  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass::  

  

SSuucceessooss  

PPrrootteecccciióónn  ddee  

aanniimmaalleess  

UUmmoorriissmmoo    

DDeessccrriippcciióónn  ddee  

ppeerrssoonnaass  

    

SSuucceessooss  yy  

sseegguurriiddaadd::  

aacccciiddeenntteess,,  

hhuurrttooss,,  ppoolliiccííaa  ……  

  

SSeennttiimmiieennttooss  yy  

eemmoocciioonneess    

  

MMooddiissmmooss  ccoonn  llaass  

ppaarrtteess  ddeell  ccuueerrppoo  

yy  ccoonn  aanniimmaalleess  

  

EEnnttoonnaacciióónn::  

eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  

  

ÉÉnnffaassiiss    

UUssoo  ddee  pprreettéérriittoo  

ppeerrffeeccttoo  ee  iimmppeerrffeeccttoo,,  

ttaammbbiiéénn  ccoonn  llooss  

vveerrbbooss  mmooddaalleess  

  

PPrreettéérriittoo  

pplluussccuuaammppeerrffeeccttoo  

  

FFoorrmmaa  ppaassiivvaa::  

rreeccoonnoocciimmiieennttoo  

PPaarrttííccuullaa  CCII    

  

SSttaarree  ++  ggeerruunnddiioo  //  

ssttaarree  ppeerr  

  

  

RReellaacciioonneess  ddee  

ppaarreejjaa  

  

AAnniimmaalleess  

  

LLaa  nnoovveellaa  ppoolliicciiaaccaa  

iittaalliiaannaa  

HHaabbllaarr  ddee  ssuucceessooss  yy  ddeessvveennttuurraass  

    

DDeessccrriibbiirr  ppeerrssoonnaass  yy  eessttaaddooss  ddee  

áánniimmoo  

  

MMaanniiffeessttaarr  sseennssaacciioonneess  

ppeerrssoonnaalleess  

  

CCoommuunniiccaarr  ccoonn  ggeessttooss  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo::  

  

AArrttííccuulloo  ppeerriiooddííssttiiccoo,,  

CCaarrttaa  aa  uunnaa  rreevviissttaa,,  

FFoorroo,,  EE--mmaaiill,,  

NNaarrrraattiivvaa,,  pprrooggrraammaa  

rraaddiiooffóónniiccoo  ddee  

nnoottiicciiaass  



 
TTaarreeaass::  

NNaarrrraarr  hheecchhooss  

ppaassaaddooss,,  aassoocciiaarr  

iimmáággeenneess  yy  tteexxttooss,,  

aassoocciiaarr  tteexxttooss,,  

ccoommpplleettaarr  tteexxttooss,,  

ccoommpprreennssiióónn  oorraall,,  

rreeddaacccciióónn  

  PPrreeppoossiicciioonneess  ddee  

ttiieemmppoo  

  

CCoonnjjuunncciioonneess::  iinnffaattttii,,  

iinnttaannttoo,,  ttuuttttaavviiaa,,  ppooii,,  

aanncchhee    

  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  11  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD  

CCTTOO  RReeccoonnoocceerr  ttéérrmmiinnooss,,  eexxpprreessiioonneess  yy  ffrraasseess  ddee  uussoo  ccoommúúnn  yy  mmeennooss  hhaabbiittuuaalleess,,  aassíí  ccoommoo  llaass  ffrraasseess  hheecchhaass  aassoocciiaaddaass  aa  ddiicchhaass  ssiittuuaacciioonneess..  

CCTTEE  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  nneecceessaarriiaa  ddee  uunn  ddiiáállooggoo  

PPCCOO  DDeessccrriibbiirr  ppeerrssoonnaass  yy  rreellaattaarr  hheecchhooss..  EExxpprreessaarr  uunnaa  iiddeeaa,,  iinncclluuiirr  ooppiinniioonneess  ppeerrssoonnaalleess  ddee  ffoorrmmaa  rreessppeettuuoossaa  yy  rraazzoonnaarrllaass  bbrreevveemmeennttee  

ddeessaarrrroollllaannddoo  aarrgguummeennttooss..  

PPCCEE  EEssttrruuccttuurraarr  eell  mmeennssaajjee  eenn  oorraacciioonneess  ssiimmpplleess  yy  ccoommpplleejjaass  uunniiddaass  ppoorr  ccoonneeccttoorreess  yy  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoohheessiióónn  aapprrooppiiaaddooss  ppaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  

sseeccuueenncciiaa  llóóggiiccaa..  

MMEEDD  IIddeennttiiffiiccaa,,  aapplliiccaannddoo  llaass  eessttrraatteeggiiaass  nneecceessaarriiaass,,  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccllaavvee  qquuee  ddeebbee  ttrraannssmmiittiirr,,  aassíí  ccoommoo  llaass  iinntteenncciioonneess  bbáássiiccaass  ddee  llooss  

eemmiissoorreess  yy  rreecceeppttoorreess  ccuuaannddoo  eessttee  aassppeeccttoo  eess  rreelleevvaannttee..  

  

LLEECCCCIIÓÓNN  22  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  



 
ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

VVaaccaacciioonneess  

RReeggiioonneess  yy  lluuggaarreess  

ttuurrííssttiiccooss  

CCoommiiddaa  yy  pprroodduuccttooss  

llooccaalleess  

  

  

DDeeppoorrtteess  yy  

aaccttiivviiddaaddeess  

  

CCoocciinnaa  

  

TTrrááffiiccoo  

  

LLeenngguuaajjee  

bbuurrooccrrááttiiccoo  

  

AAddjjeettiivvooss  eenn              

--iibbiillee  yy  --aabbiillee    

  

NNoommbbrreess  

aalltteerraaddooss  

  

EEnnttoonnaacciioonneess::  

aacceeppttaarr  oo  

rreecchhaazzaarr  uunn  

ccoonnsseejjoo  

  

<<sscc>>  //  <<ssccii>>    

  

<<cccc>>  //  <<cchh>>  

  

<<qquu>>  //  <<ccqquu>>  //  

<<ccuu>>  

  

CCoonnddiicciioonnaall  pprreesseennttee  

  

FFuuttuurroo  vvss  ccoonnddiicciioonnaall    

  

PPrroonnoommbbrree  NNEE  

  

PPaarrttííccuullaass  NNEE//CCII  

  

DDeemmoossttrraattiivvoo  QQUUEELLLLOO  

  

PPrreeppoossiicciioonneess  ssiimmpplleess  

yy  ccoommppuueessttaass  

  

CCoonnjjuunncciioonneess::  aannzzii,,  

  

IIssllaass  iittaalliiaannaass::  

EEllbbaa,,  EEoolliiaass  yy  

CCeerrddeeññaa    

  

RReeggiioonneess::  VVaallllee  

dd’’AAoossttaa  yy  AAbbrruuzzzzoo  

  

FFeerrrraaggoossttoo  

  

  

  

  

  

  

  

HHaabbllaarr  ddee  vviiaajjeess  yy  vvaaccaacciioonneess  

  

HHaacceerr  hhiippóótteessiiss    

  

DDaarr  ccoonnsseejjooss  yy  aacceeppttaarrllooss  oo  

rreecchhaazzaarrllooss    

  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

AArrttííccuullooss,,  ee--mmaaiill,,  

ddiiáállooggooss,,  ccaanncciióónn,,  

aannuunncciiooss,,  ffoolllleettooss  

ttuurrííssttiiccooss,,  pprrooggrraammaa  

ddee  rraaddiioo  

  

  



 
TTaarreeaass  

AAssoocciiaarr  iimmáággeenneess  yy  

tteexxttooss,,  lleeeerr  yy  

ccoonntteessttaarr  pprreegguunnttaass,,  

aassoocciiaarr  ppaallaabbrraass  yy  

ddeeffiinniicciioonneess,,  aassoocciiaarr  

nnoommbbrreess  yy  aaddjjeettiivvooss,,  

ccoommpprreennssiióónn  oorraall    

ccoonn  eejjeerrcciicciiooss  ddee  

VVeerrddaaddeerroo  yy  FFaallssoo,,  

rreeddaacccciióónn  

iinnvveeccee  ddii,,  ppiiuuttttoossttoo  

cchhee  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  22  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD  

CCTTOO  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  gglloobbaall  yy  eessppeeccííffiiccaa  ddee  tteexxttooss  oorraalleess  bbrreevveess,,  eenn  ccoonntteexxttooss  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess,,  rreeffeerriiddooss  aa  vviiaajjeess  yy  ccoocciinnaa,,  ssiieemmpprree  

qquuee  eell  ddiissccuurrssoo  eessttéé  aarrttiiccuullaaddoo  ccoonn  ccllaarriiddaadd  aa  vveelloocciiddaadd  mmooddeerraaddaa  yy  eenn  lleenngguuaa  eessttáánnddaarr,,  aauunnqquuee  ooccaassiioonnaallmmeennttee  sseeaa  nneecceessaarriiaa  llaa  rreeppeettiicciióónn  ddee  

ppaallaabbrraass  oo  ffrraasseess  ccoonnccrreettaass..  

PPCCOO  PPaarrttiicciippaarr  ccoonn  cciieerrttaa  sseegguurriiddaadd  yy  rraazzoonnaabbllee  fflluuiiddeezz  eenn  ccoonnvveerrssaacciioonneess  bbrreevveess  ssoobbrree  tteemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  ssuuss  iinntteerreesseess..  

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  sseenncciillllooss  yy  ccoohheessiioonnaaddooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteerrccaammbbiiaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  ccoonnccrreettoo,,  ssee  eexxpplliiccaa,,  uuttiilliizzaannddoo  

vvooccaabbuullaarriioo  mmeennooss  ffrreeccuueennttee,,  mmoossttrraannddoo  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  yy  rreessppeettuuoossaa..  

CCTTEE  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  nneecceessaarriiaa  ddee  uunn  tteexxttoo..    

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  eenn  llooss  qquuee  rreessuummee,,  ccoommuunniiccaa  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  ssoobbrree  hheecchhooss  ccoonnccrreettooss  rreeffeerriiddooss  aa  aassuunnttooss  hhaabbiittuuaalleess..  

MMEEDD  IInntteerrpprreettaa,,  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  ccoorrrreeccttaammeennttee,,  llaass  ccllaavveess  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo  yy  ccoommuunniiccaattiivvaass  eexxppllíícciittaass  qquuee  oobbsseerrvvaa  eenn  llooss  eemmiissoorreess  oo  

ddeessttiinnaattaarriiooss  ppaarraa  aaccoommooddaarr  ssuu  ddiissccuurrssoo  aall  rreeggiissttrroo  yy  aa  llaass  ffuunncciioonneess  rreeqquueerriiddaass,,  aauunnqquuee  nnoo  ssiieemmpprree  lloo  hhaaggaa  ddee  mmaanneerraa  fflluuiiddaa..  

  

22ªª  EEvvaalluuaacciióónn::  LLeecccciioonneess  33,,  44  yy  55  



 
  

LLEECCCCIIÓÓNN  33  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

TTiieemmppoo  lliibbrree::  

ddeeppoorrttee,,  

eessppeeccttááccuullooss,,  ssoocciiaall  

mmeeddiiaa  yy  ssoocciiaall  

nneettwwoorrkk  

JJóóvveenneess::  eessttuuddiiooss,,  

ttrraabbaajjoo  

  

IInntteerrnneett    

  

EEnnttrreetteenniimmiieennttooss::  

ppeellííccuullaass,,  

ccoonncciieerrttooss,,  

eexxppoossiicciioonneess  

  

LLeenngguuaajjee  jjuuvveenniill  

  

AAddjjeettiivvooss  eenn  ––aallee,,  

--iillee    yy  ––oossoo  

  

NNoommbbrreess  eenn  ––eerriiaa  

yy  ––tteeccaa  

      

EEnnttoonnaacciióónn  yy  

eexxpprreessiioonneess  ddeell  

lleenngguuaajjee  oorraall  

  

CCoonnssoonnaanntteess  

ddoobblleess  

SSuubbjjuunnttiivvoo  pprreesseennttee  

  

PPrroonnoommbbrreess  ddiirreeccttooss,,  

iinnddiirreeccttooss  yy  

ccoommbbiinnaaddooss  ++  

ccoonnccoorrddaanncciiaa  ccoonn  eell  

pprreettéérriittoo  ppeerrffeeccttoo  

  

PPrroonnoommbbrreess  rreellaattiivvooss  

  

CCoommppaarraattiivvooss  yy  

ssuuppeerrllaattiivvooss  

  

PPrreeppoossiicciioonneess  

vveerrbbaalleess  

  

CCoonnjjuunncciioonneess::  

CCiinnee  iittaalliiaannoo  

  

CCiiuuddaaddeess::  

PPaalleerrmmoo,,  TTuurríínn  

HHaabbllaarr  ddee  ttiieemmppoo  lliibbrree  yy  

eennttrreetteenniimmiieennttooss  

  

EExxpprreessaarr  ooppiinniioonneess  ppeerrssoonnaalleess  

ssoobbrree  eell  mmuunnddoo  ddee  llooss  jjóóvveenneess  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

EEnnttrreevviissttaass,,AArrttííccuullooss  

ppeerriiooddííssttiiccooss,,  

eessttaaddííssttiiccaass,,  

ccaanncciióónn,,  ddiiáállooggooss,,  

aaggeennddaa  ccuullttuurraall,,  

SSMMSS,,  bblloogg,,  gguuííaa  

ttuurrííssttiiccaa  

TTaarreeaass  



 
AAssoocciiaarr  eexxpprreessiioonneess  

yy  ddeeffiinniicciioonneess,,  lleeeerr  yy  

ccoonntteessttaarr  pprreegguunnttaass,,  

bbuussccaarr  ssiinnóónniimmooss,,  

aassoocciiaarr  nnoommbbrreess  yy  

aaddjjeettiivvooss,,  

ccoommpprreennssiióónn  oorraall    

ccoonn  eejjeerrcciicciiooss  ddee  

eelleecccciióónn  mmúúllttiippllee,,  

ccoommpplleettaarr  tteexxttooss,,  

ccoommpplleettaarr  ffrraasseess  ccoonn  

eelleemmeennttooss  

ggrraammaattiiccaalleess,,  

rreeddaacccciióónn  

  

ssiiaa……ssiiaa//cchhee;;  nnéé……nnéé    

  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  33  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD  

CCTTOO  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  gglloobbaall  yy  eessppeeccííffiiccaa  ddee  tteexxttooss  oorraalleess  bbrreevveess,,  eenn  ccoonntteexxttooss  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess,,  rreeffeerriiddooss  aall  mmuunnddoo  ddee  llooss  jjóóvveenneess,,  

ssiieemmpprree  qquuee  eell  ddiissccuurrssoo  eessttéé  aarrttiiccuullaaddoo  ccoonn  ccllaarriiddaadd  aa  vveelloocciiddaadd  mmooddeerraaddaa  yy  eenn  lleenngguuaa  eessttáánnddaarr,,  aauunnqquuee  ooccaassiioonnaallmmeennttee  sseeaa  nneecceessaarriiaa  llaa  

rreeppeettiicciióónn  ddee  ppaallaabbrraass  oo  ffrraasseess  ccoonnccrreettaass..  

PPCCOO  PPaarrttiicciippaarr  ccoonn  cciieerrttaa  sseegguurriiddaadd  yy  rraazzoonnaabbllee  fflluuiiddeezz  eenn  ccoonnvveerrssaacciioonneess  bbrreevveess  ssoobbrree  tteemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llooss  aarrgguummeennttooss  ddee  llaa  uunniiddaadd..  

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  sseenncciillllooss  yy  ccoohheessiioonnaaddooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteerrccaammbbiiaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  ccoonnccrreettoo,,  ssee  eexxpplliiccaa,,  uuttiilliizzaannddoo  

vvooccaabbuullaarriioo  mmeennooss  ffrreeccuueennttee,,  mmoossttrraannddoo  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  yy  rreessppeettuuoossaa..  

CCTTEE  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  nneecceessaarriiaa  ddee  uunn  tteexxttoo..    

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  eenn  llooss  qquuee  rreessuummee,,  ccoommuunniiccaa  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  ssoobbrree  hheecchhooss  ccoonnccrreettooss  rreeffeerriiddooss  aa  aassuunnttooss  hhaabbiittuuaalleess..  

MMEEDD  RReeppiittee  oo  rreeffoorrmmuullaa  lloo  ddiicchhoo  ddee  mmaanneerraa  mmááss  sseenncciillllaa  oo  uunn  ppooccoo  mmááss  eellaabboorraaddaa  ppaarraa  aaccllaarraarr  oo  hhaacceerr  mmááss  ccoommpprreennssiibbllee  eell  mmeennssaajjee  aa  llooss  

rreecceeppttoorreess..    
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ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

TTrraabbaajjoo    

  

TTrraabbaajjoo  yy  

ppeerrssoonnaalliiddaadd  

  

PPrrooffeessiioonneess  

  

AAnnuunncciiooss  ddee  

ttrraabbaajjoo  

  

CCaarrttaass  ffoorrmmaalleess  

  

NNoommbbrreess  eenn  ––iittàà,,  

--eezzzzaa,,  --eennzzaa,,            

--aannzzaa  

  

NNoommbbrreess  

mmaassccuulliinnooss  yy  

ffeemmeenniinnooss  eenn          

  

EEnnttoonnaacciióónn::  

óórrddeenneess  yy  

ppeettiicciioonneess  

  

SSoonniiddooss  //ʎʎ //  yy  //ll//  

  

SSoonniiddooss  //ŋŋ//  yy  //nn//  

IImmppeerraattiivvoo  

IImmppeerraattiivvoo  yy  

pprroonnoommbbrreess  

ppeerrssoonnaalleess  

PPrroonnoommbbrreess  rreellaattiivvooss  

SSuubbjjuunnttiivvoo  pprreesseennttee    

PPrroonnoommbbrreess  

ccoommbbiinnaaddooss  ddee  33ªª  

ppeerrssoonnaa  

PPrreeppoossiicciioonneess  

vveerrbbaalleess  aa  yy  ddii  

  

LLooss  jjóóvveenneess  yy  eell  

ttrraabbaajjoo  

  

LLaa  mmuujjeerr  yy  eell  

ttrraabbaajjoo  

  

EEll  ddeesseemmpplleeoo  

  

CCoonnoocceerr  llaass  ooppiinniioonneess  ddee  llooss  

iittaalliiaannooss  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  

  

MMaanntteenneerr  uunnaa  eennttrreevviissttaa  ddee  

ttrraabbaajjoo  

  

EExxpprreessaarr  ooppiinniioonneess  ssoobbrree  

aallgguunnooss  aassppeeccttooss  ddeell  ttrraabbaajjoo  

  

RReeddaaccttaarr  uunnaa  ccaarrttaa  ddee  rreessppuueessttaa  

aa  uunn  aannuunncciioo  ddee  ttrraabbaajjoo  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

EEnnttrreevviissttaass,,AArrttííccuullooss  

ppeerriiooddííssttiiccooss,,  

aannuunncciiooss  ddee  ttrraabbaajjoo,,  

ee--mmaaiillss  ddee  

rreessppuueessttaa,,bbllooggss,,  

pprrooggrraammaa  ddee  rraaddiioo,,  

cchhiisstteess    

  

TTaarreeaass  

AAssoocciiaarr  ppaallaabbrraass  yy  

ddeeffiinniicciioonneess,,  lleeeerr  yy  

ccoonntteessttaarr  pprreegguunnttaass,,  

bbuussccaarr  ssiinnóónniimmooss  yy  

aannttóónniimmooss,,  aassoocciiaarr  



 
tteexxttooss,,  ccoommpprreennssiióónn  

oorraall    ccoonn  pprreegguunnttaass  

aabbiieerrttaass  yy  ddee  

eelleecccciióónn  mmúúllttiippllee,,  

ccoommpplleettaarr  tteexxttooss,,  

ccoommpplleettaarr  ffrraasseess  ccoonn  

eelleemmeennttooss  

ggrraammaattiiccaalleess,,  

rreeddaacccciióónn  

  

––ttoorree,,  --iissttaa,,  --aaiioo,,    

--iieerree  yy  --aannttee  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  44  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD  

  

CCTTOO  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  gglloobbaall  yy  eessppeeccííffiiccaa  ddee  tteexxttooss  oorraalleess  bbrreevveess,,  eenn  ccoonntteexxttooss  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess,,  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  mmuunnddoo  ddeell  ttrraabbaajjoo,,  

ssiieemmpprree  qquuee  eell  ddiissccuurrssoo  eessttéé  aarrttiiccuullaaddoo  ccoonn  ccllaarriiddaadd  aa  vveelloocciiddaadd  mmooddeerraaddaa  yy  eenn  lleenngguuaa  eessttáánnddaarr,,  aauunnqquuee  ooccaassiioonnaallmmeennttee  sseeaa  nneecceessaarriiaa  llaa  

rreeppeettiicciióónn  ddee  ppaallaabbrraass  oo  ffrraasseess  ccoonnccrreettaass..  

PPCCOO  PPaarrttiicciippaarr  ccoonn  cciieerrttaa  sseegguurriiddaadd  yy  rraazzoonnaabbllee  fflluuiiddeezz  eenn  ccoonnvveerrssaacciioonneess  bbrreevveess  ssoobbrree  tteemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llooss  aarrgguummeennttooss  ddee  llaa  uunniiddaadd..  

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  sseenncciillllooss  yy  ccoohheessiioonnaaddooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteerrccaammbbiiaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  ccoonnccrreettoo,,  ssee  eexxpplliiccaa,,  uuttiilliizzaannddoo  

vvooccaabbuullaarriioo  mmeennooss  ffrreeccuueennttee,,  mmoossttrraannddoo  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  yy  rreessppeettuuoossaa..  

CCTTEE  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  gglloobbaall  yy  eessppeeccííffiiccaa  nneecceessaarriiaa  ddee  uunn  tteexxttoo..    

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  eenn  llooss  qquuee  rreessuummee,,  ccoommuunniiccaa  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  ssoobbrree  hheecchhooss  ccoonnccrreettooss  rreeffeerriiddooss  aa  aassuunnttooss  hhaabbiittuuaalleess..  

MMEEDD  TToommaa  nnoottaass  ccoonn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  qquuee  ccoonnssiiddeerraa  iimmppoorrttaannttee  ttrraassllaaddaarr  aa  llooss  ddeessttiinnaattaarriiooss,,  oo  llaa  rreeccaabbaa  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  ppaarraa  

tteenneerrllaa  ddiissppoonniibbllee..  
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ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    CCoonntteenniiddooss  CCoonntteenniiddooss  CCoonntteenniiddooss  CCoonntteenniiddooss  OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  



 
ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

llééxxiiccooss  ffoonnééttiiccooss  mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  ccuullttuurraalleess  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

RReellaacciioonneess  

ppeerrssoonnaalleess  

VViiddaa  eenn  eell  

bbaarrrriioo//ppuueebblloo  

SSoolliiddaarriiddaadd    

  

PPrroovveerrbbiiooss  

  

EExxpprreessiioonneess  

ffoorrmmaalleess  ppaarraa  

eexxppoonneerr  uunnaa  

qquueejjaa  

  

NNoommbbrreess  eenn              

––zziioonnee,,  --mmeennttoo,,      

--aannzzaa  

  

AAddjjeettiivvooss  eenn              

––aabbiillee,,  --aannttee,,  --iivvoo  

  

IInntteerrjjeecccciioonneess    

  

SSuubbjjuunnttiivvoo  

FFoorrmmaa  ppaassiivvaa  

AAddjjeettiivvooss  yy  

pprroonnoommbbrreess  

iinnddeeffiinniiddooss  

VVeerrbbooss  iimmppeerrssoonnaalleess  

VVeerrbbooss  pprroonnoommiinnaalleess  

GGeerruunnddiioo  

CCoonnjjuunncciioonneess  

ccoonncceessiivvaass  

  

  

  

EEssttiilloo  ddee  vviiddaa  eenn  

ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  

cciiuuddaaddeess  iittaalliiaannaass..  

  

LLaa  ffaammiilliiaa  eenn  eell  

ssiigglloo  XXXXII..  

  

CCoonnoocceerr  aassppeeccttooss  ddee  llaass  

rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  ffaammiilliiaarreess  

ddee  llooss  iittaalliiaannooss..  

  

DDiissccuuttiirr  yy  ddeeffeennddeerr  llaass  ooppiinniioonneess  

ppeerrssoonnaalleess..  

  

EEssccrriibbiirr  ccaarrttaass  ffoorrmmaalleess  ddee  

qquueejjaass..  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

EEnnttrreevviissttaass,,AArrttííccuullooss  

ppeerriiooddííssttiiccooss,,  bbllooggss,,  

nnaarrrraattiivvaa,,ccaarrttaass    

  

TTaarreeaass  

AAssoocciiaarr  ppaallaabbrraass  yy  

ddeeffiinniicciioonneess,,  aassoocciiaarr  

ffrraasseess  yy  ffuunncciioonneess,,    

lleeeerr  yy  ccoonntteessttaarr  

pprreegguunnttaass  aabbiieerrttaass  yy  

ddee  VVeerrddaaddeerroo  oo  

FFaallssoo,,  bbuussccaarr  

ssiinnóónniimmooss,,  

ccoommpprreennssiióónn  oorraall    

ccoonn  pprreegguunnttaass  

aabbiieerrttaass,,  ccoommpplleettaarr  



 
ddiiáállooggooss,,  ccoommpplleettaarr  

ffrraasseess  ccoonn  

eelleemmeennttooss  

ggrraammaattiiccaalleess,,  

rreeddaacccciióónn..  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  55  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD  

  

CCTTOO  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  gglloobbaall  yy  eessppeeccííffiiccaa  ddee  tteexxttooss  oorraalleess  bbrreevveess,,  eenn  ccoonntteexxttooss  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess,,  lliiggaaddooss  aa  llaass  rreellaacciioonneess  ppeerrssoonnaalleess,,  

ssiieemmpprree  qquuee  eell  ddiissccuurrssoo  eessttéé  aarrttiiccuullaaddoo  ccoonn  ccllaarriiddaadd  aa  vveelloocciiddaadd  mmooddeerraaddaa  yy  eenn  lleenngguuaa  eessttáánnddaarr,,  aauunnqquuee  ooccaassiioonnaallmmeennttee  sseeaa  nneecceessaarriiaa  llaa  

rreeppeettiicciióónn  ddee  ppaallaabbrraass  oo  ffrraasseess  ccoonnccrreettaass..  

PPCCOO  PPaarrttiicciippaarr  ccoonn  cciieerrttaa  sseegguurriiddaadd  yy  rraazzoonnaabbllee  fflluuiiddeezz  eenn  ccoonnvveerrssaacciioonneess  bbrreevveess  ssoobbrree  tteemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llooss  aarrgguummeennttooss  ddee  llaa  uunniiddaadd..  

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  sseenncciillllooss  yy  ccoohheessiioonnaaddooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteerrccaammbbiiaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  ccoonnccrreettoo,,  ssee  eexxpplliiccaa,,  uuttiilliizzaannddoo  

vvooccaabbuullaarriioo  mmeennooss  ffrreeccuueennttee,,  mmoossttrraannddoo  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  yy  rreessppeettuuoossaa..  

CCTTEE  EExxttrraaeerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  gglloobbaall  yy  eessppeeccííffiiccaa  nneecceessaarriiaa  ddee  uunn  tteexxttoo..    

PPCCEE  EEssccrriibbiirr  tteexxttooss  eenn  llooss  qquuee  rreessuummee,,  ccoommuunniiccaa  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  ssoobbrree  hheecchhooss  ccoonnccrreettooss  rreeffeerriiddooss  aa  aassuunnttooss  hhaabbiittuuaalleess..  

MMEEDD  HHaaccee  pprreegguunnttaass  ssiimmpplleess  ppeerroo  rreelleevvaanntteess  ppaarraa  oobbtteenneerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  bbáássiiccaa  oo  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  qquuee  nneecceessiittaa  ppaarraa  ppooddeerr  ttrraannssmmiittiirr  eell  

mmeennssaajjee  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  eeffiiccaacciiaa..  

  

 
  


