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

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

11ªª  EEvvaalluuaacciióónn::  LLeecccciioonneess  11,,  22,,  33,,  44  yy  55  

LLEECCCCIIÓÓNN  11  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

RReellaacciioonneess  

ppeerrssoonnaalleess,,  rreetteess  

ssoocciiaalleess,,  lluuggaarreess  ddee  

eennccuueennttrroo,,  ccaarraacctteerr  

ddee  ppeerrssoonnaass  yy  

aanniimmaalleess  

  

AAddjjeettiivvooss  ppaarraa  

ddeessccrriibbiirr  eell  

ccaarraacctteerr..  

  

LLééxxiiccoo  lliiggaaddoo  aa  llaa  

aammiissttaadd  yy  llaass  

rreellaacciioonneess  

  

ÉÉnnffaassiiss..  

  

PPrreettéérriittoo  

pplluussccuuaammppeerrffeeccttoo  

  

SSuubbjjuunnttiivvoo  pprreesseennttee..  

  

  

EExxttrraaccttoo  ddee  nnoovveellaa  

ddee  NN..  AAmmmmaanniittii..  

  

LLaa  ttaabbeerrnnaa  

mmeeddiieevvaall..  

  

CCoommpprreennddeerr  tteexxttooss  ddiivvuullggaattiivvooss  

yy  lliitteerraarriiooss  ppaarraa  eexxttrraaeerr  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  pprriinncciippaall  yy  

rreessuummiirrllooss..  

  

EExxpprreessaarr  ooppiinniioonneess  ppeerrssoonnaalleess..  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

AArrttííccuullooss  

ppeerriiooddííssttiiccooss,,  ttrraammaa  

ddee  nnoovveellaa,,  bblloogg,,  

tteexxttooss  iinnffoorrmmaattiivvooss  

ppeerrssoonnaalleess..  

  

EExxpprreessiioonneess  

iiddiioommááttiiccaass  ccoonn  

aanniimmaalleess..  

  

OOrraacciioonneess  

ssuubboorrddiinnaaddaass..  

  

PPrroonnoommbbrreess  rreellaattiivvooss..  

  

AAllgguunnooss  vveerrbbooss  

pprroonnoommiinnaalleess..  

  

NNoommbbrreess  yy  aaddjjeettiivvooss  

aalltteerraaddooss..  

  

LLaass  ccoorrtteess  ddeell  

RReennaacciimmiieennttoo..  

  

LLooss  ccaaffééss..  

  

NNaarrrraarr  eexxppeerriieenncciiaass  ppeerrssoonnaalleess..  

  

RReeddaaccttaarr  bbrreevveess  tteexxttooss..  

TTaarreeaass  

CCoommpprreennssiióónn  ddee  llaa  

lleeccttuurraa,,  aassoocciiaarr  

iimmáággeenneess  yy  tteexxttooss,,  

aassoocciiaarr  tteexxttooss,,  

ccoonnvveerrssaacciióónn,,  

rreeddaacccciióónn  ddee  ttwweeeett,,  

ccoommpprreennssiióónn  oorraall..  

  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  11  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  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  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..  

  

  

LLEECCCCIIÓÓNN  22  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  
OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass::  

  

VViiaajjeess,,  rreeggiioonneess  

iittaalliiaannaass  

    

  

MMeeddiiooss  ddee  

ttrraannssppoorrttee..  

  

TTiippooss  ddee  

    

EEnnttoonnaacciióónn::  llaa  

oorraacciióónn  

ccoonncclluussiivvaa  yy  llaa  

oorraacciióónn  

ccoonnttiinnuuaattiivvaa..  

  

FFoorrmmaa  ppaassiivvaa    

  

PPrreeppoossiicciióónn  DDAA  

((ccoommpplleemmeennttoo  

  

DDeessttiinnooss  ttuurrííssttiiccooss  

iittaalliiaannooss..  

  

EExxttrraaccttooss  ddee  tteexxttooss  

  

HHaabbllaarr  ddee  vviiaajjeess,,  lluuggaarreess  yy  

mmeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee..  

    

EExxpprreessaarr  gguussttooss  yy  ooppiinniioonneess..  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo::  

  

GGuuííaa  ttuurrííssttiiccaa,,  wweebb  

ddee  vviiaajjeess,,  mmaannuuaall  

ppaarraa  vviiaajjeerrooss,,  tteesstt,,  

ddiiaarriioo  ddee  vviiaajjee..  

  

aalloojjaammiieennttoo  yy  

sseerrvviicciiooss..  

  

PPaattrriimmoonniioo  

ccuullttuurraall  yy  nnaattuurraall..  

aaggeennttee))  

  

OOrraacciioonneess  

ssuubboorrddiinnaaddaass    

  

lliitteerraarriiooss::  

IIoo  vviiaaggggiioo  ddaa  ssoollaa  

ddee  MM..  PPeerroossiinnoo;;  IIll  

MMiilliioonnee  ddee  MMaarrccoo  

PPoolloo;;  VViiaaggggiioo  iinn  

bbiicciicclleettttaa  ddee  PP..  

RRuummiizz..  

  

PPoonneerrssee  ddee  aaccuueerrddoo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  

uunn  vviiaajjee..  

  

RReeccooppiillaarr  yy  eexxppoonneerr  

iinnffoorrmmaacciioonneess  ttuurrííssttiiccaass..  

  

  
TTaarreeaass::  

  

RReeddaaccttaarr  pprreegguunnttaass  

ppaarraa  uunn  tteesstt,,  ttoommaarr  

nnoottaass  ppaarraa  eellaabboorraarr  

yy  pprreesseennttaarr  

iinnffoorrmmaacciióónn  

ttuurrííssttiiccaa,,  aassoocciiaarr  

tteexxttooss,,  ccoommpplleettaarr  

tteexxttooss,,  ccoommpprreennssiióónn  

oorraall..  

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

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

CCTTEE  EExxttrraaee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  nneecceessaarriiaa  ddee  uunn  ddiiáállooggoo  

EEnnttiieennddee  tteexxttooss  ddeettaallllaaddooss  ccllaarraammeennttee  eessttrruuccttuurraaddooss  eenn  ssooppoorrttee  ttrraaddiicciioonnaall  oo  uuttiilliizzaannddoo  llaass  tteeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn,,  

eenn  llooss  qquuee  ttrraannssmmiittee  ee  iinntteerrccaammbbiiaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ssoobbrree  tteemmaass  ddiivveerrssooss  ccoonnccrreettooss  yy  aabbssttrraaccttooss,,  eemmpplleeaannddoo  ccoorrrreeccttaammeennttee  uunn  llééxxiiccoo  

pprreecciissoo,,  aaddeeccuuaannddoo  eell  tteexxttoo  aa  llaa  iinntteenncciióónn  ccoommuunniiccaattiivvaa  yy  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  mmoossttrraannddoo  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  yy  rreessppeettuuoossaa  hhaacciiaa  



 
llaass  ooppiinniioonneess  yy  llooss  rraassggooss  ccuullttuurraalleess  ddiissttiinnttooss  ddee  llooss  pprrooppiiooss..  

PPCCOO  EExxpprreessaa  uunnaa  iiddeeaa,,  iinncclluuyyee  ssuu  ooppiinniióónn  ddee  ffoorrmmaa  rreessppeettuuoossaa  yy  llaa  rraazzoonnaa  bbrreevveemmeennttee  ddeessaarrrroollllaannddoo  aarrgguummeennttooss..  

PPCCEE  EEssttrruuccttuurraa  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  33  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

OObbjjeettooss  yy  uutteennssiilliiooss  

ccoottiiddiiaannooss..  

PPuubblliicciiddaadd..  

    

DDeessccrriippcciióónn  ddee  

oobbjjeettooss..  

  

LLooss  cciinnccoo  

  

EEnnttoonnaacciióónn::  

iinntteerrjjeecccciioonneess..  

    

PPrroonnoommbbrree  rreellaattiivvoo  

CCUUII..  

  

  

GGeenniiooss  yy  ccrreeaattiivvooss  

iittaalliiaannooss..  

  

  

DDeessccrriibbiirr  oobbjjeettooss  yy  eexxpplliiccaarr  

ccóómmoo  ffuunncciioonnaann..  

  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

TTeexxttoo  ddeessccrriippttiivvoo,,  

eennttrreevviissttaa,,  cchhaatt  

WWhhaattssaapppp,,  

eessllóóggaanneess  

ppuubblliicciittaarriiooss,,  

ddiiáállooggooss..  

sseennttiiddooss..  

  

LLaa  ppuubblliicciiddaadd..  

CCoommppaarraattiivvooss..  

  

VVeerrbbooss  ddee  ooppiinniióónn  ++  

ssuubbjjuunnttiivvoo..  

  

SSeeccoonnddoo  mmee  //  ffoorrssee  ++  

iinnddiiccaattiivvoo..  

  

DDeevvee  //ppuuòò  ++  iinnffiinniittiivvoo  

EEll  ddeessiiggnn  iittaalliiaannoo..  EExxpprreessaarr  ooppiinniioonneess  ee  hhiippóótteessiiss..  

  

HHaacceerr  ccoommppaarraacciioonneess..  

TTaarreeaass  

CCoommpprreennssiióónn  ddee  llaa  

lleeccttuurraa,,  aassoocciiaarr  

iimmáággeenneess  yy  tteexxttooss,,  

aassoocciiaarr  tteexxttooss,,  

ccoommpplleettaarr  tteexxttooss,,  

ccoonnvveerrssaacciióónn,,  

ccoommpprreennssiióónn  oorraall..  

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

  

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

CCTTEE  EExxttrraaee  eell  sseennttiiddoo  ggeenneerraall  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  ddee  tteexxttooss  lliitteerraarriiooss  mmooddeerrnnooss  aaddaappttaaddooss  óó  nnoo,,  eexxpplliiccaattiivvooss  yy  aarrgguummeennttaattiivvooss,,  bbiieenn  

oorrggaanniizzaaddooss  yy  ccoonn  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  ccllaarraa,,  qquuee  ttrraatteenn  ssoobbrree  tteemmaass  ddee  iinntteerrééss  ggeenneerraall,,  eessccrriittooss  eenn  lleenngguuaa  eessttáánnddaarr  

PPCCOO  DDeessccrriibbee  ccoonn  ddeettaallllee  aassppeeccttooss  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo,,  oobbjjeettooss,,  hheecchhooss  ddee  aaccttuuaalliiddaadd,,  eexxppeerriieenncciiaass..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  ddeessccrriippcciioonneess  ddeettaallllaaddaass  ssoobbrree  hheecchhooss  rreeaalleess..  

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..    

LLEECCCCIIÓÓNN  44  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

CCuueennttooss  

ttrraaddiicciioonnaalleess  yy  ppaarraa  

nniiññooss,,  ccoommiiccss,,  

óóppeerraass  llíírriiccaass  

  

LLééxxiiccoo  ddee  llooss  

ccuueennttooss..  

  

ÍÍnncciippiitt  yy  ffóórrmmuullaass  

ddee  cciieerrrree..  

  

EExxpprreessiioonneess  ddee  

ttiieemmppoo..    

  

CCoonnssoonnaanntteess  

ssiimmpplleess  yy  ddoobblleess..  

  

EEnnttoonnaacciióónn::  

ssuusscciittaarr  iinntteerrééss..  

  

PPrreettéérriittoo  iinnddeeffiinniiddoo..  

  

PPrroonnoommbbrreess  

ccoommbbiinnaaddooss  

  

PPiinnoocccchhiioo..  

  

LLaa  TTrraavviiaattaa..  

  

CCaavvaalllleerriiaa  

RRuussttiiccaannaa..  

  

CCeenneerreennttoollaa..  

  

NNoovveellaass  iittaalliiaannaass..  

  

CCoommpprreennddeerr  ttrraammaass  ddee  ccuueennttooss  

yy  óóppeerraass  llíírriiccaass..  

  

IInnddiivviidduuaarr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  

pprriinncciippaalleess  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess..  

  

HHaabbllaarr  ddee  llooss  tteemmaass  pprriinncciippaalleess  

ddee  óóppeerraass  llíírriiccaass..  

  

CCoonnttaarr  ccuueennttooss..  

  

EEssccrriibbiirr  ttrraammaass  yy  ffiinnaalleess  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

EExxttrraaccttooss  lliitteerraarriiooss,,  

rreessúúmmeenneess,,  

pprrooggrraammaa  

rraaddiiooffóónniiccoo,,  

TTaarreeaass  

NNaarrrraarr  hhiissttoorriiaass  aa  

ttrraavvééss  ddee  iimmáággeenneess,,  

aassoocciiaarr  tteexxttooss,,  



 
aassoocciiaarr  ddeeffiinniicciioonneess  

yy  vveerrbbooss  oo  

ssuussttaannttiivvooss,,  

ccoommpplleettaarr  tteexxttooss  

aalltteerrnnaattiivvooss;;  ddeessccrriibbiirr  

ppeerrssoonnaajjeess  

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

  

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

CCTTEE  EExxttrraaee  eell  sseennttiiddoo  ggeenneerraall  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  ddee  tteexxttooss  lliitteerraarriiooss  mmooddeerrnnooss  aaddaappttaaddooss  óó  nnoo,,  eexxpplliiccaattiivvooss  yy  aarrgguummeennttaattiivvooss,,  bbiieenn  

oorrggaanniizzaaddooss  yy  ccoonn  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  ccllaarraa,,  qquuee  ttrraatteenn  ssoobbrree  tteemmaass  ddee  iinntteerrééss  ggeenneerraall,,  eessccrriittooss  eenn  lleenngguuaa  eessttáánnddaarr  

PPCCOO  NNaarrrraa  hhiissttoorriiaass  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass  yy  ddeessccrriibbee  ccoonn  ddeettaallllee  aassppeeccttooss  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo,,  hheecchhooss  ddee  aaccttuuaalliiddaadd,,  eexxppeerriieenncciiaass,,  aaccoonntteecciimmiieennttooss  

rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiooss  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddeettaallllaaddaass  ssoobbrree  hheecchhooss  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiooss..  

MMEEDD  PPuueeddee  ffaacciilliittaarr  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  rreeccuurrrriieennddoo  aa  ccoommppaarraacciioonneess  yy  ccoonneexxiioonneess  sseenncciillllaass  yy  ddiirreeccttaass  ccoonn  aaqquueelllloo  qquuee  ppiieennssaa  

qquuee  ppuueeddeenn  ccoonnoocceerr..  
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ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  



 
ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

PPrroobblleemmááttiiccaa  ssoocciiaall,,  

ddeesseemmpplleeoo,,  

eemmiiggrraacciióónn,,  

ffeemmiinniissmmoo..    

  

  

EEccoonnoommííaa..  

  

JJóóvveenneess..  

  

MMaanniiffeessttaacciioonneess..  

  

CCoonnssoonnaanntteess  

ssiimmpplleess  yy  ddoobblleess::  

llaa  ZZ..  

  

EEll  ssuubbjjuunnttiivvoo  eenn  llaass  

oorraacciioonneess  

ssuubboorrddiinnaaddaass..    

  

EEll  ssuubbjjuunnttiivvoo  ppaassaaddoo..  

  

LLooss  ccoonneeccttiivvooss  

ccoonncceessiivvooss..  

  

LLooss  aaddvveerrbbiiooss  eenn              

--mmeennttee..  

  

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  

mmuujjeerr  eenn  IIttaalliiaa::  

ccoonnddiicciioonneess  ddee  

ttrraabbaajjoo  yy  ddeerreecchhooss..  

  

PPrrootteessttaass  yy  

mmaanniiffeessttaacciioonneess  eenn  

IIttaalliiaa..  

  

CCoommpprreennddeerr  yy  ssaaccaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  

ddee  aarrttííccuullooss  ppeerriiooddííssttiiccooss..  

CCoommpprreennddeerr  ccoommeennttaarriiooss  eenn  

ffóórruumm  yy  rreeddeess  ssoocciiaalleess..  

SSaaccaarr  iinnffoorrmmaacciioonneess  ddee  

ccoonnvveerrssaacciioonneess  yy  eennttrreevviissttaass  

rraaddiiooffóónniiccaass  oo  nnoottiicciiaass..  

HHaabbllaarr  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ssoocciiaall  yy  

eexxpprreessaarr  ooppiinniioonneess  pprrooppiiaass..  

RReeddaaccttaarr  eessllóóggaanneess  yy  

mmaanniiffiieessttooss  rreeiivviinnddiiccaattiivvooss..  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

AArrttííccuullooss  ddee  

ppeerriióóddiiccooss  yy  

rreevviissttaass,,  ttwweeeett,,  ee--

mmaaiill,,  mmaanniiffiieessttooss  

rreeiivveennddiiccaattiivvooss..  



 
TTaarreeaass  

  

EEnnttrreevviissttaass,,  

ccoonnvveerrssaacciióónn,,  

rreellaacciioonnaarr  tteexxttooss  yy  

ttííttuullooss,,  ccoonntteessttaarr  

pprreegguunnttaass,,  rreeddaaccttaarr  

tteexxttooss  

rreeiivviinnddiiccaattiivvooss,,  

aassoocciiaarr  tteexxttooss  yy  

ffoottooss..  

  

  

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

  

CCTTOO  IIddeennttiiffiiccaa  eell  tteemmaa  yy  ccoommpprreennddee  eell  ccoonntteenniiddoo  yy  llaass  iiddeeaass  pprriinncciippaalleess  ddee  iinnffoorrmmaattiivvooss  yy  pprrooggrraammaass  ddee  rraaddiioo  yy  tteelleevviissiióónn  ggrraabbaaddooss  oo  

rreettrraannssmmiittiiddooss  eenn  ddiiffeerreenntteess  ffoorrmmaattooss  aauuddiioovviissuuaalleess  

CCTTEE  EExxttrraaee  llaa  iiddeeaa  ggeenneerraall  ddee  tteexxttooss  eessccrriittooss  qquuee  uuttiilliicceenn  vvooccaabbuullaarriioo  ccoottiiddiiaannoo  ddee  uussoo  mmeennooss  ffrreeccuueennttee  

PPCCOO  RReessuummee  nnoottiicciiaass  yy  eennttrreevviissttaass  bbrreevveess  oo  sseenncciillllaass  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  aall  rreessppeeccttoo..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ffoorrmmaall  ee  iinnffoorrmmaall,,  nnoottaass  yy  mmeennssaajjeess  ppaarraa  ssoolliicciittaarr  yy  ddaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ppaarraa  eexxpplliiccaarr  pprroobblleemmaass  ccoonn  pprreecciissiióónn  

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

mmeennssaajjee  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  eeffiiccaacciiaa..  

  



 
22ªªEEvvaalluuaacciióónn::  LLeecccciioonneess  66,,  77,,  88,,  99  yy  1100  
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ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

GGaassttrroonnoommííaa,,  ttiippooss  

ddee  aalliimmeennttaacciióónn  yy  

ccoocciinnaa,,  cchheeff  

iittaalliiaannooss,,  ssllooww  ffoooodd,,  

llaa  ccoocciinnaa  eenn  llaa  

lliitteerraattuurraa..  

  

PPrroodduuccttooss,,  

rreecceettaass,,  ccoocciinnaa,,  

ttiippooss  ddee  

eessttaabblleecciimmiieennttooss..  

  

CCoonneeccttiivvooss  ddee  

ttiieemmppoo..  

  

  

  

CCoonnccaatteennaacciióónn..  

  

IImmppeerraattiivvoo  ddiirreeccttoo  ee  

iinnffiinniittiivvoo  ccoonn  

pprroonnoommbbrreess..  

  

CCii  vvuuoollee  //  ccii  vvoogglliioonnoo;;  

ooccccoorrrree  //ooccccoorrrroonnoo  

  

AAllgguunnooss  uussooss  ddee  llaa  

ffoorrmmaa  rreefflleexxiivvaa..  

  

LLooss  vveerrbbooss  rreefflleexxiivvooss  

ccoonn  llooss  pprroonnoommbbrreess  

  

LLaa  ggaassttrroonnoommííaa  eenn  

IIttaalliiaa..  

  

EEll  ssllooww  ffoooodd..  

  

LLaa  ccoocciinnaa  eenn  IIll  

cciimmiitteerroo  ddii  PPrraaggaa,,  

ddee  UUmmbbeerrttoo  EEccoo  

  

HHaabbllaarr  ddee  ggaassttrroonnoommííaa  yy  ddee  

pprroodduuccttooss  ttííppiiccooss..  

  

DDaarr  rreecceettaass  yy  ccoonnsseejjooss  

ccuulliinnaarriiooss..  

  

DDeebbaattiirr  ssoobbrree  eessttiillooss  ddee  

aalliimmeennttaacciióónn..  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

AArrttííccuullooss  ddee  rreevviissttaass,,  

rreecceettaass,,  ffóórruumm,,  cchhaatt  

WWhhaattssaapppp,,  tteexxttoo  

lliitteerraarriioo,,  mmaanniiffiieessttoo  

mmoovviimmiieennttoo  ccuullttuurraall..  



 
TTaarreeaass  

  

RReellaacciioonnaarr  tteexxttooss  yy  

ttííttuullooss,,  ttoommaarr  nnoottaass,,  

ccoonntteessttaarr  pprreegguunnttaass,,  

rreeddaaccttaarr  tteexxttooss  ppaarraa  

uunn  bblloogg,,  aassoocciiaarr  

tteexxttooss  yy  ddiibbuujjooss..  

  

  

PPeerr  ++  iinnffiinniittiivvoo  yy  

ppeerrcchhéé  ++  ssuubbjjuunnttiivvoo..  

  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  66  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleenngguuaa  CCTTOO//  CCTTEE//  PPCCOO//PPCCEE  //  MMEEDD  

CCTTOO  IIddeennttiiffiiccaa  eell  ttiippoo  ddee  tteexxttoo  yy  llaass  iiddeeaass  pprriinncciippaalleess  ddee  tteexxttooss  oorraalleess  ttaalleess  ccoommoo  iinnssttrruucccciioonneess,,  ccoonnvveerrssaacciioonneess,,  ddeebbaatteess,,  ccoonnffeerreenncciiaass,,  

nnaarrrraacciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ddee  rraaddiioo  yy  tteelleevviissiióónn  

CCTTEE  LLooccaalliizzaa  ee  iinntteerrpprreettaa  ccoorrrreeccttaammeennttee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraall  qquuee  nneecceessiittaa  eenn  mmaatteerriiaalleess  ccoottiiddiiaannooss  ccoommoo  rreecceettaass,,  ffoolllleettooss  yy  tteexxttooss  

ppuubblliicciittaarriiooss..  

PPCCOO  HHaaccee  ddeessccrriippcciioonneess  yy  pprreesseennttaacciioonneess  bbrreevveess  yy  eennssaayyaaddaass  ddee  aassuunnttooss  yy  tteemmaass  ccoottiiddiiaannooss,,  ddee  iinntteerrééss  ppeerrssoonnaall,,  ddee  aaccttuuaalliiddaadd  oo  qquuee  sseeaann  

ppeerrttiinneenntteess  ppaarraa  llaa  vviiddaa  ddiiaarriiaa,,  ssiigguuiieennddoo  uunnaa  sseeccuueenncciiaa  lliinneeaall  yy    rreessaallttaannddoo  llaass  iiddeeaass  pprriinncciippaalleess  ccoonn  rraazzoonnaabbllee  pprreecciissiióónn  

PPCCEE  RReessuummee  bbrreevveess  ffrraaggmmeennttooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ddiivveerrssaass  ffuueenntteess  yy  rreeaalliizzaa  ppaarrááffrraassiiss  sseenncciillllaass  ddee  bbrreevveess  ppaassaajjeess  iinnccoorrppoorraannddoo  vvooccaabbuullaarriioo  

ddeell  tteexxttoo  oorriiggiinnaall  ccoommoo  pprrooppiioo..  

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  

  

MMeeddiioo  aammbbiieennttee,,  

eeccoollooggííaa  

  

  

CCiivviissmmoo,,  

ppaarrttiicciippaacciióónn  

ssoocciiaall,,  

ccoommppoorrttaammiieennttooss  

rreessppoonnssaabblleess..    

  

ÉÉnnffaassiiss..  

  

SSuubbjjuunnttiivvoo  

iimmppeerrffeeccttoo..  

  

VVoolleerree//ppiiaacceerree  ++  cchhee  

++  ssuubbjjuunnttiivvoo  

  

PPeerrííooddoo  hhiippoottééttiiccoo  ddee  

llaa  rreeaalliiddaadd..  

  

CCoonneeccttiivvooss  

ccoonnddiicciioonnaalleess  yy  

lliimmiittaattiivvooss..  

  

CCaammppaaññaass  ddee  

sseennssiibbiilliizzaacciióónn  

iittaalliiaannaass..  

  

MM’’iilllluummiinnoo  ddii  mmeennoo  

ddee  RRaaiirraaddiioo22  

  

AAddoottttaa  ll’’IIttaalliiaa  ddee  

FFoonnddoo  AAmmbbiieennttee  

IIttaalliiaannoo  

CCoommpprreennddeerr  ppoosstt  yy  ccoommeennttaarriiooss  

ddee  bbllooggss  yy  ppáággiinnaass  wweebb..  

  

CCoommpprreennddeerr  uunnaa  ccaanncciióónn  ddee  

aauuttoorr..  

  

BBuussccaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  aarrttííccuullooss  

ppeerriiooddííssttiiccooss..  

  

VVaalloorraarr  yy  ddaarr  ooppiinniioonneess  ssoobbrree  

cciivviissmmoo..  

  

EExxpprreessaarr  ddeesseeooss  yy  hhaabbllaarr  ddee  

ppoossiibbiilliiddaaddeess..  

  

TToommaarr  nnoottaass  yy  rreeddaaccttaarr  uunn  

tteexxttoo..  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

CCaammppaaññaass  ddee  

sseennssiibbiilliizzaacciióónn,,  bblloogg,,  

aarrttííccuulloo  ppeerriiooddííssttiiccoo,,  

ccaanncciióónn,,  tteexxttooss  

iinnffoorrmmaattiivvooss..  

  

TTaarreeaass  

RReellaacciioonnaarr  tteexxttooss  ee  

iimmáággeenneess,,  rreellaacciioonnaarr  

tteexxttooss  yy  ttííttuullooss,,  

ccoonntteessttaarr  pprreegguunnttaass,,  

ccoommpplleettaarr  

eessqquueemmaass,,  

ccoonnvveerrssaarr..  

  



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

CCTTOO  IIddeennttiiffiiccaa  eell  ttiippoo  ddee  tteexxttoo  yy  llaass  iiddeeaass  pprriinncciippaalleess  ddee  tteexxttooss  oorraalleess  ttaalleess  ccoommoo  ccoonnvveerrssaacciioonneess,,  ddeebbaatteess,,  ccoonnffeerreenncciiaass,,  nnaarrrraacciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ddee  rraaddiioo  yy  tteelleevviissiióónn..  

CCTTEE  RReeccoonnooccee  ee  iinntteerrpprreettaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  llaa  llíínneeaa  aarrgguummeennttaall  eenn  aarrttííccuullooss  ppeerriiooddííssttiiccooss  qquuee  ttrraatteenn  ddee  tteemmaass  ccoonn  llooss  qquuee  eessttáá  ffaammiilliiaarriizzaaddoo  

PPCCOO  RReellaattaa  aarrgguummeennttooss  ddee  lliibbrrooss  yy  aappoorrttaa  ssuuss  ooppiinniioonneess  ddeessaarrrroollllaannddoo  aarrgguummeennttooss..  RReessuummee  nnoottiicciiaass  yy  eennttrreevviissttaass  bbrreevveess  oo  sseenncciillllaass  yy  ooffrreeccee  

ssuu  ooppiinniióónn  aall  rreessppeeccttoo..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  sseenncciillllooss  yy  ccoohheessiioonnaaddooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteerrccaammbbiiaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ssoobbrree  tteemmaass  ttaannttoo  ccoonnccrreettooss  ccoommoo  aabbssttrraaccttooss,,  

ccoommpprruueebbaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  pprreegguunnttaa  ssoobbrree  pprroobblleemmaass  oo  llooss  eexxpplliiccaa  ccoonn  rraazzoonnaabbllee  pprreecciissiióónn..  

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  88  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

MMeeddiiooss  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn  yy  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  

  

TTeelleevviissiióónn,,  

ppeerriióóddiiccooss  eenn  

ppaappeell  yy  ddiiggiittaalleess..  

  

  

EEnnttoonnaacciióónn::  

eessttiilloo  

ppeerriiooddííssttiiccoo..  

  

EEssttiilloo  ddiirreeccttoo  ee  

iinnddiirreeccttoo..  

  

IInntteerrrrooggaattiivvaass  

  

LLaa  RRaaii..  

  

IIll  CCoorrrriieerree  ddeellllaa  

  

CCoommpprreennddeerr  yy  ssaaccaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  

ddee  nnoottiicciiaass  eenn  aarrttííccuullooss  

ppeerriiooddííssttiiccooss..  

  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

AArrttííccuullooss  

ppeerriiooddííssttiiccooss,,  ee--mmaaiill,,  

ttaarrjjeettaass  ffoorrmmaalleess  ee  

iinnffoorrmmaalleess,,  ccoommiicc,,  

iinnffoorrmmee  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn,,  nnoottaass  

VVeerrbbooss  ppaarraa  

iinnttrroodduucciirr  uunn  

ddiissccuurrssoo..  

  

iinnddiirreeccttaass..  

  

CCoonnddiicciioonnaall  ppaassaaddoo..  

sseerraa..  

  

LLaa  RReeppuubbbblliiccaa..  

RReeccoonnoocceerr  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  

tteexxttooss..  

  

RReellaattaarr  nnoottiicciiaass  yy  hheecchhooss,,  

oorraallmmeennttee  yy  ppoorr  eessccrriittoo..  

TTaarreeaass  

RReellaacciioonnaarr  tteexxttooss  yy  

ttííttuullooss,,  ccoommpplleettaarr  

tteexxttooss,,  aassoocciiaarr  

ddeeffiinniicciioonneess  yy  vveerrbbooss  

oo  ssuussttaannttiivvooss,,  

rreeddaaccttaarr  nnoottiicciiaass  yy  

pprreesseennttaarrllaass..  

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

  

CCTTOO  IIddeennttiiffiiccaa  eell  ttiippoo  ddee  tteexxttoo  yy  llaass  iiddeeaass  pprriinncciippaalleess  ddee  tteexxttooss  oorraalleess  ttaalleess  ccoommoo  ccoonnvveerrssaacciioonneess,,  ddeebbaatteess,,  ccoonnffeerreenncciiaass,,  nnaarrrraacciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  iinnffoorrmmaattiivvooss  ddee  rraaddiioo  yy  tteelleevviissiióónn  

CCTTEE  RReeccoonnooccee  ee  iinntteerrpprreettaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  llaa  llíínneeaa  aarrgguummeennttaall  eenn  aarrttííccuullooss  ppeerriiooddííssttiiccooss  qquuee  ttrraatteenn  ddee  tteemmaass  ccoonn  llooss  qquuee  eessttáá  ffaammiilliiaarriizzaaddoo  

PPCCOO  RReellaattaa  nnoottiicciiaass  yy  aappoorrttaa  ssuuss  ooppiinniioonneess  ddeessaarrrroollllaannddoo  aarrgguummeennttooss..  RReessuummee  nnoottiicciiaass  yy  eennttrreevviissttaass  bbrreevveess  oo  sseenncciillllaass  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  aall  

rreessppeeccttoo..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  sseenncciillllooss  yy  ccoohheessiioonnaaddooss  eenn  llooss  qquuee  iinntteerrccaammbbiiaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ssoobbrree  tteemmaass  ttaannttoo  ccoonnccrreettooss  ccoommoo  aabbssttrraaccttooss,,  

ccoommpprruueebbaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  pprreegguunnttaa  ssoobbrree  pprroobblleemmaass  oo  llooss  eexxpplliiccaa  ccoonn  rraazzoonnaabbllee  pprreecciissiióónn..  

MMEEDD  PPuueeddee  ffaacciilliittaarr  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  rreeccuurrrriieennddoo  aa  ccoommppaarraacciioonneess  yy  ccoonneexxiioonneess  sseenncciillllaass  yy  ddiirreeccttaass  ccoonn  aaqquueelllloo  qquuee  ppiieennssaa  



 
qquuee  ppuueeddeenn  ccoonnoocceerr..  

  

LLEECCCCIIÓÓNN  99  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

DDeeppoorrttee,,  ssaalluudd..  

  

AAccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa,,  

ggiimmnnaassiioo,,  

ddeeppoorrttiissttaass,,  

ssaalluudd..  

  

CCoonnccaatteennaacciióónn..  

  

GGeerruunnddiioo  ssiimmppllee..  

  

PPrreeppoossiicciióónn  DDAA  ppaarraa  

eexxpprreessaarr  uussoo  yy  

ffuunncciióónn..  

  

AAllgguunnooss  vveerrbbooss  

pprroonnoommiinnaalleess..  

  

EEll  ssuuffiijjoo  ––bbiillee    

  

LLooss  pprreeffiijjooss  nneeggaattiivvooss  

iinn--,,  ss--  yy  ddiiss--  

  

CCaammppeeoonneess  

iittaalliiaannooss..  

  

OOlliimmppiiaaddaass  

iittaalliiaannaass..  

  

GGiirroo  dd’’IIttaalliiaa..  

  

CCoommpprreennddeerr  aarrttííccuullooss  ssoobbrree  

ddeeppoorrttee,,  ffoolllleettooss  iinnffoorrmmaattiivvooss  ee  

iinnssttrruucccciioonneess  ddee  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa..  

  

HHaabbllaarr  ddee  ddeeppoorrttee,,  ddeessccrriibbiirr  eell  

ddeeppoorrttee  ffaavvoorriittoo  oorraallmmeennttee  yy  ppoorr  

eessccrriittoo..  

  

DDaarr  iinnssttrruucccciioonneess  rreellaacciioonnaaddaass  

ccoonn  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa..  

  

DDaarr  ccoonnsseejjooss..  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

BBlloogg,,  ffoolllleettoo  

iinnffoorrmmaattiivvoo,,  

eennttrreevviissttaa,,  ffóórruumm,,  

tteexxttooss  iinnffoorrmmaattiivvooss..  

TTaarreeaass  

RReellaacciioonnaarr  tteexxttooss  ee  

iimmáággeenneess,,  rreellaacciioonnaarr  

tteexxttooss  yy  ttííttuullooss,,  

ccoonntteessttaarr  pprreegguunnttaass,,  

ccoommpplleettaarr  tteexxttooss,,  

ttoommaarr  nnoottaass,,  

ccoonnvveerrssaarr..  



 
  

CCoonnccrreecciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  llaa  lleecccciióónn  99  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  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  HHaaccee  pprreegguunnttaass  ssiimmpplleess  ppeerroo  rreelleevvaanntteess  ppaarraa  oobbtteenneerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  bbáássiiccaa  oo  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  qquuee  nneecceessiittaa  ppaarraa  ppooddeerr  ttrraannssmmiittiirr  eell  

mmeennssaajjee  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  eeffiiccaacciiaa..  

  

LLEECCCCIIÓÓNN  1100  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  



 
ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

CCaammbbiiooss  yy  pprrooggrreessoo,,  

tteeccnnoollooggííaa,,  cciieenncciiaa  

ffiicccciióónn..  

  

  

RRoobboottss,,  

iinnffoorrmmááttiiccaa,,  

cclliimmaa,,  mmeeddiioo  

aammbbiieennttee,,  

mmeeddiicciinnaa,,  

hhoorróóssccooppoo..    

  

  

EEnnttoonnaacciióónn::  

ddeesseeoo,,  dduuddaa,,  

eexxpprreessiioonneess  

eennffááttiiccaass..  

  

  

SSttaarree  ppeerr  ++  iinnffiinniittiivvoo..  

  

PPrroonnoommbbrreess  rreellaattiivvooss::  

iill//llaa  qquuaallee,,  ii//llee  qquuaallii..  

  

VVeerrbbooss  ccoonn  ddooss  

aauuxxiilliiaarreess..  

  

NNúúmmeerrooss  ccoolleeccttiivvooss..  

  

  

LLaa  cciieenncciiaa  ffiicccciióónn  

eenn  IIttaalliiaa..  

  

LLaa  SScciieennccee  pplluuss  

FFiiccttiioonn  ddee  TTrriieessttee..  

  

LLaa  rreevviissttaa  UUrraanniiaa..  

  

  

CCoommpprreennddeerr  aarrttííccuullooss  ssoobbrree  

pprrooggrreessoo  tteeccnnoollóóggiiccoo,,  

ccoommeennttaarriiooss  ddee  ffóórruumm,,  ttrraammaass  

ddee  ppeellííccuullaass  yy  nnoovveellaass  yy  

hhoorróóssccooppoo..  

HHaallllaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  rreeppoorrttaajjeess  

yy  ccoonnvveerrssaacciioonneess  ssoobbrree  ccaammbbiiooss  

eenn  eell  ffuuttuurroo  yy  cciieenncciiaa  ffiicccciióónn..  

HHaacceerr  hhiippóótteessiiss  ssoobbrree  eell  ffuuttuurroo..  

RReellaattaarr  llaa  ttrraammaa  ddee  ppeellííccuullaass  yy  

nnoovveellaass..  

RReeddaaccttaarr  uunn  ccuueennttoo  ddee  cciieenncciiaa  

ffiicccciióónn..  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

AArrttííccuullooss  

ppeerriiooddííssttiiccooss,,  ffóórruumm,,  

ttrraammaass  ddee  ppeellííccuullaass,,  

tteesstt  

  

TTaarreeaass  

RReellaacciioonnaarr  tteexxttooss  ee  

iimmáággeenneess,,  rreellaacciioonnaarr  

tteexxttooss  yy  ttííttuullooss,,  

ccoonntteessttaarr  pprreegguunnttaass,,  

ccoommpplleettaarr  tteexxttooss,,  

ttoommaarr  nnoottaass  ppaarraa  

eessccrriibbiirr  uunn  ccuueennttoo,,  

ccoonnvveerrssaarr..  

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

  

CCTTOO  IIddeennttiiffiiccaa  eell  ttiippoo  ddee  tteexxttoo  yy  llaass  iiddeeaass  pprriinncciippaalleess  ddee  tteexxttooss  oorraalleess  ttaalleess  ccoommoo  ccoonnvveerrssaacciioonneess,,  ddeebbaatteess,,  ccoonnffeerreenncciiaass,,  nnaarrrraacciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ddee  rraaddiioo  yy  tteelleevviissiióónn  

CCTTEE  RReeccoonnooccee  ee  iinntteerrpprreettaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  llaa  llíínneeaa  aarrgguummeennttaall  eenn  aarrttííccuullooss  ppeerriiooddííssttiiccooss  qquuee  ttrraatteenn  ddee  tteemmaass  ccoonn  llooss  qquuee  eessttáá  ffaammiilliiaarriizzaaddoo  



 
PPCCOO  RReellaattaa  aarrgguummeennttooss  ddee  lliibbrrooss  yy  ppeellííccuullaass  yy  aappoorrttaa  ssuuss  ooppiinniioonneess  ddeessaarrrroollllaannddoo  aarrgguummeennttooss..  RReessuummee  nnoottiicciiaass  yy  eennttrreevviissttaass  bbrreevveess  oo  

sseenncciillllaass  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  aall  rreessppeeccttoo..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  sseenncciillllooss  yy  ccoohheessiioonnaaddooss  eenn  llooss  qquuee  eexxppoonnee  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ssoobbrree  tteemmaass  ttaannttoo  ccoonnccrreettooss  ccoommoo  aabbssttrraaccttooss..  

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..    

  


