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

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

11ªª  EEvvaalluuaacciióónn::  lleecccciióónn  IInnttrroodduuccttoorriiaa,,  11  yy  22      

  

LLEECCCCIIÓÓNN  IInnttrroodduuccttoorriiaa  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

IIttaalliiaa  yy  llooss  iittaalliiaannooss..  

TTóóppiiccooss  yy  

eesstteerreeoottiippooss..    

AAssppeeccttooss  ddee  llaa  

ccuullttuurraa  iittaalliiaannaa::  

oobbrraass  ddee  aarrttee,,  

ppeerrssoonnaajjeess  ffaammoossooss..  

EEll  llééxxiiccoo  ppaarraa  

ddeessccrriibbiirr  eell  

ppaaiissaajjee..  

AAddjjeettiivvooss  ppaarraa  

ddeessccrriibbiirr  aa  llaass  

ppeerrssoonnaass  

AAddvveerrbbiiooss  eenn  ––

mmeennttee  yy  

eexxpprreessiioonneess  

aaddvveerrbbiiaalleess  ddee  

SSee  rreeffoorrzzaarráánn  llooss  

aassppeeccttooss  

rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  

eell  rriittmmoo,,  

eennttoonnaacciióónn,,  qquuee  

ppeerrmmiittaann  llaa  

ccoommuunniiccaacciióónn  

hhaabbllaaddaa  ccoonn  

nnaattiivvooss..  SSee  

iinnssiissttiirráá  eenn  llaa  

pprroonnuunncciiaacciióónn  ddee  

UUssoo  ddee  llooss  ttiieemmppooss  ddeell  

ppaassaaddoo::  ppaassssaattoo  

pprroossssiimmoo,,  

iimmppeerrffeettttoo,,  

ttrraappaassssaattoo  

pprroossssiimmoo  ((rreeppaassoo))  

CCoonnggiiuunnttiivvoo  pprreesseennttee::  

pprriinncciippaalleess  ffuunncciioonneess  

((rreeppaassoo))  

FFoorrmmaa  ppaassiivvaa..  

LLaass  rreeggiioonneess  

iittaalliiaannaass..  

  

GGeeooggrraaffííaa  iittaalliiaannaa..  

  

LLooss  ggeessttooss  eenn  

IIttaalliiaa..  

  

EEnntteennddeerr  yy  pprreesseennttaarr  uunn  aarrttííccuulloo  

ssoobbrree  llooss  pprreejjuuiicciiooss  

HHaabbllaarr  ssoobbrree  llooss  eesstteerreeoottiippooss  ddee  

llooss  ddiissttiinnttooss  ppaaíísseess  

AAccoonnsseejjaarr,,  rreeccoommeennddaarr,,  aanniimmaarr,,  

ddeessaanniimmaarr  

IInnttrroodduucciirr  uunnaa  sseeccuueenncciiaa,,  uunnaa  

aannééccddoottaa  uunn  eejjeemmpplloo,,  uunnaa  

ooppiinniióónn  oo  uunn  ccoommeennttaarriioo  llaatteerraall  

DDeessccrriibbiirr  ccoonn  ddeettaallllee  ppeerrssoonnaass  yy  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

AArrttííccuullooss  ddee  rreevviissttaass  

yy  ppeerriióóddiiccooss  

BBlloogg  

VVííddeeoo  

TTeesstt  ppssiiccoollóóggiiccoo  

  

ttiieemmppoo  yy  mmooddoo  

AAddjjeettiivvooss  

ddeerriivvaaddooss  ddee  

vveerrbbooss  yy  ddee  

nnoommbbrreess  

AAllgguunnaass  

eexxpprreessiioonneess  

mmeettaaffóórriiccaass  

llooss  ffoonneemmaass  qquuee  

ppllaanntteeaann  

pprroobblleemmaass  yy  eenn  

llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  

pprroonnuunncciiaacciióónn  yy  

aacceennttoo  sseeggúúnn  llaa  

pprroocceeddeenncciiaa  

ggeeooggrrááffiiccaa  ddeell  

hhaabbllaannttee  iittaalliiaannoo..  

LLaa  eennttoonnaacciióónn::  

eennttuussiiaassmmoo,,  

ddeessiilluussiióónn,,  

ssoorrpprreessaa  

  

((rreeppaassoo))  

PPrroonnoommbbrreess  ddiirreeccttooss  ee  

iinnddiirreeccttooss  ((rreeppaassoo))  

ppaaiissaajjeess  

  

TTaarreeaass  

  

LLeeccttuurraa  

RReeddaacccciióónn  

DDeebbaattee  

OOppiinniióónn  

EExxppoossiicciióónn  oorraall  

  

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

//  MMEEDD    

CCTTOO  SSiigguuee  ccoonn  cciieerrttaa  ffaacciilliiddaadd  eell  rriittmmoo  ddee  ccoonnvveerrssaacciioonneess  aanniimmaaddaass  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llooss  ddiiffeerreenntteess  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ddee  llooss  iinntteerrllooccuuttoorreess..  RReeccoonnooccee  

llaass  ccoonnvveenncciioonneess  lliinnggüüííssttiiccaass  aassoocciiaaddaass  aa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  yy  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  iimmppllíícciittaass  oo  eexxppllíícciittaass  eenn  eell  tteexxttoo    yy  

llaass  uuttiilliizzaa  ppaarraa  ffaavvoorreecceerr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddeebbiiddooss  aa  mmaalleenntteennddiiddooss  ddee  ccoonntteenniiddoo  ssoocciiaall..  EExxttrraaee  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  



 
eenn  ccoonnvveerrssaacciioonneess  ffoorrmmaalleess  rreellaattiivvaass  aa  tteemmaass  ddee  ssuu  iinntteerrééss  oo  eessppeecciiaalliiddaadd..  

CCTTEE  LLooccaalliizzaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  eenn  tteexxttooss  eexxtteennssooss  yy  rreeccooggee  iinnffoorrmmaacciióónn  pprroocceeddeennttee  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ppaarrtteess  ddeell  tteexxttoo  oo  ddee  ddiissttiinnttooss  

tteexxttooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunnaa  ttaarreeaa  eessppeeccííffiiccaa..  EExxttrraaee  eell  tteemmaa  pprriinncciippaall  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llaa  llíínneeaa  aarrgguummeennttaall  ddee  nnaarrrraacciioonneess..  

IInnffiieerree  ppoorr  eell  ccoonntteexxttoo  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ppaallaabbrraass  ddee  uussoo  ppooccoo  hhaabbiittuuaall  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuurrrriirr  aa  uunn  ddiicccciioonnaarriioo  

IIddeennttiiffiiccaa,,  rreeccoonnooccee  ee  iinntteerrpprreettaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  rraappiiddeezz  llooss  eelleemmeennttooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  eenn  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  

ddeesseeooss    hheecchhooss  yy  ppeerrssoonnaass,,  aauunnqquuee  ccoonntteennggaann  uunn  vvooccaabbuullaarriioo  ppooccoo  uussuuaall..  

IInntteerrpprreettaa  ccoonn  pprreecciissiióónn  llooss  rraassggooss  ccuullttuurraalleess,,  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  eessttiillooss  ddee  vviiddaa  qquuee  aappaarreecceenn  iimmppllíícciittaa  oo  eexxppllíícciittaammeennttee  eenn  eell  tteexxttoo..  

PPCCOO  NNaarrrraa  hhiissttoorriiaass  ddeessccrriibbiieennddoo  ccoonn  ddeettaallllee  aassppeeccttooss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaass  mmiissmmaass  yy  ddeessccrriibbee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass  

mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass,,  eexxpprreessaannddoo  ccoonn  ddiivveerrssooss  ggrraaddooss  ddee  iinntteennssiiddaadd  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss,,  eemmoocciioonneess  yy  rreeaacccciioonneess,,  yy  

rreessaallttaannddoo  lloo  qquuee  mmááss  llee  aaffeeccttaa  oo  llee  ppaarreeccee  iimmppoorrttaannttee..  RReessuummee  nnoottiicciiaass,,  eennttrreevviissttaass  yy  ddooccuummeennttaalleess  qquuee  ccoonnttiieenneenn  ooppiinniioonneess,,  aarrgguummeennttooss  yy  

aannáálliissiiss  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  aall  rreessppeeccttoo  aauunnqquuee  nneecceessiittee  uunn  bbrreevvee  ttiieemmppoo  ppaarraa  pprreeppaarraarr  ssuu  eexxppoossiicciióónn..EExxpprreessaa  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  

ddee  aaccttuuaalliiddaadd,,  rraazzoonnaa  aa  ffaavvoorr  oo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ccoonnccrreettoo,,  eexxppoonnee  llaass  vveennttaajjaass  yy  ddeessvveennttaajjaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  ooppcciioonneess  yy  hhaaccee  

ccoonnjjeettuurraass  ssoobbrree  llaass  ppoossiibblleess  ccaauussaass  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  ssiittuuaacciioonneess  ttaannttoo  rreeaalleess  ccoommoo  hhiippoottééttiiccaass..  EExxpprreessaa  llaass  ooppiinniioonneess  yy  gguussttooss  ppeerrssoonnaalleess  

ddee  ffoorrmmaa  rreessppeettuuoossaa  yy  aaddeeccuuaaddaa  aa  ssuu  iinntteerrllooccuuttoorr..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  eenn  tteexxttooss  eessttrruuccttuurraaddooss  mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  

eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass  yy  ssiigguuiieennddoo  llaass  nnoorrmmaass  ddeell  ggéénneerroo  lliitteerraarriioo  eelleeggiiddoo..  EEssccrriibbee  rreellaacciioonneess  ddeettaallllaaddaass  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass  

ppeerrssoonnaalleess,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  ddeessccrriibbiieennddoo  sseennttiimmiieennttooss,,  ssuueeññooss,,  eessppeerraannzzaass,,  aammbbiicciioonneess  ppeerrssoonnaalleess  yy  rreeaacccciioonneess..  

OOrrggaanniizzaa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ssuuss  eessccrriittooss  yy  uuttiilliizzaa  eell  nniivveell  ddee  ffoorrmmaalliiddaadd  aaddeeccuuaaddoo  aall  pprrooppóóssiittoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ddeell  tteexxttoo  yy  aall  rreecceeppttoorr..  

UUttiilliizzaa  ccoorrrreeccttaammeennttee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoohheessiióónn  ppaarraa  eennllaazzaarr  ffrraasseess,,  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  eenn  ppáárrrraaffooss,,  llaass  

ccoonnvveenncciioonneess  oorrttooggrrááffiiccaass  yy  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  ppaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  eessccrriittuurraa  iinntteelliiggiibbllee  ccoonn  uunn  ddiissccuurrssoo  ccllaarroo  yy  ccoohheerreennttee..  

MMEEDD  CCoonnooccee  ccoonn  llaa  ddeebbiiddaa  pprrooffuunnddiiddaadd,,  yy  aapplliiccaa  aaddeeccuuaaddaammeennttee  aa  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  mmeeddiiaacciióónn  eenn  ccaaddaa  ccaassoo,,  llooss  aassppeeccttooss  ssoocciiooccuullttuurraalleess  yy  

ssoocciioolliinnggüüííssttiiccooss  ggeenneerraalleess  yy  mmááss  eessppeeccííffiiccooss  qquuee  ccaarraacctteerriizzaann  llaass  ccuullttuurraass  yy  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  ddee  pprrááccttiiccaa  eenn  llaass  qquuee  ssee  hhaabbllaa  eell  iiddiioommaa,,  aassíí  

ccoommoo  ssuuss  iimmpplliiccaacciioonneess  mmááss  rreelleevvaanntteess,,  yy  ssaabbee  ssuuppeerraarr  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaass  lleenngguuaass  yy  ccuullttuurraass  pprrooppiiaass  yy  llooss  eesstteerreeoottiippooss,,  

ddeemmoossttrraannddoo  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  eell  uussoo  ddee  ddiiffeerreenntteess  rreeggiissttrrooss  yy  eessttiillooss,,  uu  oottrrooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  aaddaappttaacciióónn  ccoonntteexxttuuaall,,  eexxpprreessáánnddoossee  

aapprrooppiiaaddaammeennttee  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddiivveerrssaass  yy  eevviittaannddoo  eerrrroorreess  iimmppoorrttaanntteess  ddee  ffoorrmmuullaacciióónn..  



 
  

LLEECCCCIIÓÓNN  11  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

PPrroobblleemmaass  

aammbbiieennttaalleess  

EEccoollooggííaa  yy  ccoonnssuummoo..  

CCoonnttaammiinnaacciióónn  yy  

ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo..  

RReecciiccllaajjee..  

  

EEll  llééxxiiccoo  ddee  llaa  

eeccoollooggííaa  

EExxpprreessiioonneess  

ccoollooqquuiiaalleess  ccoonn  

vveerrbbooss  

pprroonnoommiinnaalleess  

AAllgguunnooss  

ccoonneeccttoorreess  

SSuussttaannttiivvooss  qquuee  

ddeerriivvaann  ddee  vveerrbbooss  

SSee  rreeffoorrzzaarráánn  llooss  

aassppeeccttooss  

rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  

eell  rriittmmoo,,  

eennttoonnaacciióónn,,  qquuee  

ppeerrmmiittaann  llaa  

ccoommuunniiccaacciióónn  

hhaabbllaaddaa  ccoonn  

nnaattiivvooss..  SSee  

iinnssiissttiirráá  eenn  llaa  

pprroonnuunncciiaacciióónn  ddee  

llooss  ffoonneemmaass  qquuee  

PPaassiivvaa  ppaarraa  eexxpprreessaarr  

oobblliiggaacciióónn  

IImmppeerrffeeccttoo  ddee  

ssuubbjjuunnttiivvoo  

PPeerriiooddoo  iippootteettiiccoo  ddee  llaa  

ppoossiibbiilliiddaadd  

CCoonneeccttoorreess  ee  

iinnddeeffiinniiddooss  ccoonn  

ssuubbjjuunnttiivvoo  

PPrroonnoommbbrreess  

EEll  pprrooyyeeccttoo  SSCCAARRTT  

EEll  aarrttee  lliiggaaddoo  aa  llaa  

eeccoollooggííaa::  MMaauurriizziioo  

BBaaccccaannttii  yy  

GGiioovvaannnnaa  CCoonnssoollaattii  

RRaaccccoollttaa  

ddiiffffeerreennzziiaattaa  aa  llaa  

iittaalliiaannaa  

GGrruuppooss  eeccoollooggiissttaass  

iittaalliiaannooss  

EExxaammiinnaarr  yy  ccoommeennttaarr  ccaammppaaññaass  

ppaarraa  llaa  ddeeffeennssaa  ddeell  mmeeddiioo  

aammbbiieennttee  

EEnntteennddeerr  yy  hhaabbllaarr  ssoobbrree  uunn  

aarrttííccuulloo  ddee  tteemmaa  cciieennttííffiiccoo  

EEllaabboorraarr  hhiippóótteessiiss  

EEnntteennddeerr  ttrraannssmmiissiioonneess  

rraaddiiooffóónniiccaass  ssoobbrree  eell  ccaammbbiioo  

cclliimmááttiiccoo  

RReessuummiirr  iinnffoorrmmaacciióónn  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

TTeexxttoo  lliitteerraarriioo  

AArrttííccuullooss  ddee  

ppeerriióóddiiccoo  

TTeexxttoo  iinnffoorrmmaattiivvoo  

FFoorrooss  

CCaanncciioonneess  

EEnnttrreevviissttaa  

  ppllaanntteeaann  

pprroobblleemmaass  yy  eenn  

llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  

pprroonnuunncciiaacciióónn  yy  

aacceennttoo  

ddeeppeennddiieennddoo  ddee  

llaa  pprroocceeddeenncciiaa  

ggeeooggrrááffiiccaa  ddeell  

hhaabbllaannttee  iittaalliiaannoo  

ccoommbbiinnaaddooss  ((rreeppaassoo))  

  

DDoommiinnggooss  ssiinn  

ccoocchhee  yy  oottrraass  

mmeeddiiddaass  ppaarraa  

rreedduucciirr  llaa  

ccoonnttaammiinnaacciióónn  

EEssccrriibbiirr  uunnaa  ccaarrttaa  ffoorrmmaall  

TTaarreeaass  

  

LLeeccttuurraa..  

RReeddaacccciióónn..  

DDeebbaattee..  

OOppiinniióónn..  

EExxppoossiicciióónn  oorraall..  

  

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

  



 
CCTTOO  SSiigguuee  ccoonn  cciieerrttaa  ffaacciilliiddaadd  eell  rriittmmoo  ddee  ccoonnvveerrssaacciioonneess  aanniimmaaddaass  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llooss  ddiiffeerreenntteess  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ddee  llooss  iinntteerrllooccuuttoorreess..  RReeccoonnooccee  

llaass  ccoonnvveenncciioonneess  lliinnggüüííssttiiccaass  aassoocciiaaddaass  aa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  yy  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  iimmppllíícciittaass  oo  eexxppllíícciittaass  eenn  eell  tteexxttoo    yy  

llaass  uuttiilliizzaa  ppaarraa  ffaavvoorreecceerr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddeebbiiddooss  aa  mmaalleenntteennddiiddooss  ddee  ccoonntteenniiddoo  ssoocciiaall..  EExxttrraaee  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

eenn  ccoonnvveerrssaacciioonneess  ffoorrmmaalleess  rreellaattiivvaass  aa  tteemmaass  ddee  ssuu  iinntteerrééss  oo  eessppeecciiaalliiddaadd..  

CCTTEE  LLooccaalliizzaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  eenn  tteexxttooss  eexxtteennssooss  yy  rreeccooggee  iinnffoorrmmaacciióónn  pprroocceeddeennttee  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ppaarrtteess  ddeell  tteexxttoo  oo  ddee  ddiissttiinnttooss  

tteexxttooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunnaa  ttaarreeaa  eessppeeccííffiiccaa..  EExxttrraaee  eell  tteemmaa  pprriinncciippaall  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llaa  llíínneeaa  aarrgguummeennttaall  ddee  nnaarrrraacciioonneess..  

IInnffiieerree  ppoorr  eell  ccoonntteexxttoo  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ppaallaabbrraass  ddee  uussoo  ppooccoo  hhaabbiittuuaall  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuurrrriirr  aa  uunn  ddiicccciioonnaarriioo  

IIddeennttiiffiiccaa,,  rreeccoonnooccee  ee  iinntteerrpprreettaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  rraappiiddeezz  llooss  eelleemmeennttooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  eenn  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  

ddeesseeooss    hheecchhooss  yy  ppeerrssoonnaass,,  aauunnqquuee  ccoonntteennggaann  uunn  vvooccaabbuullaarriioo  ppooccoo  uussuuaall..  

IInntteerrpprreettaa  ccoonn  pprreecciissiióónn  llooss  rraassggooss  ccuullttuurraalleess,,  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  eessttiillooss  ddee  vviiddaa  qquuee  aappaarreecceenn  iimmppllíícciittaa  oo  eexxppllíícciittaammeennttee  eenn  eell  tteexxttoo..  

PPCCOO  NNaarrrraa  hhiissttoorriiaass  ddeessccrriibbiieennddoo  ccoonn  ddeettaallllee  aassppeeccttooss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaass  mmiissmmaass  yy  ddeessccrriibbee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass  

mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass,,  eexxpprreessaannddoo  ccoonn  ddiivveerrssooss  ggrraaddooss  ddee  iinntteennssiiddaadd  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss,,  eemmoocciioonneess  yy  rreeaacccciioonneess,,  yy  

rreessaallttaannddoo  lloo  qquuee  mmááss  llee  aaffeeccttaa  oo  llee  ppaarreeccee  iimmppoorrttaannttee..  RReessuummee  nnoottiicciiaass,,  eennttrreevviissttaass  yy  ddooccuummeennttaalleess  qquuee  ccoonnttiieenneenn  ooppiinniioonneess,,  aarrgguummeennttooss  yy  

aannáálliissiiss  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  aall  rreessppeeccttoo  aauunnqquuee  nneecceessiittee  uunn  bbrreevvee  ttiieemmppoo  ppaarraa  pprreeppaarraarr  ssuu  eexxppoossiicciióónn..  EExxpprreessaa  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  

ddee  aaccttuuaalliiddaadd,,  rraazzoonnaa  aa  ffaavvoorr  oo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ccoonnccrreettoo,,  eexxppoonnee  llaass  vveennttaajjaass  yy  ddeessvveennttaajjaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  ooppcciioonneess  yy  hhaaccee  

ccoonnjjeettuurraass  ssoobbrree  llaass  ppoossiibblleess  ccaauussaass  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  ssiittuuaacciioonneess  ttaannttoo  rreeaalleess  ccoommoo  hhiippoottééttiiccaass..  EExxpprreessaa  llaass  ooppiinniioonneess  yy  gguussttooss  ppeerrssoonnaalleess  

ddee  ffoorrmmaa  rreessppeettuuoossaa  yy  aaddeeccuuaaddaa  aa  ssuu  iinntteerrllooccuuttoorr..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  eenn  tteexxttooss  eessttrruuccttuurraaddooss  mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  

eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass  yy  ssiigguuiieennddoo  llaass  nnoorrmmaass  ddeell  ggéénneerroo  lliitteerraarriioo  eelleeggiiddoo..  EEssccrriibbee  rreellaacciioonneess  ddeettaallllaaddaass  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass  

ppeerrssoonnaalleess,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  ddeessccrriibbiieennddoo  sseennttiimmiieennttooss,,  ssuueeññooss,,  eessppeerraannzzaass,,  aammbbiicciioonneess  ppeerrssoonnaalleess  yy  rreeaacccciioonneess..  

OOrrggaanniizzaa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ssuuss  eessccrriittooss  yy  uuttiilliizzaa  eell  nniivveell  ddee  ffoorrmmaalliiddaadd  aaddeeccuuaaddoo  aall  pprrooppóóssiittoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ddeell  tteexxttoo  yy  aall  rreecceeppttoorr..  

UUttiilliizzaa  ccoorrrreeccttaammeennttee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoohheessiióónn  ppaarraa  eennllaazzaarr  ffrraasseess,,  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  eenn  ppáárrrraaffooss,,  llaass  

ccoonnvveenncciioonneess  oorrttooggrrááffiiccaass  yy  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  ppaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  eessccrriittuurraa  iinntteelliiggiibbllee  ccoonn  uunn  ddiissccuurrssoo  ccllaarroo  yy  ccoohheerreennttee..    

MMEEDD  CCoonnooccee,,  sseelleecccciioonnaa  ccoonn  aatteenncciióónn,,  yy  ssaabbee  aapplliiccaarr  eeffiiccaazzmmeennttee  yy  ccoonn  cciieerrttaa  nnaattuurraalliiddaadd,,  eessttrraatteeggiiaass  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  aaddaappttaarr  llooss  tteexxttooss  qquuee  

ddeebbee  pprroocceessaarr  aall  pprrooppóóssiittoo,,  llaa  ssiittuuaacciióónn,,  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  yy  eell  ccaannaall  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn,,  mmeeddiiaannttee  pprroocceeddiimmiieennttooss  vvaarriiaaddooss  ((ppoorr  eejjeemmpplloo,,  



 
ppaarrááffrraassiiss,,  cciirrccuunnllooqquuiiooss,,  aammpplliiffiiccaacciióónn  oo  ccoonnddeennssaacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn))..  

  

  

  

LLEECCCCIIÓÓNN  22  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

NNuueevvooss  ttiippooss  ddee  

ffaammiilliiaa  

CCoonnvviivveenncciiaa  yy  

mmaattrriimmoonniioo..  

PPaappeell  ddee  llooss  ppaaddrreess..  

IInnmmiiggrraacciióónn  yy  

ttrraabbaajjoo..  

EEsstteerreeoottiippooss  yy  

pprreejjuuiicciiooss  rraacciiaalleess  

  

AAddjjeettiivvooss  ppaarraa  

ddeessccrriibbiirr  llaa  

ppeerrssoonnaalliiddaadd..  

AAllgguunnaass  

eexxpprreessiioonneess  

mmeettaaffóórriiccaass..  

VVooccaabbuullaarriioo  

rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaa  

ffaammiilliiaa  yy  llaass  

rreellaacciioonneess  

ssoocciiaalleess..  

DDiissttiinnttooss  

ccoonneeccttoorreess..  

SSee  rreeffoorrzzaarráánn  llooss  

aassppeeccttooss  

rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  

eell  rriittmmoo,,  

eennttoonnaacciióónn,,  qquuee  

ppeerrmmiittaann  llaa  

ccoommuunniiccaacciióónn  

hhaabbllaaddaa  ccoonn  

nnaattiivvooss..  SSee  

iinnssiissttiirráá  eenn  llaa  

pprroonnuunncciiaacciióónn  ddee  

llooss  ffoonneemmaass  qquuee  

ppllaanntteeaann  

pprroobblleemmaass  yy  eenn  

llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  

SSuubbjjuunnttiivvoo  pprreesseennttee  yy  

ppaassaaddoo::  uussoo..  

IInntteerrrrooggaattiivvaass  

iinnddiirreeccttaass..  

PPaassssaattoo  rreemmoottoo..  

CCoommppaarraattiivvoo  yy  

ssuuppeerrllaattiivvoo..  

PPrroonnoommbbrreess  

ppeerrssoonnaalleess  ccii  yy  nnee  

((rreeppaassoo))  

PPlluurraalleess  iirrrreegguullaarreess..  

  

PPrrooyyeeccttoo  ccoolleeccttiivvoo  

““TTaannttii  ppeerr  TTuuttttii””..  

EEll  vvoolluunnttaarriiaaddoo  eenn  

IIttaalliiaa..  

VVeerr  uunn  ffrraaggmmeennttoo  

ddee  uunnaa  ppeellííccuullaa  

iittaalliiaannaa..  

EExxpprreessaarr  llaa  ooppiinniióónn  ssoobbrree  llooss  

ppaappeelleess  ddee  llooss  ppaaddrreess,,  ssoobbrree  llaa  

ffaammiilliiaa  yy  ccóómmoo  hhaa  ccaammbbiiaaddoo  

EEnntteennddeerr  yy  ddaarr  llaa  ooppiinniióónn  ssoobbrree  

eell  ffeennóómmeennoo  ddee  llaa  iinnmmiiggrraacciióónn  

EEnntteennddeerr  tteessttiimmoonniiooss  ddee  

iinnmmiiggrraanntteess  yy  eennttrreevviissttaass  aa  

eexxppeerrttooss  eenn  wweellffaarree  

EEnntteennddeerr  uunn  tteexxttoo  ooffiicciiaall  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

TTeexxttoo  lliitteerraarriioo  

BBlloogg  

TTeexxttoo  iinnffoorrmmaattiivvoo  

AArrttííccuulloo  ppeerriiooddííssttiiccoo  

  

  pprroonnuunncciiaacciióónn  yy  

aacceennttoo  

ddeeppeennddiieennddoo  ddee  

llaa  pprroocceeddeenncciiaa  

ggeeooggrrááffiiccaa  ddeell  

hhaabbllaannttee  iittaalliiaannoo..  

LLaa  eennttoonnaacciióónn::  

eennttuussiiaassmmoo,,  

ddeessiilluussiióónn,,  

ssoorrpprreessaa  

PPrroonnuunncciiaacciióónn  ddee  

ppaallaabbrraass  

eexxttrraannjjeerraass  eenn  

iittaalliiaannoo..  

TTaarreeaass  

  

LLeeccttuurraa  

RReeddaacccciióónn  

DDeebbaattee  

OOppiinniióónn  

EExxppoossiicciióónn  oorraall  

  

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

  

CCTTOO  SSiigguuee  ccoonn  cciieerrttaa  ffaacciilliiddaadd  eell  rriittmmoo  ddee  ccoonnvveerrssaacciioonneess  aanniimmaaddaass  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llooss  ddiiffeerreenntteess  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ddee  llooss  iinntteerrllooccuuttoorreess..  RReeccoonnooccee  

llaass  ccoonnvveenncciioonneess  lliinnggüüííssttiiccaass  aassoocciiaaddaass  aa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  yy  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  iimmppllíícciittaass  oo  eexxppllíícciittaass  eenn  eell  tteexxttoo    yy  

llaass  uuttiilliizzaa  ppaarraa  ffaavvoorreecceerr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddeebbiiddooss  aa  mmaalleenntteennddiiddooss  ddee  ccoonntteenniiddoo  ssoocciiaall..  EExxttrraaee  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

eenn  ccoonnvveerrssaacciioonneess  ffoorrmmaalleess  rreellaattiivvaass  aa  tteemmaass  ddee  ssuu  iinntteerrééss  oo  eessppeecciiaalliiddaadd..  



 
CCTTEE  LLooccaalliizzaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  eenn  tteexxttooss  eexxtteennssooss  yy  rreeccooggee  iinnffoorrmmaacciióónn  pprroocceeddeennttee  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ppaarrtteess  ddeell  tteexxttoo  oo  ddee  ddiissttiinnttooss  

tteexxttooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunnaa  ttaarreeaa  eessppeeccííffiiccaa..  EExxttrraaee  eell  tteemmaa  pprriinncciippaall  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llaa  llíínneeaa  aarrgguummeennttaall  ddee  nnaarrrraacciioonneess..  

IInnffiieerree  ppoorr  eell  ccoonntteexxttoo  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ppaallaabbrraass  ddee  uussoo  ppooccoo  hhaabbiittuuaall  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuurrrriirr  aa  uunn  ddiicccciioonnaarriioo  

IIddeennttiiffiiccaa,,  rreeccoonnooccee  ee  iinntteerrpprreettaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  rraappiiddeezz  llooss  eelleemmeennttooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  eenn  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  

ddeesseeooss    hheecchhooss  yy  ppeerrssoonnaass,,  aauunnqquuee  ccoonntteennggaann  uunn  vvooccaabbuullaarriioo  ppooccoo  uussuuaall..  

IInntteerrpprreettaa  ccoonn  pprreecciissiióónn  llooss  rraassggooss  ccuullttuurraalleess,,  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  eessttiillooss  ddee  vviiddaa  qquuee  aappaarreecceenn  iimmppllíícciittaa  oo  eexxppllíícciittaammeennttee  eenn  eell  tteexxttoo..  

PPCCOO  NNaarrrraa  hhiissttoorriiaass  ddeessccrriibbiieennddoo  ccoonn  ddeettaallllee  aassppeeccttooss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaass  mmiissmmaass  yy  ddeessccrriibbee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass  

mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass,,  eexxpprreessaannddoo  ccoonn  ddiivveerrssooss  ggrraaddooss  ddee  iinntteennssiiddaadd  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss,,  eemmoocciioonneess  yy  rreeaacccciioonneess,,  yy  

rreessaallttaannddoo  lloo  qquuee  mmááss  llee  aaffeeccttaa  oo  llee  ppaarreeccee  iimmppoorrttaannttee..  RReessuummee  nnoottiicciiaass,,  eennttrreevviissttaass  yy  ddooccuummeennttaalleess  qquuee  ccoonnttiieenneenn  ooppiinniioonneess,,  aarrgguummeennttooss  yy  

aannáálliissiiss  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  aall  rreessppeeccttoo  aauunnqquuee  nneecceessiittee  uunn  bbrreevvee  ttiieemmppoo  ppaarraa  pprreeppaarraarr  ssuu  eexxppoossiicciióónn..  EExxpprreessaa  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  

ddee  aaccttuuaalliiddaadd,,  rraazzoonnaa  aa  ffaavvoorr  oo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ccoonnccrreettoo,,  eexxppoonnee  llaass  vveennttaajjaass  yy  ddeessvveennttaajjaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  ooppcciioonneess  yy  hhaaccee  

ccoonnjjeettuurraass  ssoobbrree  llaass  ppoossiibblleess  ccaauussaass  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  ssiittuuaacciioonneess  ttaannttoo  rreeaalleess  ccoommoo  hhiippoottééttiiccaass..  EExxpprreessaa  llaass  ooppiinniioonneess  yy  gguussttooss  ppeerrssoonnaalleess  

ddee  ffoorrmmaa  rreessppeettuuoossaa  yy  aaddeeccuuaaddaa  aa  ssuu  iinntteerrllooccuuttoorr..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  eenn  tteexxttooss  eessttrruuccttuurraaddooss  mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  

eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass  yy  ssiigguuiieennddoo  llaass  nnoorrmmaass  ddeell  ggéénneerroo  lliitteerraarriioo  eelleeggiiddoo..  EEssccrriibbee  rreellaacciioonneess  ddeettaallllaaddaass  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass  

ppeerrssoonnaalleess,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  ddeessccrriibbiieennddoo  sseennttiimmiieennttooss,,  ssuueeññooss,,  eessppeerraannzzaass,,  aammbbiicciioonneess  ppeerrssoonnaalleess  yy  rreeaacccciioonneess..  

OOrrggaanniizzaa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ssuuss  eessccrriittooss  yy  uuttiilliizzaa  eell  nniivveell  ddee  ffoorrmmaalliiddaadd  aaddeeccuuaaddoo  aall  pprrooppóóssiittoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ddeell  tteexxttoo  yy  aall  rreecceeppttoorr..  

UUttiilliizzaa  ccoorrrreeccttaammeennttee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoohheessiióónn  ppaarraa  eennllaazzaarr  ffrraasseess,,  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  eenn  ppáárrrraaffooss,,  llaass  

ccoonnvveenncciioonneess  oorrttooggrrááffiiccaass  yy  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  ppaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  eessccrriittuurraa  iinntteelliiggiibbllee  ccoonn  uunn  ddiissccuurrssoo  ccllaarroo  yy  ccoohheerreennttee..  

MMEEDD  SSaabbee  oobbtteenneerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeettaallllaaddaa  qquuee  nneecceessiittaa  ppaarraa  ppooddeerr  ttrraannssmmiittiirr  eell  mmeennssaajjee  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  eeffiiccaacciiaa..  OOrrggaanniizzaa  aaddeeccuuaaddaammeennttee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  pprreetteennddee  oo  ddeebbee  ttrraannssmmiittiirr,,  yy  llaa  ddeettaallllaa  ddee  mmaanneerraa  ssaattiissffaaccttoorriiaa  sseeggúúnn  sseeaa  nneecceessaarriioo..  

  

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  

  

MMeeddiiooss  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn::  

iinntteerrnneett,,  tteelleevviissiióónn,,  

rraaddiioo,,  ppeerriióóddiiccooss,,  

rreeddeess  ssoocciiaalleess  

IImmaaggeenn  ddee  llaa  mmuujjeerr  

eenn  llaa  tteelleevviissiióónn  

LLeeccttuurraa  eenn  IIttaalliiaa  

  

  

    

GGéénneerrooss  lliitteerraarriiooss  

TTeelleevviissiióónn  yy  

ggéénneerrooss  

tteelleevviissiivvooss  

NNoommbbrreess  

ccoommppuueessttooss  

LLééxxiiccoo  ddee  llaa  

iinnffoorrmmááttiiccaa  

LLééxxiiccoo  ddee  llaa  

ppoollííttiiccaa  

SSee  rreeffoorrzzaarráánn  llooss  

aassppeeccttooss  

rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  

eell  rriittmmoo,,  

eennttoonnaacciióónn,,  qquuee  

ppeerrmmiittaann  llaa  

ccoommuunniiccaacciióónn  

hhaabbllaaddaa  ccoonn  

nnaattiivvooss..  SSee  

iinnssiissttiirráá  eenn  llaa  

pprroonnuunncciiaacciióónn  ddee  

llooss  ffoonneemmaass  qquuee  

ppllaanntteeaann  

pprroobblleemmaass  yy  eenn  

llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  

EEll  ccoonnddiicciioonnaall  

ccoommppuueessttoo..  

VVeerrbbooss  iimmppeerrssoonnaalleess..  

LLaa  ccoonnccoorrddaanncciiaa  ddee  

llooss  ttiieemmppooss  vveerrbbaalleess..  

II  

PPrroonnoommbbrreess  rreellaattiivvooss  

((rreeppaassoo))  

AAllgguunnaass  

pprreeppoossiicciioonneess..  

LLeeccttuurraa::  lliibbrrooss  yy  

aauuttoorreess  iittaalliiaannooss  

LLooss  mmeeddiiooss  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn  

iittaalliiaannooss  

CCóómmiicc  iittaalliiaannoo  

PPaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss..  

LLeeeerr  yy  ttrraannssmmiittiirr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

ddee  aarrttííccuullooss..  

NNaarrrraarr  nnoottiicciiaass..  

MMoossttrraarr  qquuee  ssee  ssiigguuee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn..  

CCoorrrreeggiirr  uunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  pprrooppiiaa  

oo  ddee  oottrrooss..  

CCuueessttiioonnaarr  uunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn..  

CCoonnvveenncceerr  aa  aallgguuiieenn  ppaarraa  vveerr  uunn  

pprrooggrraammaa..  

HHaabbllaarr  ddee  lliibbrrooss  yy  lleeccttuurraass..  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

AArrttííccuulloo  ddee  ppeerriióóddiiccoo..  

EEnnttrreevviissttaa..  

TTeexxttooss  lliitteerriiaarriiooss..  

TTeessttiimmoonniiooss..  

TTrraannssmmiissiióónn  

rraaddiiooffóónniiccaa  yy  

tteelleevviissiivvaa..  

  

pprroonnuunncciiaacciióónn  yy  

aacceennttoo  

ddeeppeennddiieennddoo  ddee  

llaa  pprroocceeddeenncciiaa  

ggeeooggrrááffiiccaa  ddeell  

hhaabbllaannttee  iittaalliiaannoo..  

LLaa  eennttoonnaacciióónn::  

eennttuussiiaassmmoo,,  

ddeessiilluussiióónn,,  

ssoorrpprreessaa  

PPrroonnuunncciiaacciióónn  ddee  

ppaallaabbrraass  

eexxttrraannjjeerraass  eenn  

iittaalliiaannoo..  
TTaarreeaass  

  

LLeeccttuurraa  

RReeddaacccciióónn  

DDeebbaattee  

OOppiinniióónn  

EExxppoossiicciióónn  oorraall  

  

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

CCTTOO  SSiigguuee  ccoonn  cciieerrttaa  ffaacciilliiddaadd  eell  rriittmmoo  ddee  ccoonnvveerrssaacciioonneess  aanniimmaaddaass  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llooss  ddiiffeerreenntteess  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ddee  llooss  iinntteerrllooccuuttoorreess..  RReeccoonnooccee  



 
llaass  ccoonnvveenncciioonneess  lliinnggüüííssttiiccaass  aassoocciiaaddaass  aa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  yy  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  iimmppllíícciittaass  oo  eexxppllíícciittaass  eenn  eell  tteexxttoo    yy  llaass  

uuttiilliizzaa  ppaarraa  ffaavvoorreecceerr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddeebbiiddooss  aa  mmaalleenntteennddiiddooss  ddee  ccoonntteenniiddoo  ssoocciiaall..  EExxttrraaee  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  

ccoonnvveerrssaacciioonneess  ffoorrmmaalleess  rreellaattiivvaass  aa  tteemmaass  ddee  ssuu  iinntteerrééss  oo  eessppeecciiaalliiddaadd..  

CCTTEE  LLooccaalliizzaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  eenn  tteexxttooss  eexxtteennssooss  yy  rreeccooggee  iinnffoorrmmaacciióónn  pprroocceeddeennttee  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ppaarrtteess  ddeell  tteexxttoo  oo  ddee  ddiissttiinnttooss  tteexxttooss  

ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunnaa  ttaarreeaa  eessppeeccííffiiccaa..  EExxttrraaee  eell  tteemmaa  pprriinncciippaall  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llaa  llíínneeaa  aarrgguummeennttaall  ddee  nnaarrrraacciioonneess..  

IInnffiieerree  ppoorr  eell  ccoonntteexxttoo  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ppaallaabbrraass  ddee  uussoo  ppooccoo  hhaabbiittuuaall  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuurrrriirr  aa  uunn  ddiicccciioonnaarriioo  

IIddeennttiiffiiccaa,,  rreeccoonnooccee  ee  iinntteerrpprreettaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  rraappiiddeezz  llooss  eelleemmeennttooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  eenn  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  

ddeesseeooss    hheecchhooss  yy  ppeerrssoonnaass,,  aauunnqquuee  ccoonntteennggaann  uunn  vvooccaabbuullaarriioo  ppooccoo  uussuuaall..  

IInntteerrpprreettaa  ccoonn  pprreecciissiióónn  llooss  rraassggooss  ccuullttuurraalleess,,  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  eessttiillooss  ddee  vviiddaa  qquuee  aappaarreecceenn  iimmppllíícciittaa  oo  eexxppllíícciittaammeennttee  eenn  eell  tteexxttoo..  

PPCCOO  NNaarrrraa  hhiissttoorriiaass  ddeessccrriibbiieennddoo  ccoonn  ddeettaallllee  aassppeeccttooss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaass  mmiissmmaass  yy  ddeessccrriibbee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass  

mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass,,  eexxpprreessaannddoo  ccoonn  ddiivveerrssooss  ggrraaddooss  ddee  iinntteennssiiddaadd  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss,,  eemmoocciioonneess  yy  rreeaacccciioonneess,,  yy  

rreessaallttaannddoo  lloo  qquuee  mmááss  llee  aaffeeccttaa  oo  llee  ppaarreeccee  iimmppoorrttaannttee..  RReessuummee  nnoottiicciiaass,,  eennttrreevviissttaass  yy  ddooccuummeennttaalleess  qquuee  ccoonnttiieenneenn  ooppiinniioonneess,,  aarrgguummeennttooss  yy  

aannáálliissiiss  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  aall  rreessppeeccttoo  aauunnqquuee  nneecceessiittee  uunn  bbrreevvee  ttiieemmppoo  ppaarraa  pprreeppaarraarr  ssuu  eexxppoossiicciióónn..  EExxpprreessaa  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  

ddee  aaccttuuaalliiddaadd,,  rraazzoonnaa  aa  ffaavvoorr  oo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ccoonnccrreettoo,,  eexxppoonnee  llaass  vveennttaajjaass  yy  ddeessvveennttaajjaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  ooppcciioonneess  yy  hhaaccee  

ccoonnjjeettuurraass  ssoobbrree  llaass  ppoossiibblleess  ccaauussaass  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  ssiittuuaacciioonneess  ttaannttoo  rreeaalleess  ccoommoo  hhiippoottééttiiccaass..  EExxpprreessaa  llaass  ooppiinniioonneess  yy  gguussttooss  ppeerrssoonnaalleess  

ddee  ffoorrmmaa  rreessppeettuuoossaa  yy  aaddeeccuuaaddaa  aa  ssuu  iinntteerrllooccuuttoorr..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  eenn  tteexxttooss  eessttrruuccttuurraaddooss  mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  

eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass  yy  ssiigguuiieennddoo  llaass  nnoorrmmaass  ddeell  ggéénneerroo  lliitteerraarriioo  eelleeggiiddoo..  EEssccrriibbee  rreellaacciioonneess  ddeettaallllaaddaass  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass  

ppeerrssoonnaalleess,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  ddeessccrriibbiieennddoo  sseennttiimmiieennttooss,,  ssuueeññooss,,  eessppeerraannzzaass,,  aammbbiicciioonneess  ppeerrssoonnaalleess  yy  rreeaacccciioonneess..  

OOrrggaanniizzaa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ssuuss  eessccrriittooss  yy  uuttiilliizzaa  eell  nniivveell  ddee  ffoorrmmaalliiddaadd  aaddeeccuuaaddoo  aall  pprrooppóóssiittoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ddeell  tteexxttoo  yy  aall  rreecceeppttoorr..  

UUttiilliizzaa  ccoorrrreeccttaammeennttee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoohheessiióónn  ppaarraa  eennllaazzaarr  ffrraasseess,,  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  eenn  ppáárrrraaffooss,,  llaass  

ccoonnvveenncciioonneess  oorrttooggrrááffiiccaass  yy  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  ppaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  eessccrriittuurraa  iinntteelliiggiibbllee  ccoonn  uunn  ddiissccuurrssoo  ccllaarroo  yy  ccoohheerreennttee..  

MMEEDD  PPuueeddee  ffaacciilliittaarr  llaa  iinntteerraacccciióónn  eennttrree  llaass  ppaarrtteess  mmoonniittoorriizzaannddoo  eell  ddiissccuurrssoo  ccoonn  iinntteerrvveenncciioonneess  aaddeeccuuaaddaass,,  rreeppiittiieennddoo  oo  rreeffoorrmmuullaannddoo  lloo  ddiicchhoo,,  

ppiiddiieennddoo  ooppiinniioonneess,,  hhaacciieennddoo  pprreegguunnttaass  ppaarraa  aabbuunnddaarr  eenn  aallgguunnooss  aassppeeccttooss  qquuee  ccoonnssiiddeerraa  iimmppoorrttaanntteess  ,,  yy  rreessuummiieennddoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  llooss  

aarrgguummeennttooss  ccuuaannddoo  eess  nneecceessaarriioo  ppaarraa  aaccllaarraarr  eell  hhiilloo  ddee  llaa  ddiissccuussiióónn..  
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ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

ttaarreeaass  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass  

  

HHiissttoorriiaa  ddee  llaa  ccuullttuurraa  

iittaalliiaannaa  

AArrqquueeoollooggííaa  yy  

ggrraannddeess  oobbrraass  

LLaa  RRoommaa  aannttiigguuaa  

FFeessttiivvaalleess  lliitteerraarriiooss  

iittaalliiaannooss  

  

PPeerriiooddooss  

hhiissttóórriiccoo--

ccuullttuurraalleess  

LLééxxiiccoo  ddeell  aarrttee  yy  

ddeell  tteeaattrroo  

SSeeññaalleess  

ddiissccuurrssiivvooss  

CCoonneeccttoorreess  

  

SSee  rreeffoorrzzaarráánn  llooss  

aassppeeccttooss  

rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  

eell  rriittmmoo,,  

eennttoonnaacciióónn,,  qquuee  

ppeerrmmiittaann  llaa  

ccoommuunniiccaacciióónn  

hhaabbllaaddaa  ccoonn  

nnaattiivvooss..  SSee  

iinnssiissttiirráá  eenn  llaa  

pprroonnuunncciiaacciióónn  ddee  

llooss  ffoonneemmaass  qquuee  

ppllaanntteeaann  

pprroobblleemmaass  yy  eenn  

llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  

pprroonnuunncciiaacciióónn  yy  

aacceennttoo  sseeggúúnn  llaa  

pprroocceeddeenncciiaa  

ggeeooggrrááffiiccaa  ddeell  

hhaabbllaannttee  iittaalliiaannoo..  

LLaa  ccoonnccoorrddaanncciiaa  ddee  llooss  

ttiieemmppooss  vveerrbbaalleess  IIII  

  

EEll  ddiissccuurrssoo  iinnddiirreeccttoo  

  

GGeerruunnddiioo  ssiimmppllee  yy  

ccoommppuueessttoo    

  

LLaa  CCaappiillllaa  SSiixxttiinnaa  

  

FFeessttiivvaall  lliitteerraarriioo  ddee  

MMaannttoovvaa  

  

PPoommppeeyyaa  yy  

HHeerrccuullaannoo  

  

PPrreemmiiooss  NNoobbeell  

iittaalliiaannooss  

  

EEnntteennddeerr  tteexxttooss  rreellaacciioonnaaddooss  

ccoonn  eell  aarrttee..  

  

OOffrreecceerr  eexxpplliiccaacciioonneess  yy  rraazzoonneess  

ssoobbrree  llaa  pprrootteecccciióónn  ddeell  aarrttee..  

  

PPrreesseennttaarr  uunn  PPaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  

HHuummaanniiddaadd..  

  

EEnnttrreevviissttaarr  aa  uunn  ppeerrssoonnaajjee  

iittaalliiaannoo  ddeell  ppaassaaddoo..  

  

DDeessttaaccaarr,,  ffooccaalliizzaarr,,  rreeffoorrzzaarr,,  

eennffaattiizzaarr  oo  ddiissttaanncciiaarrssee  ddee  aallggoo..  

  

TTiippooss  ddee  tteexxttoo  

  

AArrttííccuullooss  ddee  rreevviissttaass  

cciieennttííffiiccaass..  

PPooeessííaa..  



 
TTeexxttoo  iinnffoorrmmaattiivvoo..  

TTeexxttoo  aarrgguummeennttaattiivvoo..  

EEnnttrreevviissttaa..  

  

LLaa  eennttoonnaacciióónn::  

eennttuussiiaassmmoo,,  

ddeessiilluussiióónn,,  

ssoorrpprreessaa  

PPrroonnuunncciiaacciióónn  ddee  

ppaallaabbrraass  

eexxttrraannjjeerraass  eenn  

iittaalliiaannoo..  

  

TTaarreeaass  

  

LLeeccttuurraa  

RReeddaacccciióónn  

DDeebbaattee  

OOppiinniióónn  

EExxppoossiicciióónn  oorraall  

  

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

  

CCTTOO  SSiigguuee  ccoonn  cciieerrttaa  ffaacciilliiddaadd  eell  rriittmmoo  ddee  ccoonnvveerrssaacciioonneess  aanniimmaaddaass  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llooss  ddiiffeerreenntteess  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ddee  llooss  iinntteerrllooccuuttoorreess..  RReeccoonnooccee  

llaass  ccoonnvveenncciioonneess  lliinnggüüííssttiiccaass  aassoocciiaaddaass  aa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  yy  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  iimmppllíícciittaass  oo  eexxppllíícciittaass  eenn  eell  tteexxttoo    yy  llaass  

uuttiilliizzaa  ppaarraa  ffaavvoorreecceerr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  eevviittaarr  ccoonnfflliiccttooss  ddeebbiiddooss  aa  mmaalleenntteennddiiddooss  ddee  ccoonntteenniiddoo  ssoocciiaall..  EExxttrraaee  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  

ccoonnvveerrssaacciioonneess  ffoorrmmaalleess  rreellaattiivvaass  aa  tteemmaass  ddee  ssuu  iinntteerrééss  oo  eessppeecciiaalliiddaadd..  

CCTTEE  LLooccaalliizzaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  eenn  tteexxttooss  eexxtteennssooss  yy  rreeccooggee  iinnffoorrmmaacciióónn  pprroocceeddeennttee  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ppaarrtteess  ddeell  tteexxttoo  oo  ddee  ddiissttiinnttooss  tteexxttooss  

ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunnaa  ttaarreeaa  eessppeeccííffiiccaa..  EExxttrraaee  eell  tteemmaa  pprriinncciippaall  ee  iiddeennttiiffiiccaa  llaa  llíínneeaa  aarrgguummeennttaall  ddee  nnaarrrraacciioonneess..  



 
IInnffiieerree  ppoorr  eell  ccoonntteexxttoo  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ppaallaabbrraass  ddee  uussoo  ppooccoo  hhaabbiittuuaall  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuurrrriirr  aa  uunn  ddiicccciioonnaarriioo  

IIddeennttiiffiiccaa,,  rreeccoonnooccee  ee  iinntteerrpprreettaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  rraappiiddeezz  llooss  eelleemmeennttooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  eenn  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  

ddeesseeooss    hheecchhooss  yy  ppeerrssoonnaass,,  aauunnqquuee  ccoonntteennggaann  uunn  vvooccaabbuullaarriioo  ppooccoo  uussuuaall..  

IInntteerrpprreettaa  ccoonn  pprreecciissiióónn  llooss  rraassggooss  ccuullttuurraalleess,,  ccoonnvveenncciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  eessttiillooss  ddee  vviiddaa  qquuee  aappaarreecceenn  iimmppllíícciittaa  oo  eexxppllíícciittaammeennttee  eenn  eell  tteexxttoo..  

PPCCOO  NNaarrrraa  hhiissttoorriiaass  ddeessccrriibbiieennddoo  ccoonn  ddeettaallllee  aassppeeccttooss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaass  mmiissmmaass  yy  ddeessccrriibbee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass  

mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass,,  eexxpprreessaannddoo  ccoonn  ddiivveerrssooss  ggrraaddooss  ddee  iinntteennssiiddaadd  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss,,  eemmoocciioonneess  yy  rreeaacccciioonneess,,  yy  

rreessaallttaannddoo  lloo  qquuee  mmááss  llee  aaffeeccttaa  oo  llee  ppaarreeccee  iimmppoorrttaannttee..  RReessuummee  nnoottiicciiaass,,  eennttrreevviissttaass  yy  ddooccuummeennttaalleess  qquuee  ccoonnttiieenneenn  ooppiinniioonneess,,  aarrgguummeennttooss  yy  

aannáálliissiiss  yy  ooffrreeccee  ssuu  ooppiinniióónn  aall  rreessppeeccttoo  aauunnqquuee  nneecceessiittee  uunn  bbrreevvee  ttiieemmppoo  ppaarraa  pprreeppaarraarr  ssuu  eexxppoossiicciióónn..  EExxpprreessaa  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ssoobbrree  uunn  tteemmaa  

ddee  aaccttuuaalliiddaadd,,  rraazzoonnaa  aa  ffaavvoorr  oo  eenn  ccoonnttrraa  ddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ccoonnccrreettoo,,  eexxppoonnee  llaass  vveennttaajjaass  yy  ddeessvveennttaajjaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  ooppcciioonneess  yy  hhaaccee  

ccoonnjjeettuurraass  ssoobbrree  llaass  ppoossiibblleess  ccaauussaass  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  ssiittuuaacciioonneess  ttaannttoo  rreeaalleess  ccoommoo  hhiippoottééttiiccaass..  EExxpprreessaa  llaass  ooppiinniioonneess  yy  gguussttooss  ppeerrssoonnaalleess  

ddee  ffoorrmmaa  rreessppeettuuoossaa  yy  aaddeeccuuaaddaa  aa  ssuu  iinntteerrllooccuuttoorr..  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  nnaarrrraattiivvooss  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  hheecchhooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  eenn  tteexxttooss  eessttrruuccttuurraaddooss  mmaarrccaannddoo  llaass  rreellaacciioonneess  

eexxiisstteenntteess  eennttrree  llaass  iiddeeaass  yy  ssiigguuiieennddoo  llaass  nnoorrmmaass  ddeell  ggéénneerroo  lliitteerraarriioo  eelleeggiiddoo..  EEssccrriibbee  rreellaacciioonneess  ddeettaallllaaddaass  ddee  aaccoonntteecciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass  

ppeerrssoonnaalleess,,  rreeaalleess  oo  iimmaaggiinnaarriiaass,,  ddeessccrriibbiieennddoo  sseennttiimmiieennttooss,,  ssuueeññooss,,  eessppeerraannzzaass,,  aammbbiicciioonneess  ppeerrssoonnaalleess  yy  rreeaacccciioonneess..  

OOrrggaanniizzaa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ssuuss  eessccrriittooss  yy  uuttiilliizzaa  eell  nniivveell  ddee  ffoorrmmaalliiddaadd  aaddeeccuuaaddoo  aall  pprrooppóóssiittoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  ddeell  tteexxttoo  yy  aall  rreecceeppttoorr..  

UUttiilliizzaa  ccoorrrreeccttaammeennttee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoohheessiióónn  ppaarraa  eennllaazzaarr  ffrraasseess,,  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  eenn  ppáárrrraaffooss,,  llaass  

ccoonnvveenncciioonneess  oorrttooggrrááffiiccaass  yy  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  ppaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  eessccrriittuurraa  iinntteelliiggiibbllee  ccoonn  uunn  ddiissccuurrssoo  ccllaarroo  yy  ccoohheerreennttee..  

MMEEDD  CCoommppaarraa  yy  ccoonnttrraassttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  iiddeeaass  ddee  llaass  ffuueenntteess  oo  llaass  ppaarrtteess  yy  rreessuummee  aapprrooppiiaaddaammeennttee  ssuuss  aassppeeccttooss  mmááss  rreelleevvaanntteess..  

EEss  ccaappaazz  ddee  ssuuggeerriirr  uunnaa  ssaalliiddaa  ddee  ccoommpprroommiissoo,,  uunnaa  vveezz  aannaalliizzaaddaass  llaass  vveennttaajjaass  yy  ddeessvveennttaajjaass  ddee  oottrraass  ooppcciioonneess..    

  

LLEECCCCIIÓÓNN  55  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass    

ttiippooss  ddee  tteexxttooss  

CCoonntteenniiddooss  

llééxxiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ffoonnééttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

mmoorrffoossiinnttááccttiiccooss  

CCoonntteenniiddooss  

ccuullttuurraalleess  
OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  lleecccciióónn  



 
ttaarreeaass  

ÁÁrreeaass  tteemmááttiiccaass::  

CCoonnssuummoo  yy  

aalliimmeennttaacciióónn  

  

FFaasstt  ffoooodd::  pprrooss  yy  

ccoonnttrraass  

  

EEll  cciinnee  iittaalliiaannoo  

ccoonntteemmppoorráánneeoo  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LLééxxiiccoo  

rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaa  

ccoommiiddaa  

  

LLaa  lleenngguuaa  ddee  llaa  

eeccoonnoommííaa  

  

EExxpprreessiioonneess  

rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  

eell  ddiinneerroo  

  

VVaarriiaanntteess  ddee  

ssoonniiddooss  yy  

ffoonneemmaass  

vvooccáálliiccooss  yy  

ccoonnssoonnáánnttiiccooss  yy  

ssuuss  rreessppeeccttiivvaass  

ccoommbbiinnaacciioonneess  

  

PPeerriiooddoo  hhiippoottééttiiccoo::  

ssíínntteessiiss  

  

FFuuttuurroo  ccoommppuueessttoo  

  

PPrreeppoossiicciioonneess::  ssíínntteessiiss  

  

FFoorrmmaass  nnoo  

ppeerrssoonnaalleess::  ssíínntteessiiss  

  

EEll  cciinnee  iittaalliiaannoo  

  

EEll  ppaappeell  ddee  llaa  

ccoommiiddaa  eenn  eell  cciinnee  

iittaalliiaannoo  

  

CCaammppaaññaass  

ppuubblliicciittaarriiaass  

  

LLaa  ggaassttrroonnoommííaa  

iittaalliiaannaa  

HHaabbllaarr  ddee  gguussttooss  

cciinneemmaattooggrrááffiiccooss  

  

EEssccrriibbiirr  uunnaa  ccrrííttiiccaa  ddee  uunnaa  

ppeellííccuullaa  

  

EEnntteennddeerr  uunn  pprrooyyeeccttoo  

  

HHaabbllaarr  ddee  ccoonnssuummoo,,  ccoommpprraass  ……  

  

HHaacceerr  hhiippóótteessiiss  rreeaalleess,,  ppoossiibblleess  ee  



 
TTiippooss  ddee  tteexxttoo::  

  

EEnnttrreevviissttaass,,  

ttrraannssmmiissiioonneess  

rraaddiiooffóónniiccaass,,  ssppoottss  

ppuubblliicciittaarriiooss,,    

eessttaaddííssttiiccaass,,  

nnaarrrraacciioonneess,,  

aarrttííccuullooss  ddee  

ppeerriióóddiiccoo,,  ffrraaggmmeennttooss  

cciinneemmaattooggrrááffiiccooss  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

  iirrrreeaalleess  

  

  

TTaarreeaass::  

PPrreesseennttaacciióónn  oorraall,,  

ccoonnvveerrssaacciióónn,,  ddeebbaattee,,  

rreeddaacccciióónn,,  

ccoommpprreennssiióónn  oorraall..  

  

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

  

CCTTOO  EExxttrraaee  eell  sseennttiiddoo  ggeenneerraall,,  llaass  iiddeeaass  pprriinncciippaalleess,,  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonnccrreettaa  yy  ddeettaalllleess  eessppeeccííffiiccooss  ddee  uunn  tteexxttoo  oorraall  ddee  cciieerrttaa  eexxtteennssiióónn  eenn  uunn  

ccoonntteexxttoo  nnoo  iinntteerraaccttiivvoo,,  rreeffeerriiddoo  aa  uunn  tteemmaa  ttaannttoo  ccoonnccrreettoo,,  ttrraannssmmiittiiddoo  ppoorr  mmeeddiiooss  ttééccnniiccooss  aarrttiiccuullaaddooss  ccoonn  ccllaarriiddaadd  aa  vveelloocciiddaadd  nnoorrmmaall  eenn  

lleenngguuaa  eessttáánnddaarr  iinncclluussoo  eenn  eennttoorrnnooss  mmooddeerraaddaammeennttee  rruuiiddoossooss..  



 
CCTTOO  CCoommpprreennddee  yy  eexxttrraaee  ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  eenn  aannuunncciiooss,,  ssoobbrree  tteemmaass  ccoonnccrreettooss  yy  aabbssttrraaccttooss..  

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

ccoommuunniiccaacciióónn..  

PPCCOO  PPrroodduuccee  tteexxttooss  oorraalleess  ddee  cciieerrttaa  eexxtteennssiióónn,,  ccllaarrooss,,  ddeettaallllaaddooss    yy  bbiieenn  oorrggaanniizzaaddooss  ssoobbrree  tteemmaass  ddiivveerrssooss,,  ttaannttoo  ccoonnccrreettooss  ccoommoo  aabbssttrraaccttooss,,  

ccoonn  uunnaa  pprroonnuunncciiaacciióónn  yy  uunnaa  eennttoonnaacciióónn  ccllaarraass  yy  nnaattuurraalleess,,  ccoonn  fflluuiiddeezz  yy  nnaattuurraalliiddaadd  

PPCCEE  EEssccrriibbee  tteexxttooss  ddeettaallllaaddooss  ccllaarraammeennttee  eessttrruuccttuurraaddooss  ssoobbrree  tteemmaass  ddiivveerrssooss  yy  aarrgguummeennttaaee  eeffiiccaazzmmeennttee  eemmpplleeaannddoo  ccoorrrreeccttaammeennttee  eell  llééxxiiccoo  

aapprrooppiiaaddoo  pprreecciissoo  ppaarraa  eexxpprreessaarr  ccoonn  ccllaarriiddaadd  lloo  qquuee  qquuiieerree  ddeecciirr,,  ccoonn  uunn  bbuueenn  ccoonnttrrooll  ddee    eessttrruuccttuurraass  ggrraammaattiiccaalleess  ddee  cciieerrttaa  ccoommpplleejjiiddaadd,,    

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  

MMEEDD  SSaabbee  oobbtteenneerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeettaallllaaddaa  qquuee  nneecceessiittaa  ppaarraa  ppooddeerr  ttrraannssmmiittiirr  eell  mmeennssaajjee  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  eeffiiccaacciiaa..  OOrrggaanniizzaa  aaddeeccuuaaddaammeennttee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  pprreetteennddee  oo  ddeebbee  ttrraannssmmiittiirr,,  yy  llaa  ddeettaallllaa  ddee  mmaanneerraa  ssaattiissffaaccttoorriiaa  sseeggúúnn  sseeaa  nneecceessaarriioo..  

  

  


