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 Competência Comunicativa: 

CE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR): A2.2 / B1.1 / B1.2) 

- Compreender as ideias principais e selecionar informação explícita de 

sequências descritivas, em textos curtos e médios de diversos géneros e 

suportes, sobre pessoas, experiências, situações do quotidiano do mundo do 

trabalho e do lazer, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas e 

predomine vocabulário frequente. 

PE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR): A1.2 / A2.1 / A2.2) 

- Escrever sobre situações do quotidiano, experiências pessoais e 

acontecimentos reais, textos simples e curtos em suportes diversos, 

respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases 

simples e articulando as ideias com coerência para gerar uma sequência linear 

de informações que se reportem a vocabulário relacionado com as tarefas 

domésticas 

 

 

 

Título/Tema(s) da Aula 

 

Clase n.º 13 – ¡Tu casa en orden! 

1. Tarea n.º 1 

a) Completa con el utensilio correcto: 
 

     

La(s) usas para... 
 
 barrer: ____________ 

 cocinar: ______________ 

 secar la ropa: ______________ 

 planchar: ______________ 

 poner los alimentos y cocinarlos: ______________ 

 aspirar: ______________ 

 lavar la ropa: ______________ 

 tender la ropa: ______________ 
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Lo usas para… 

 poner la ropa sucia antes de meterla en la lavadora: ______________ 

 lavar la vajilla a mano: ______________ 

 poner la ropa sucia antes de meterla en la lavadora: ______________ 

 lavar la vajilla a mano: ______________ 

 secar las manos o la vajilla: ______________ 

 quitar el polvo de los muebles: ______________ 

 poner el agua con la que vas a lavar el suelo: ______________ 

 limpiar los cristales: ______________  

 
 

 

2. Tarea n.º 2 

a) La madre de Andrea y Jorge les ha dejado una nota. Observa y di qué tiene que hacer cada uno. Usa 

las palabras de los recuadros. 
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  pasar              limpiar             recoger 

  bajar               planchar          poner (2x) 

  pasear            fregar (2x)        barrer 

    polvo            vajilla              lavadora 

    mesa (2x)      basura             perro 

    suelo             aspiradora 


