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 Ficha de Unidade Curricular 2021/22
Não conferente de grauGestão de Turismo, Hotelaria e

Restauração (ISLA IPGT) 

Espanhol 

Spanish

 

Estabelecimento / Faculty ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia (ISLA Gaia)

Unidade Orgânica / School ISLA GAIA - Escola Superior de Gestão

 

Curso / Course Gestão de Turismo, Hotelaria e Restauração (ISLA IPGT) 
Gestão de Turismo, Hotelaria e Restauração (ISLA IPGT)

Plano Curricular / Curricular Plan Aviso n.º 14108/2015, de 2 de dezembro 
Aviso n.º 14108/2015, de 2 de dezembro

Ramo / Branch Tronco comum 
Tronco comum

Grau ou Diploma / Degree CTSP 
CTSP

 

Unidade Curricular / Course Unit Espanhol 
Spanish

Nível / Level Não atribui grau académico 
Does not award academic degree

ECTS 5

Código / Number 1886

Tipo / Type Semestral 
Semester

Ano e Semestre / Year and Semester 1º Ano / 1º Semestre 
1º Year / 1st Semester

Estágio Profissional / Traineeship Não 
No
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Horas Contacto / 
Contact Hours

(T) Teórica / Theoretical 0000:00

Total horas de contacto / 
Sum contact hours

0045:00

(TP) Teórico-Pratica / Theory/Practical 0045:00

(PL) Prática laboratorial / Laboratory practice 0000:00

(TC) Trabalho de campo / Field research 0000:00

(S) Seminário / Seminar 0000:00

(E) Estágio / Traineeship 0000:00

(OT) Orientação tutorial / Tutorial guidance 0000:00

(O) Outra / Other 0000:00

 

Horas dedicadas / Dedicated hours 0080:00

 

Total de horas de trabalho / Sum working hours 0125:00

Docentes Responsáveis / 
Coordinating Teachers  

MARIA ISABEL ANDRÉS MARQUES

Docentes e respetivas cargas
letivas / Teachers and their
teaching hours  

MARIA ISABEL ANDRÉS MARQUES

TN01GTHR01 (4 horas semanais / week hours; 100 horas anuais / annual hours)

Disciplinas complementares
recomendadas

 
N.A.

Recommended complementary
curricular unit

 
N.A.

Apresentação da UC / Âmbito
da UC (campo de ação, área de
atuação, domínios de
intervenção, pertinência da UC
no ciclo de estudos)

 

A Espanha é um dos principais mercados emissores de Portugal e da Região Norte, em particular.
Assim, é fundamental a aprendizagem do Espanhol para o desempenho de funções dos futuros
profissionais de Gestão de Turismo, Hotelaria e Restauração.
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10.  

1.  
2.  
3.  
4.  

Presentation / Scope of the
curricular unit (fields of action,
intervention areas, relevance of
the curricular unit withing the
studies' cycle)

 

Spain is one of the main issuing markets in Portugal and in the North Region, in particular. Thus, learning
Spanish is essential for the performance of functions of future professionals in Tourism, Hospitality and
Catering Management.

Objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver
pelos estudantes)

 

-Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em língua espanhola adequando-os às
diversas situações comunicativas próprias de um profissional de turismo. 
-Dar informações e descrever atividades relacionadas com a sua atividade profissional. 
-Utilizar corretamente vocabulário técnico relacionado com a atividade profissional. 
-Interagir e comunicar fluentemente em espanhol. 
-Ter atitudes de cooperação e tolerância, demonstrando respeito pela cultura de outros países. 
-Trabalhar em equipa e negociar. Relacionar informação de várias fontes, sintetizando-a de modo claro e
coerente.

Intended learning outcomes
(knowledge, skills and
competences to be developed
by the students)

 

-Interpret and produce texts from different discursive matrices in Spanish, adapting them to the different
communicative situations typical of a tourism professional. 
-Provide information and describe activities related to your professional activity. 
-Properly use technical vocabulary related to professional activity. 
-Interact and communicate fluently in Spanish. 
-Have attitudes of cooperation and tolerance, showing respect for the culture of other countries. 
-Work as a team and negotiate. Relate information from various sources, synthesizing it in a clear and
coherent way.

Conteúdos programáticos

 

 :Gramática

Artículos
Sustantivos
Posesivos (Adjetivos y Pronombres)
Demostrativos (adjetivos y Pronombres)
Pronombres personales sujeto
Pronombre de Complemento Directo e indirecto y su colocación en la oración.
Adverbios de lugar
Preposiciones
Verbos en Presente de Indicativo (Regulares e irregulares)
Pretérito Indefinido/ Pretérito Perfecto

 

Vocabulário

El contexto sociopolítico de España. España, sus regiones y sus idiomas
El Español en el mundo
Alojamiento y Hostelería
El restaurante y la gastronomía
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Syllabus

 

Grammar: 
1. Articles 
2. Nouns 
3. Posesives (Adjectives and Pronouns) 
4. Demostratives (adjectives and pronouns) 
5. Subject personal pronouns 
6. Direct and indirect complement and its placement in the sentence. 
7. Place adverts 
8. Prepositions 
9. Verbs in Present Indicative (Regular and irregular) 
10. Past ( Preterito Perfecto/Pretérito Indefinido)

Vocabulary 
1. The socio-political context of Spain. Spain, its regions and languages 
2. "Español" in the world 
3. Accommodation and Hospitality 
4. Restaurant and Gastronomy

 

Demonstração da coerência
dos conteúdos programáticos
com os objetivos de
aprendizagem da unidade
curricular

 

Os conteúdos programáticos apresentados permitirão aprofundar temas actuais, enquadrados no
espanhol para o turismo, de modo a que os estudantes sejam capazes de Interpretar e produzir textos
de diferentes matrizes discursivas em língua espanhola adequando-os às diversas situações
comunicativas próprias de um profissional de turismo. Dar informações e descrever atividades
relacionadas com a sua atividade profissional. Utilizar corretamente vocabulário técnico relacionado com
a atividade profissional. Interagir e comunicar fluentemente em espanhol. Ter atitudes de cooperação e
tolerância, demonstrando respeito pela cultura de outros países. Trabalhar em equipa e negociar.
Relacionar informação de várias fontes, sintetizando-a de modo claro e coerente

Evidence of the syllabus
coherence with the curricular
unit¿s intended learning
outcome

 

The programmatic contents presented will allow us to deepen current themes, framed in Spanish for
tourism, so that students are able to interpret and produce texts from different discursive matrices in the
Spanish language, adapting them to the different communicative situations of a tourism professional.
Give information and describe activities related to your professional activity. Properly use technical
vocabulary related to professional activity. Interact and communicate fluently in Spanish. Have attitudes
of cooperation and tolerance, showing respect for the culture of other countries. Work as a team and
negotiate. Relate information from several sources, synthesizing it in a clear and coherent way
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Metodologias de ensino
(avaliação incluída)

 

O programa visa desenvolver as capacidades de fala, audição, escrita e leitura, através de uma
variedade de atividades relacionadas com as indústrias da hotelaria e do turismo. Muitas das atividades
envolvem trabalho de pares e de grupo, discussões e  Estas atividades têm um enfoquerole plays.
realista e integrado, o qual pretende desenvolver as capacidades dos estudantes, permitindo confiança
na utilização da língua.

Os estudantes terão duas opções no que diz respeito à sua avaliação:

- Avaliação contínua: 2 testes de avaliação (40%+40%) e apresentação oral de um tema relacionado
com o programa (20%) . (O estudante deverá ter a nota mínima de 7 em 20, em cada elemento da
avaliação contínua);

- Avaliação final: exame escrito (60%) + Exame oral (40%).

Teaching methodologies
(including assessment)

 

The program aims to develop the skills of speaking, listening, writing and reading, through a variety of
activities related to the hospitality and tourism industries. Many of the activities involve peer and group
work, discussions and role plays. These activities have a realistic and integrated approach, which aims to
develop students' abilities, allowing confidence in the use of the language.

Students will have two choices regarding their assessment:

- Continuous assessment: assessment test (80%) and oral presentation of a topic related to the program
(20%). (The student must have a minimum grade of 7 out of 20, in each element of the continuous
assessment);

- Final evaluation: written exam (60%) + Oral exam (40%).

Demonstração da coerência das
metodologias de ensino com os
objetivos de aprendizagem da
unidade curricular

 

As metodologias adoptadas nesta unidade curricular centram-se numa abordagem comunicativa, com
ênfase na precisão e fluência no espanhol falado e escrito. Centram-se igualmente na síntese e reflexão
dos conteúdos essenciais elencados no programa, juntamente com um desempenho prático promovido
nas atividades das aulas e nos trabalhos de pesquisa, permitindo que os estudantes apliquem os
conteúdos de forma eficaz e em total conformidade com os objetivos, compreendendo esses mesmos
conteúdos e tendo uma perspetiva crítica sobre eles

Evidence of the teaching
methodologies coherence with
the curricular unit¿s intended
learning outcomes

 

The methodologies adopted in this course unit focus on a communicative approach, with emphasis on
accuracy and fluency in spoken and written Spanish. They also focus on the synthesis and reflection of
the essential contents listed in the program, together with a practical performance promoted in class
activities and research work, allowing students to apply content effectively and in full compliance with the
objectives, including these same contents and having a critical perspective on them.



Ficha de Unidade Curricular 2021-22: [1886] Espanhol 6/10

Bibliografia principal
(Referenciação APA)

 

Manual da autoria da docente disponibilizado no Moodle.

Castro, F. (2010).   . 1ª edición. Editorial Edelsa.Uso de la gramática española, elemental

Bibliografia complementar
(Referenciação APA)

 

Moreno C., Hernández C.,e Kondo,  Editorial Anaya. C.M., En gramática, A1 e  B1.

 

Horário de atendimento dos
docentes

 

Nome do docente   Horário de
atendimento

Sala

Maria Isabel Andrés Marques Sexta-feira (13h00) Com
marcação

Sala dos
Professores

     

     

Funcionamento da unidade
curricular

 
Unidade Curricular Teórico-prática a funcionar em regime laboral e presencial.

Planeamento semanal
Semana 1 / Módulo 1

Tema(s) Gramática e Vocabulário

Sumário(s)  Presentaciones y Saludos

Exercícios/atividades a desenvolver  Prática oral inicial

Observações Apresentação em Power Point.
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Semana 2 / Módulo 2

Tema(s) Gramática e Vocabulário

Sumário(s) España y sus regiones. Los idiomas oficiales de España.

Alfabeto; artículos definidos e indefinidos (género e
número), sustantivos (género e número

Exercícios/atividades a
desenvolver

Prática oral inicial.

Observações Apresentação em Power Point

Compreensão auditiva: os idiomas oficiais de Espanha.

Manual de Español

Semana 3 / Módulo 3

Tema(s) Gramática e Vocabulário

Sumário(s) Pronombres sujeto; Posesivos (adjetivosy
pronombres); Demostrativos (adjetivosy pronombres)

Vocabulario: La Casa/ El Hotel

Exercícios/atividades a
desenvolver  

Observações Manual de Español

Semana 4 / Módulo 4

Tema(s) Gramática e Vocabulário

Sumário(s) Pronombres de CD/Pronombres de CI

Verbos en Presente de indicativo (regulares) +
Pronombres de CD/Pronombres de CI

Vocabulario: Descripción de un Hotel

 
Exercícios práticos: oral e escrita

Observações Manual de Español

Semana 5 / Módulo 5



Ficha de Unidade Curricular 2021-22: [1886] Espanhol 8/10

 

Tema(s) Gramática e Vocabulário

Sumário(s) Verbos en Presente de indicativo (irregulares) +
Pronombres de CD/Pronombres de CI

Acciones habituales en Presente de Indicativo ¿ Todos los
días me..

Exercícios/atividades a
desenvolver

Exercícios práticos.

Observações Manual de Español

Semana 6 / Módulo 6

Tema(s) Teste de Avaliação Escrita 

Sumário(s) .

Exercícios/atividades a
desenvolver

 

Observações  

Semana 7 / Módulo 7

Tema(s) Gramática e Vocabulário

Sumário(s) Pretérito Perfecto/Indefinido - usos

Vocabulario: En el restaurante

Exercícios/atividades a
desenvolver

Explicação do uso dos dois pretéritos.

Exercícios práticos de gramática.

Leitura de diálogos - Restaurante

Observações Manual de Español

Semana 8 / Módulo 8
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Tema(s) Gramática e Vocabulário

Sumário(s) Pretérito Perfecto/Indefinido+ Pronombres de
CD/CI

Vocabulario: Recetas de la gastronomía español
y portuguesa. 

Exercícios/atividades a
desenvolver

Lectura de recetas de la gastronomía española.
Elaboración de recetas de la gastronomía
portuguesa.

Observações Manual de Español

Semana 9 / Módulo 9

Tema(s) Gramática e Vocabulário

Sumário(s) Pretérito Perfecto/ Indefinido -  irregularidades

Vocabulario:  La gastronomía; la dieta sana

Exercícios/atividades a
desenvolver

Lectura de textos con los dos pretéritos.

Observações Acciones en Pretérito Perfecto/ Acciones en Pretérito
Indefinido

Semana 10 / Módulo 10

Tema(s) Avaliação -  prova oral

Sumário(s) Avaliação oral: 15 minutos em que os alunos apresentam uma
cidade ou região espanhola ou latinoamericana.

Exercícios/atividades
a desenvolver

Apresentação oral com recurso a Power Point.

Observações
 

Semana 11 / Módulo 11

Tema(s) Avaliação- Prova escrita

Sumário(s) Avaliação escrita.

Exercícios/atividades a desenvolver Teste escrito ¿ 1h30 minutos

Observações n.a.
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Semana 12 / Módulo 12

Tema(s) Avaliação Final

Sumário(s) Avaliação final

Exercícios/atividades a
desenvolver

Prova de compreende a avaliação da totalidade dos
conteúdos programáticos da UC.

Observações n.a.

 

Avaliação - Instrumentos e
Parâmetros de Avaliação

 

Exemplo:

Descrição Data limite Ponderação

Prova de avaliação- escrita 19-11-2020 40%

Prova de avaliação- escrita 14-01-2021
40%

Prova de avaliação oral 21-01-2021 20% 

 

 

Regras de Conduta

 

Os estudantes devem ter um comportamento ético e responsável na sala de aula que não perturbe o
bom funcionamento das mesmas e que permita o cumprimento dos objetivos propostos. 

Tendo em consideração a Pandemia de Covid-19, os estudantes devem cumprir todas as regras da
DGS e do Plano de Regresso da Instituição.

Observações  
«INFORMAÇÃO NÃO DISPONIVEL !!» 


