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Lección 1 8–27
Episodio: Lo hermoso
Algunos sucesos históricos:
Fuera de Argentina; Dentro 
de Argentina

matkasta kertominen, 
historialliset  
tapahtumat  
Argentiinassa ja  
muualla maailmassa

preteriti, säännölliset muodot perfektin ja preteritin 
käytön eroja; nume-
roiden ja sanapainon 
kertausta; lisää verbien 
tener ja entrar käytöstä

Lección 2 28–47
Episodio: Lo más sonado del año
Informativos: ¿Castellano o 
español?; Una lengua mundial

musiikista keskuste-
leminen, espanjan 
kielen kehittyminen 
ja leviäminen

epäsäännöllisten verbien ja -ir-
kenkäverbien preterititaivutus

estar sentado vs. sentarse;
tulla joksikin -verbit

Lección 3 48–67
Episodio: Amar marea
Informativo: Mayas y mexicas: 
tradición milenaria, realidad de hoy

henkilöiden kuvailu, 
Keski-Amerikan  
kulttuurit ja Kolum-
buksen löytöretket

imperfekti, säännölliset ja 
epäsäännölliset muodot; im-
perfektin ja preteritin käytön 
eroja; adjektiivin paikka  
substantiiviin nähden

ser ja estar -kertausta

Lección 4 68–87
Episodio: Pánico escénico
Informativo: Más vale prevenir 
que curar

terveys ja hyvinvointi preteritin ja imperfektin käyttö 
tarinassa; preteritin käyttö ra-
jatuissa tilanteissa tai olosuh-
teissa; toistuva tekeminen

¿Por qué no…? -kehotus; 
todo, cada

Lección 5 88–107
Episodio: El tiempo no pasa en 
balde
Informativo: Dos Españas, 
millones de historias
Poema: Fragmento del 
“Romance sonámbulo”

elämää ennen ja nyt 
Espanjassa

pluskvamperfekti;
verbejä joiden merkitys muut-
tuu preteritissä ja imperfek-
tissä

edellisten kappaleiden 
kertausta; itsearviointi

Lección 6 108–127
Episodio: Que vuelva la esperanza
Informativo: 
La carrera de la vida

opiskelusuunnitelmat 
ja opiskelutottumuk-
set 

subjunktiivin käyttö tunne- ja 
tahtopäälauseiden jälkeen; 
subjunktiivin perfektin muo-
dostus

subjunktiivin taivutuk-
sen kertausta 

Lección 7 128–147
Episodio: Con b de bacano
Informativo: El mundo del mañana 

tulevaisuuden suun-
nitelmat, autoilu

futuuri, säännölliset ja 
epäsäännölliset muodot; 
subjunktiivi tulevaisuuteen viit-
taavien ajanilmaisujen kanssa

teitittelyn käskyjen 
kertausta; puhekielisiä 
ilmaisuja

Lección 8 148–167
Episodio: ¡Se me traba la lengua!
Informativo: Cómo hablar por 
teléfono
Solicitud de empleo

työhaastattelu, puhe-
linkäyttäytyminen, 
työhakemus, hen-
kilöiden psykologinen 
kuvailu

subjunktiivi relatiivilauseessa; 
toiveet; se me -rakenne

voseo; relatiivipronomini 
que; se me -rakenne

Lección 9 168–183
Episodio: La belleza que enamora
Columna de opinión: Abaratar 
el despido

työelämä, työelämän 
ja perheen yhteenso-
vittaminen

futuuri oletuksissa; lisää sub-
junktiivin käytöstä mm. oman 
mielipiteen kertomisessa

subjunktiivin käytön 
kertausta

Lección 10 184–202
Episodio: El circo de la vida
Reportaje: La vida de Lucinda 
Ortega

sähköposti, tietokone  
ja Internet, toimistotyö

edellisten kappaleiden 
kertausta; itsearviointi
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