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1     .GLOSARIO E MARCO LEGAL  

 
Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE.
  
Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos.
  
Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado.
  
Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o 

proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas cuestións: 1. 
Que, cando e como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como atender á 
diversidade.
 

 

  
Criterios de avaliación Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se 

quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 
competencias. Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 2.3. do 
Decreto 86/2015).
 

  
Estándares de aprendizaxe Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en
cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 
rendemento ou o logro alcanzado.

 

 
Criterios de cualificación  
  
Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman 
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parte dos criterios de cualificación de dito estándar. O instrumento máis idóneo para 
identificar esa graduación sería a rúbrica (art. 7.4 da Orde ECD 65/2015, BOE 
29/1/2015). O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica.
 

  
Grao de consecución dun 
estándar

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superar a 
materia (art. 13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao esixido de 
consecución, máis importante se considera o estándar.
 

  
Criterios de cualificación e 
instrumentos

Serven para ponderar “o valor” que se dá a cada estándar e a proporción que cada 
instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor.
 

  
Procedementos e instrumentos Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo

do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os 
traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de 
avaliación coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, da Orde ECD 65/2015).

  
Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha 

aprendizaxe ou dunha competencia.
  
Portfolio Achega de producións dun alumno/a.

 
  
 
OUTROS ASPECTOS

 

  
Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa.
  
Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou materia. Dado 

que os estándares de aprendizaxe avaliables póñense en relación coas competencias, 
este perfil permitirá identificar aquelas competencias que se desenvolven a través desa 
área ou materia (art. 5.6 Orde ECD 65/2015). Son a referencia para a programación, a 
avaliación e o reforzo.
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Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave 

(art. 5.7 Orde ECD 65/2015).

No portal  de  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria
(http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce) están dispoñibles, en formato doc
e desagregados por áreas:

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia.

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

• A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
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2.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

  

 Esta programación está pensada para a materia de Oratoria de 2º  de Educación secundaria obligatoria do CPI de San Sadurniño, un centro situado

nunha zona rural,  que conta con 310  alumnos repartidos en tres unidades de Educación Infantil,  nove unidades de primaria e seis unidades de

secundaria. Aparte das aulas nas que se imparten as clases, o centro dispón de Biblioteca, aula de informática e todas as aulas teñen canón de video;

ademáis, o Centro Cultural de San Sadurniño está situado a escasos metros, e está á nosa disposición para levar a cabo actividades ( recitais poéticos,

lecturas dramatizadas, debates, etc.). Os grupos de secundaria son  pouco numerosos, o que permite unha observación directa do profesor na aula e

facilita a posta en práctica da programación, non obstante, nos últimos anos percibimos no alumnado con dificultades no proceso de aprendizaxe, e

pouca implicación no traballo que teñen que realizar na casa ( tarefas, lecturas, estudo da materia ) polo que a programación deberá ser flexible, tanto

nos contidos da materia como na temporalización das unidades didácticas. 

  As horas da asignatura de Oratoria de 1º/2º de ESO están asignadas este curso ao  Departamento de Lingua castelá e Literatura , formado pola
profesora Pilar Charlón Redondo, xefa de departamento, que imparte a asignatura de Lingua castelá e Literatura nos cursos  de 2º, 3º e 4º e Latín en 4º
e pola profesora Ana Vilela, profesora de Lingua inglesa que imparte Lingua castelá e Literatura en 1º de ESO.
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3.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

3.1.Consideracións xerais

 Competencia en comunicación lingüística

Dado que tanto a Oratoria como a Retórica teñen como finalidade influir nas demais persoas mediante o emprego da palabra, resulta claro que esta materia contribue
a desenvolver a competencia en comunicación lingüística, sobre todo a oral. Esta competencia adéstrase de maneira explícita no propio ámbito curricular, por tanto, 
poderiamos incluír calquera dos descriptores da devandita competencia. Con todo, destacaremos os descriptores seguintes:

- Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos.
- Redactar o discurso con corrección lingüística, creatividade e eficacia persuasiva.
- Pronunciar con corrección, claridade e expresividade.
- Elaborar textos para intervir en ámbitos de participación social, reais ou simulados, con respecto polas normas de convivencia e procurando a resolución pacífica 
dos conflitos.

 Competencia matemática e competencias crave en ciencia e tecnoloxía.

Desde a asignatura de oratoria, desenvolvense de forma xeral varios aspectos desta competencia; entre os descriptores estarían os seguintes: 
-Obter e organizar a información para afondar no coñecemento do tema do discurso, mediante a documentación e a investigación
-Seleccionar as ideas máis adecuadas e organizalas nunha estrutura ordenada e eficaz. 
-Desenvolver estratexias mnemotécnicas do discurso a partir de secuencias pequenas ata dar co texto completo. 

 Competencia dixital

O desenvolvemento desta competencia está presente na forma en que os alumnos obteñen e organizan a información para afondar no coñecemento do tema do 
discurso, mediante a documentación e a investigación e utilizan programas informáticos e audiovisuais para o deseño de presentacións co fin de potenciar o 
significado e a expresividade do discurso. 

7



 Competencia de aprender a aprender

A competencia de aprender a aprender pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno se recoñeza a si mesmo como aprendiz para a 
mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido, a asignatura de oratoria préstase a iso de maneira favorable, xa que favorece os procesos metacognitivos e a
adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e contextos. Traballaremos os seguintes descriptores de maneira prioritaria:

- Organizar as ideas nunha estrutura ordenada e eficaz.
- Realizar o proceso de revisión do texto.
- Memorizar o discurso deixando espazo para a improvisación e a espontaneidade.

 Competencia social e cívica

Debatir sobre diferentes temas, poñerse no lugar do outro, traballar en equipo,  descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o 
desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde a materia de oratoria contribuese a desenvolver esta competencia posto que serve para participar de xeito
eficaz e construtivo na vida social e profesional. Algúns dos descriptores que traballan esta competencia son:

- Usar a oratoria como un instrumento ético para a construción ou aproximación colectiva á verdade.
-  Elaborar textos para intervir en ámbitos de participación social, reais ou simulados, con respecto polas normas de convivencia e procurando a resolución pacífica 
dos conflitos. 

 Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor

O desenvolvemento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos 
e o desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. Neste 
sentido, esta asignatura contribue ao desnvolvemento desta competencia,  pois a oratoria fomenta a proactividade, o autocoñecemento e a autoestima.

 Competencia de conciencia e expresións culturais

A materia de oratoria conntribue ao desnvolvementeo da competencia de conciencia e expresións culturais cando os alumnos realizan discursos con creatividade 
usando recursos retóricos básicos, empregados de maneira orixinal e ao servizo da eficacia persuasiva
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3.2.Perfis competenciais

 

CONCRECION DE ESTÁNDARES QUE FORMAN PARTE DO PERFIL COMPETENCIAL      1º/2º ESO

CAA

• ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre ideas. 

• ORB1.2.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre as ideas que expón. 

• ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a canle de comunicación de que dispón. 

• ORB2.4.1. Analiza de xeito crítico a información atopada e avalía a súa idoneidade para o obxectivo do seu discurso. 

• ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu tratamento facendo uso das técnicas de traballo intelectual. 

• ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando equilibradamente os contidos lóxicos cos emocionais, para construír unha proposta persoal e orixinal. 

• ORB2.7.1. Organiza os contidos nunha estrutura clara e eficaz, na que se observa unha introdución, unha conclusión e un desenvolvemento 
coherente do corpo do discurso. 
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• ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, cohesión e corrección lingüística. 

• ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos de maneira orixinal e ao servizo da eficacia persuasiva. 

• ORB2.9.1. Realiza sucesivas revisións, correccións e melloras do texto, axudándose da autoavaliación e da coavaliación. 

• ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión da corrección ortográfica. 

• ORB3.1.1. Desenvolve estratexias propias para memorizar un texto. 

• ORB3.2.1. Presenta un texto aprendido sen perder a improvisación e a espontaneidade. 

• ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que procura manifestar confianza, seguridade e serenidade para gozar da oportunidade de presentar o 
seu discurso perante un auditorio. 

• ORB3.5.2. Emprega con especial coidado o ritmo de elocución natural de xeito que permita seguir a exposición con facilidade. 

• ORB3.5.3. Emprega as pausas, os silencios e os cambios de ton e de ritmo de maneira significativa, para potenciar o poder expresivo do seu 
discurso. 

• ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, a posición do corpo e a xestualidade de maneira natural, eliminando progresivamente 
pequenos vicios e tics inadecuados. 

• ORB3.7.1.   Deseña presentacións con diapositivas sinxelas, claras e creativas, e emprega con moderación os recursos audiovisuais. 

• ORB4.1.1. Emprega nun discurso as estratexias da retórica e da oratoria de maneira ética e honesta, recoñecendo as debilidades do razoamento
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propio e valorando as achegas do

• ORB4.1.2. Identifica as estrataxemas que terxiversan a información.

• ORB4.3.2. Presenta as súas ideas desde unha perspectiva empática e sen agredir as outras persoas. 

• ORB4.3.3. Desenvolve habilidades asertivas para expor as propias ideas con honestidade, afirmando os propios dereitos. 

CSIEE

ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que procura manifestar confianza, seguridade e serenidade para gozar da oportunidade de presentar o seu discurso perante un 
auditorio. 

• ORB3.4.1. Recoñece as emocións negativas (medo escénico, inseguridade, nerviosismo, etc.) como unha manifestación natural da exposición 
perante o público. 

• ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa lexítima de dereitos establecidos. 

• ORB4.3.2. Presenta as súas ideas desde unha perspectiva empática e sen agredir as outras persoas. 

• ORB4.3.3. Desenvolve habilidades asertivas para expor as propias ideas con honestidade, afirmando os propios dereitos.

CCEC

ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando equilibradamente os contidos lóxicos cos emocionais, para construír unha proposta persoal e orixinal. 

ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos de maneira orixinal e ao servizo da eficacia persuasiva. 
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ORB3.7.1. Deseña presentacións con diapositivas sinxelas, claras e creativas, e emprega con moderación os recursos audiovisuais. 

ORB4.1.1. Emprega nun discurso as estratexias da retórica e da oratoria de maneira ética e honesta, recoñecendo as debilidades do razoamento propio e valorando as achegas do 
razoamento alleo.

CD

• ORB2.4.1. Analiza de xeito crítico a información atopada e avalía a súa idoneidade para o obxectivo do seu discurso. 

• ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu tratamento facendo uso das técnicas de traballo intelectual. 

• ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión da corrección ortográfica. 

ORB3.7.1.Deseña presentacións con diapositivas sinxelas, claras e creativas, e emprega con moderación os recursos audiovisuais. 

CMCCT

• ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu tratamento facendo uso das técnicas de traballo intelectual. 

• ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando equilibradamente os contidos lóxicos cos emocionais, para construír unha proposta persoal e 
orixinal. 

ORB3.1.1. Desenvolve estratexias propias para memorizar un texto. 

CSC

ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta as características do modelo ou xénero elixido. 

ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que procura manifestar confianza, seguridade e serenidade para gozar da oportunidade de presentar o seu discurso perante un auditorio. 
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ORB3.4.2. Desenvolve estratexias propias e saudables para controlar a conduta asociada ás emocións negativas. 

ORB4.1.1. Emprega nun discurso as estratexias da retórica e da oratoria de maneira ética e honesta, recoñecendo as debilidades do razoamento propio e valorando as achegas 
do razoamento alleo.

• ORB4.1.2. Identifica as estrataxemas que terxiversan a información. 

• ORB4.2.1. Presenta proxectos, achegas, opinións ou refutacións en ámbitos orais diversos reais ou ficticios. 

• ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa lexítima de dereitos establecidos. 

• ORB4.3.1. Recoñece a manifestación das súas habilidades intrapersoais a través do discurso. 

ORB4.3.3. Desenvolve habilidades asertivas para expor as propias ideas con honestidade, afirmando os propios dereitos. 
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4.OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES TEMPORALIZACIÓN,INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR

ORATORIA 1º/2º

Contidos mínimos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
de cada estándar

Temporalizaci
ón

Instrumento de
avaliación

Bloque 1. O discurso persuasivo

• B1.1. Discursos 
persuasivos escritos 
(presentacións e 
debates). Tipos de 
discurso persuasivo. 
Intención 
comunicativa. 
Estrutura do texto. 
Procedementos 
retóricos. 

B.1.1. Ler e comprender 
discursos persuasivos sinxelos 
de diferentes tipos.

• ORB1.1.1. Identifica 
nos textos escritos os 
argumentos principais e
a tese. 

Identifica nos textos escritos os 
argumentos principais e a tese. 

Comprende a intención do 
discurso. 

1ª

1ª

Proba escrita

Proba escrita

• ORB1.1.2. Explica a 
intención do discurso. 

• ORB1.1.3. Identifica a 
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Características 
estilísticas. 

estrutura do texto e a 
relación entre ideas. 

Identifica as ideas principais dun 
texto

Identifica as estratexias para 
captar a atención e a benevolencia
da audiencia 

Comprende o sentido do texto e o 
contrasta con coñecementos 
obtidos doutras fontes 

Valora a influencia dos trazos 
lingüísticos e dos procedementos 
retóricos na eficacia da mensaxe. 

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3

1ª,2ª,3

1ª,2ª,3

Proba escrita

Rúbrica

Rúbrica

Rúbrica

• ORB1.1.4. Identifica as
estratexias para captar a
atención e a 
benevolencia da 
audiencia equilibrando 
o uso de recursos 
emocionais e racionais. 

• ORB1.1.5. Contrasta o 
contido do texto co 
coñecemento obtido 
noutras fontes e co que 
sabe. 

• ORB1.1.6. Valora a 
influencia dos trazos 
lingüísticos e dos 
procedementos 
retóricos na eficacia da 
mensaxe. 

B1.2. Discursos persuasivos 
orais en situacións formais 
(presentacións e debates) e 

B.1.2. Escoitar e ver discursos 
persuasivos sinxelos de 

•  ORB1.2.1. Identifica 
nos textos orais os 
argumentos principais e

 Identifica nos textos orais os 
argumentos principais e a tese. 

1ª,2ª,3 Rúbrica
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informais. Tipos de discurso 
persuasivo. Intención 
comunicativa. Estrutura do 
texto. Procedementos retóricos.
Características estilísticas. 

B1.3. Pronuncia, voz, mirada, 
linguaxe corporal e presenza 
escénica. 

diferentes tipos. a tese. 

Explica a intención persuasiva do 
discurso e exprésaa.

Identifica a estrutura do texto e a 
relación entre algunhas ideas que 
expón. 

Contrasta o contido do texto co 
coñecemento obtido noutras 
fontes e co que sabe. 

Identifica os recursos da linguaxe 
non verbal 

1ª,2ª,3

1ª,2ª,3

1ª,2ª,3

1ª,2ª,3

Rúbrica

Rúbrica

Rúbrica

Rúbrica

• ORB1.2.2. Explica a 
intención persuasiva 
do discurso e 
exprésaa.

• ORB1.2.3. Identifica 
a estrutura do texto e 
a relación entre as 
ideas que expón. 

• ORB1.2.4. Contrasta 
o contido do texto co 
coñecemento obtido 
noutras fontes e co 
que sabe. 

• ORB1.2.5. Identifica os
recursos da linguaxe 
non verbal e describe o 
seu valor expresivo. 

Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo

• B2.1. Concreción 
dunha mensaxe 
persuasiva. Trazos da

• B2.1. Elaborar unha 
mensaxe breve e 
clara que funcione 

• ORB2.1.1. Condensa 
nunha frase breve e 
clara unha mensaxe Condensa nunha frase breve e 3ª

Rúbrica
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mensaxe persuasiva: 
claridade e 
brevidade. 

como núcleo do 
discurso. 

persuasiva. clara unha mensaxe persuasiva. 

• B2.2. Adaptación do 
discurso ao contexto. 

• B2.3. Estratexias 
para captar a 
atención e a 
benevolencia da 
audiencia. 

• B2.4. Adaptación do 
discurso ao modelo 
textual ou xénero 
elexido.

• B2.5.Adaptación ao 
tempo e á canle de 
comunicación.

B2.2. Adaptar a creación e o 
deseño do discurso ás 
características do contexto 
comunicativo. 

    ORB2.2.1. Emprega nun 
texto estratexias 
comunicativas para captar a 
atención e a benevolencia da 
audiencia.

Emprega nun texto estratexias 
comunicativas para captar a 

atención e a benevolencia da 
audiencia.

Planifica o discurso tendo en 

conta as características do modelo
ou xénero elixido. 

Deseña o discurso tendo en conta 

o tempo e a canle de 
comunicación de que dispón. 

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

Rúbrica

Rúbrica

Rúbrica

ORB2.2.2. Planifica 
o discurso tendo en 
conta as 
características do 
modelo ou xénero 
elixido. 

ORB2.2.3. Deseña o 
discurso tendo en 
conta o tempo e a 
canle de 
comunicación de que 
dispón. 

• B2.6. B2.3. Identificar e manexar ORB2.3.1. Identifica as 
fontes das que pode obter 

Identifica as fontes das que pode 
obter información. 

1ª,2ª,3ª Rúbrica
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Documentación e 
investigación.Alfa- 
betización mediática

• B2.7.Tipos de fontes 
documentais.Crite-
rios de selección.

• B2.8. Estratexias de 
procura. 

fontes documentais. información. 

Selecciona as fontes documentais 
máis acaídas e as súas propias 
vivencias para extraer contidos e 
ideas variadas relacionadas co 
tema do discurso. 

1ª,2ª,3ª Rúbrica

ORB2.3.2. Selecciona as 
fontes documentais máis 
acaídas e as súas propias 
vivencias para extraer 
contidos e ideas variadas 
relacionadas co tema do 
discurso. 

B2.9. Xestión da 
información. 

•

• B2.4. Obter e 

organizar a 
información para 
afondar no 
coñecemento do tema
do discurso, 
mediante a 
documentación e a 
investigación

ORB2.4.1. Analiza de xeito 
crítico a información atopada
e avalía a súa idoneidade 
para o obxectivo do seu 
discurso. 

Analiza de xeito crítico a 
información atopada e avalía a súa
idoneidade para o obxectivo do 
seu discurso. 

 Organiza os datos para o seu 
tratamento facendo uso das 
técnicas de traballo intelectual. 

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

Rúbrica

Rúbrica

ORB2.4.2. Organiza os datos
para o seu tratamento 
facendo uso das técnicas de 
traballo intelectual. 

B2.10. Selección das ideas. 
Tipos de contidos: contidos 
lóxicos (datos, teorías, citas, 
etc.) e os emocionais 
(anécdotas, imaxes, vídeos, 
etc.). 

B2.5. Seleccionar as ideas 
máis adecuadas e 
organizalas nunha estrutura 
ordenada e eficaz. 

ORB2.5.1. Selecciona as 
ideas combinando 
equilibradamente os contidos
lóxicos cos emocionais, para 
construír unha proposta 
persoal e orixinal. 

Selecciona as ideas combinando 
equilibradamente os contidos 
lóxicos cos emocionais, para 
construír unha proposta persoal e 
orixinal. 

1ª,2ª,3ª Rúbrica
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B2.11. Recursos 
argumentativos: premisas, 
teses e siloxismos. 

B2.6. Empregar recursos 
propios da argumentación. 

ORB2.6.1. Emprega con 
propiedade os recursos 
propios da argumentación. 

Emprega con propiedade algúns 
recursos propios da 
argumentación. 

1ª,2ª,3ª Rúbrica

B2.12. Estrutura do 
discurso: introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. Disposición das 
ideas. 

B2.7. Organizar as ideas 
nunha estrutura ordenada e 
eficaz. 

ORB2.7.1. Organiza os 
contidos nunha estrutura 
clara e eficaz, na que se 
observa unha introdución, 
unha conclusión e un 
desenvolvemento coherente 
do corpo do discurso. 

Organiza os contidos nunha 
estrutura clara e eficaz, na que se 
observa unha introdución, unha 
conclusión e un desenvolvemento 
coherente do corpo do discurso. 

1ª,2ª,3ª Rúbrica

B2.13. Textualización do 
discurso. 

• B2.14. Coherencia e 

cohesión. 
• B2.15. Corrección 

lingüística. 
• B2.16. Figuras 

retóricas: metáfora, 
paralelismo, antítese, 
interrogación 
retórica, etc. 

B2.8. Redactar o discurso 
con corrección lingüística, 
creatividade e eficacia 
persuasiva. 

ORB2.8.1. Redacta o 
discurso con coherencia, 
cohesión e corrección 
lingüística. 

Redacta o discurso con 
coherencia, cohesión e corrección 
lingüística.

 Emprega recursos retóricos 
básicos  

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

Rúbrica

Rúbrica
ORB2.8.2. Emprega recursos
retóricos básicos de maneira 
orixinal e ao servizo da 
eficacia persuasiva. 

B2.17. Proceso de revisión. B2.9. Realizar o proceso de ORB2.9.1. Realiza sucesivas Realiza sucesivas revisións, 
correccións e melloras do texto, 

1ª,2ª,3ª Rúbrica
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Correctores. 

•

revisión do texto. revisións, correccións e 
melloras do texto, 
axudándose da 
autoavaliación e da 
coavaliación. 

axudándose da autoavaliación e da
coavaliación. 

Utiliza as TIC nos procesos de 
revisión da corrección ortográfica. 1ª,2ª,3ª Rúbrica

ORB2.9.2. Utiliza as TIC 
nos procesos de revisión da 
corrección ortográfica. 

Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo

B3.1. Memorización do 
discurso. Regras 
mnemotécnicas. 

• B3.1. Desenvolver 

estratexias 
mnemotécnicas do 
discurso a partir de 
secuencias pequenas 
ata dar co texto 
completo. 

• ORB3.1.1. 

Desenvolve 
estratexias propias 
para memorizar un 
texto. 

Desenvolve estratexias propias 
para memorizar un texto. 

1ª,2ª,3ª Rúbrica

B3.2. Interiorización do 
discurso. 

• B3.2. Memorizar o 

discurso deixando 
espazo para a 
improvisación e a 
espontaneidade. 

• ORB3.2.1. Presenta 

un texto aprendido 
sen perder a 
improvisación e a 
espontaneidade

Presenta un texto aprendido sen 

perder a improvisación e a 
espontaneidade

1ª,2ª,3ª Rúbrica

B3.3. Xestión emocional • B3.3. Potenciar as • ORB3.3.1. Realiza Realiza unha exposición na que 

procura manifestar confianza, 
1ª,2ª,3ª Rúbrica
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para falar en público 
(entusiasmo, confianza e 
seguridade). 

emocións positivas 
na exposición perante
o público. 

unha exposición na 
que procura 
manifestar confianza,
seguridade e 
serenidade para gozar
da oportunidade de 
presentar o seu 
discurso perante un 
auditorio. 

seguridade e serenidade para 
gozar da oportunidade de 

presentar o seu discurso perante 
un auditorio. 

B3.4. Xestión das emocións 
negativas. 

• B3.4. Controlar a 

conduta asociada ás 
emocións negativas 
ante situacións 
comunicativas con 
público. 

ORB3.4.1. Recoñece as 
emocións negativas (medo 
escénico, inseguridade, 
nerviosismo, etc.) como 
unha manifestación natural 
da exposición perante o 
público.  

Recoñece as emocións negativas 
(medo escénico, inseguridade, 

nerviosismo, etc.) como unha 
manifestación natural da 

exposición perante o público.

Desenvolve estratexias propias e 
saudables para controlar a conduta

asociada ás emocións negativas.  

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

Rúbrica

Rúbrica

ORB3.4.2. Desenvolve 
estratexias propias e 
saudables para controlar a 
conduta asociada ás 
emocións negativas.

B3.5. Dicción: pronuncia, • B3.5. Pronunciar con ORB3.5.1. Pronuncia con 
corrección e claridade un 

Pronuncia con corrección e 
claridade un texto de creación 

1ª,2ª,3ª Rúbrica
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volume, ritmo, ton, 
modulación, intensidade, 
pausas e silencios. 

corrección, claridade 
e expresividade. 

texto de creación propia. propia. 

Emprega con especial coidado o 
ritmo de elocución natural de 
xeito que permita seguir a 
exposición con facilidade.

Emprega as pausas, os silencios e 
os cambios de ton e de ritmo de 
maneira significativa, para 
potenciar o poder expresivo do 
seu discurso.

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

Rúbrica

Rúbrica

ORB3.5.2. Emprega con 
especial coidado o ritmo de 
elocución natural de xeito 
que permita seguir a 
exposición con facilidade. 

ORB3.5.3. Emprega as 
pausas, os silencios e os 
cambios de ton e de ritmo de
maneira significativa, para 
potenciar o poder expresivo 
do seu discurso. 

B3.6. Quinésica: 
comunicación corporal. Tics.

• B3.7. Proxémica: 

espazo escénico. 
• B3.8. Naturalidade 

fronte a 
artificiosidade. 

B3.6. Empregar a linguaxe 
corporal e a presenza 
escénica como códigos 
comunicativos para enxalzar
a expresividade e eficacia do
discurso. 

ORB3.6.1. Emprega nunha 
exposición a mirada, a 
posición do corpo e a 
xestualidade de maneira 
natural, eliminando 
progresivamente pequenos 
vicios e tics inadecuados. 

Emprega nunha exposición a 
mirada, a posición do corpo e a 
xestualidade de maneira natural, 
eliminando progresivamente 
pequenos vicios e tics 
inadecuados.

Ocupa o espazo con naturalidade 
e personalidade, evitando o 
artificio. 

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

Rúbrica

Rúbrica

ORB3.6.2. Ocupa o espazo 
con naturalidade e 
personalidade, evitando o 
artificio. 

B3.9. Soportes informáticos B3.7. Utilizar programas ORB3.7.1. Deseña Deseña presentacións con 1ª,2ª,3ª Rúbrica
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e audiovisuais para apoiar o 
discurso. 

informáticos e audiovisuais 
para o deseño de 
presentacións co fin de 
potenciar o significado e a 
expresividade do discurso. 

presentacións con 
diapositivas sinxelas, claras e
creativas, e emprega con 
moderación os recursos 
audiovisuais. 

diapositivas sinxelas, claras e 
creativas, e emprega con 
moderación os recursos 
audiovisuais. 

Bloque 4. Oratoria, valores e educación emocional 

B4.1. Oratoria para a 
construción da veracidade 
do discurso. 

B4.1. Usar a oratoria como 
un instrumento ético para a 
construción ou aproximación
colectiva á verdade.

ORB4.1.1. Emprega nun 
discurso as estratexias da 
retórica e da oratoria de 
maneira ética e honesta, 
recoñecendo as debilidades 
do razoamento propio e 
valorando as achegas do 
razoamento alleo. 

Emprega nun discurso as 
estratexias da retórica e da 
oratoria de maneira ética e 
honesta, recoñecendo as 
debilidades do razoamento propio 
e valorando as achegas do 
razoamento alleo. 

Identifica as estrataxemas que 
terxiversan a información. 

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

Rúbrica

Rúbrica

ORB4.1.2. Identifica as 
estrataxemas que terxiversan
a información. 

B4.2. Oratoria para a 
participación activa na 
democracia. 

B4.2. Elaborar textos para 
intervir en ámbitos de 
participación social, reais ou
simulados, con respecto 
polas normas de convivencia
e procurando a resolución 
pacífica dos conflitos. 

ORB4.2.1. Presenta 
proxectos, achegas, opinións 
ou refutacións en ámbitos 
orais diversos reais ou 
ficticios. 

Presenta proxectos, achegas, 
opinións ou refutacións en 
ámbitos orais diversos reais ou 
ficticios. 

 Elabora discursos para a defensa 
lexítima de dereitos establecidos. 

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

Rúbrica

RúbricaORB4.2.2. Elabora discursos
para a defensa lexítima de 
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dereitos establecidos. 

B4.3. Representación das 
habilidades persoais e 
sociais no discurso. 
Autoconfianza, empatía e 
asertividade. 

B4.3. Desenvolver as 
relacións interpersoais e a 
propia personalidade grazas 
ao uso cívico da palabra. 

ORB4.3.1. Recoñece a 
manifestación das súas 
habilidades intrapersoais a 
través do discurso. 

Recoñece a manifestación das 
súas habilidades intrapersoais a 
través do discurso. 

Presenta as súas ideas desde unha 
perspectiva empática e sen agredir
as outras persoas. 

Desenvolve habilidades asertivas 
para expor as propias ideas con 
honestidade, afirmando os propios
dereitos. 

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

1ª,2ª,3ª

Rúbrica

Rúbrica

Rúbrica

ORB4.3.2. Presenta as súas 
ideas desde unha perspectiva
empática e sen agredir as 
outras persoas. 

ORB4.3.3. Desenvolve 
habilidades asertivas para 
expor as propias ideas con 
honestidade, afirmando os 
propios dereitos. 
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5.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.

5.1.PRINCIPIOS METODOLÓXICOS XERAIS

   En primeiro lugar, o traballo debe ser fundamentalmente práctico: poucos contidos de carácter conceptual e moitas actividades que permitan desenvolver as 
destrezas fundamentais vinculadas coa materia, nomeadamente aquelas que teñen que ver coa oralidade, sen perder nunca de vista a necesidade de establecer un 
clima de confianza e seguridade que favoreza a expresión do alumnado. 

   En segundo lugar, débese fomentar o traballo cooperativo, pois facilita a implicación do alumnado, permite desenvolver as competencias lingüística, social e cívica
a través da interacción, e propicia a creación dun clima adecuado para a autoavaliación e a coavaliación. 

  En terceiro lugar, resulta imprescindible a coordinación e o traballo interdisciplinar con outras materias: moitas das habilidades desta materia son comúns a outras 
(xestión da información, comprensión de lectura, escoita comprensiva, expresión escrita, etc.), polo que o tratamento integrado destes elementos competenciais 
suporá un mellor aproveitamento do tempo e redundará en beneficio da aprendizaxe do alumnado.

   
En cuarto e último lugar, a metodoloxía de traballo por proxectos, sempre orientada á acción, á integración coherente de coñecementos, habilidades, destrezas e 
actitudes, e á creación dun produto real (un concurso de debate, elaboración de discursos para datas sinaladas, a organización de conferencias ou presentacións, etc.),
parece adecuada para mobilizar todos os elementos curriculares da materia. 

5.2. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS ESPECÍFICAS DERIVADAS DA SITUACIÓN  CREADA POLO COVID

Estamos a vivir unha situación excepcional que pode provocar diferentes escenarios: confinamento dalgunha aula na casa, confinamento da profesora 
de lingua pero non dos alumnos, confinamento dalgúns alumnos determinados pero non do resto da clase,  etc... polo que a metodoloxía ten que 
adaptarse a estas circunstancias.

A AULA VIRTUAL será o recurso utilizado como vía de comunicación cos alumnos e como vehículo de aprendizaxe, independientemente de que a 
clase sexa presencial, é dicir, as profesora colgará semanalmente as indicacións sobre o que se vai traballar na sesión dese período. Esas indicacións 
poden incluir os materiais necesarios para o desenvolvemento da sesión: apuntes, fichas con exercicios, videotitoriais sobre o tema... Ainda que a clase 
sexa presencial, a AULA VIRTUAL será unha ferramenta fundamental xa que permite descargar os materiais, e telos na pantalla reducindo, na medida
do posible, o uso de fotocopias en papel.

   No caso de que algún alumno non poda asistir ás clases temporalmente, as profesoras enviaranlle un correo coas instruccións para traballar eses días 
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(aínda que estean na aula virtual) e facilitaranlle os arquivos se non os podesen descargar da Aula Virtual. Se toda a clase está confinada ou a profesora
dese curso non pode dar clase presencial, enviará un correo a todo o alumnado afectado coas instruccións, mesmo coas indicacións dunha posible 
sesión “on line”. 

   Para garantir o dereito á educación do alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática, as profesoras contarán con apuntes, fichas e materiais 
diversos en papel para que a familia poda recollelos na secretaría do centro, despois de enviarlles un correo coas instruccións pertinentes.

6.MATERIAIS E RECURSOS QUE SE VAN UTILIZAR.

-Utilizaremos, sobre todo, recursos audiovisuais; as novas tecnoloxías permitennos achegarnos aos discursos históricos e actuais mais coñecidos, así como a videos 
de concursos de debate, exposicións...que poden servir de modelo para os alumnos.(http://fundacionactivate.org e outras...)
-Usaremos, ademais, diferentes páxinas web relacionadas cos bos usos lingüísticos (http://www.rae.es/  http://cvc.cervantes.es/ http://academia.gal/…

-Asimesmo, se lle proporcionará ao alumno material fotocopiable (de artigos, revistas, prensa, exposicións…) para traballar diferentes estándares de aprendizaxe.

7.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO.

7.1.ENSINO PRESENCIAL

Os procedementos  para avaliar serviranse de:
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- A observación directa do traballo da clase: en xeral, os exercicios propóñense para realizar na clase de modo que o profesor poida constatar que é o 
propio alumno quen os realiza e observar quen demostra maior ou menor capacidade á hora de aplicar os contidos.

- Fóra do horario escolar as súas tarefas centraranse en actividades de reforzo ou ampliación, lectura de textos, visionado de videos, propostas ou 
actividades que exixan materiais e recursos de fóra da aula (consultas en bibliotecas ou na rede, por exemplo). 

- A autoavaliación e coavaliación: a maioría das actividades son de carácter oral nas que os alumnos deben dirixirse aos seus compañeiros, ben en 
directo, ben a través dun video grabado, co cal resultará mais doado que eles mesmos avalíen as suas intervencións e as dos seus compañeiros 
Obviamente, aos alumnos se lles proporcionará de antemán unha rúbrica os aspectos que van ser avaliados e a puntuación de cada un, para que sexa 
consciente en todo momento da sua propia avaliación.

- A coavaliación: nos traballos en equipo os alumnos incluirán de forma conxunta unha valoración das dificultades con que se atoparon e dos 
resultados obtidos.
- A análise das tarefas desenvolvidas: as actividades diarias serán corrixidas na clase polo profesor vendo se os alumnos van asimilando os conceptos e 
procedementos.

Tamén se valorará o grao de participación e a actitude dos alumnos cara á materia. 

                             Instrumentos

– Ao ser unha materia fundamentalmente práctica, os instrumentos de avaliación deben ser variados, pero sobre todo empregaranse a escala de 
valoración e as rúbricas.

–
                       Criterios de cualificación

Traballos escritos (elaboración de textos 
argumentativos, análise de textos e discursos...) 30,00 %

Tarefas orais (Actuación en debates, participación en
presentacións públicas, realización de discursos e 
exposicións)

70,00 %
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   A avaliación será continua, é dicir, en cada proba trimestral avaliaranse estándares de aprendizaxe xa avaliados o trimestre anterior.

   

Reforzo e ampliación

   O alumnos que teñan dificultades para seguir a materia, recibirán reforzo naqueles aspectos que se consideren necesarios; o reforzo consistirá na
entrega de fichas con exercicios que repasen os coñecementos tratados na clase.

   Por outro lado, a profesora tamén deberá ter preparadas actividades de investigación ou ampliación de coñecementos para aqueles alumnos que,
tendo adquiridos a maior parte dos contidos do curso, mostren unha actitude positiva hacia a materia e presenten inquietudes por superarse.

Notas

   Para a obtención da calificación global da asignatura a final de curso, realizarase unha media ponderada das notas correspondentes a cada avaliación,
segundo a seguinte porcentaxe:

20 % - Nota do primeiro trimestre

30 % - Nota do segundo trimestre

50 % - Nota do terceiro trimestre.
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NOTA DA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE XUÑO

Cando remate a terceira avaliación, a profesora distribuirá na aula actividades de recuperación, reforzo e ampliación segundo o caso:

-  Os alumnos que non alcancen a cualificación de 5 na terceira avaliación terán que realizar as tarefas orais e os traballos escritos que se lles
indiquen; cada alumno será informado de qué aspectos ten que recuperar.

- Os alumnos que teñan un 5 ou máis nota na terceira avaliación adicarán as sesións na aula para realizar tarefas de ampliación ( debates, visionado
de discursos, lecturas... ). Estas tarefas son obligatorias e contarán para a nota final de xuño).

Alumnos con menos dun 5 na terceira avaliación Alumnos cun 5 ou máis nota na terceira avaliación

Criterios de cualificación

Tarefas orais 30,00%

Traballos escritos 70,00%

Criterios de cualificación

Nota da terceira avaliación 70,00%

Tarefas de ampliación na aula 30,00%
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7.1.ENSINO SEMIPRESENCIAL

Dado que a asignatura só se imparte unha hora semanal é difícil que un alumno que poda sufrir un confinamento non sexa capaz de seguir a asignatura 
por medio da Aula Virtual, xa que serían unha ou dúas sesións; non obstante, a través da Aula Virtual de do correo electrónico, o alumno pode enviar
os traballos ou videos para que podan ser avaliados.

Os procedementos, instrumentos e criterios de cualificación serán os mesmos que en caso de ensino presencial

7.3.ENSINO NON PRESENCIAL

Parece difícil que un alumno non poda recibir clase presencial pero, de ser o caso, seguiría as clases por medio da Aula Virtual onde se colgarán os
contidos e actividades relativos a cada sesión  eenviará os traballos e videos por medio da Aula Virtual e do correo electrónico. 

Os procedementos, instrumentos serán os mesmos que en caso de ensino presencial pero os criterios de cualificación cambian:

                       Criterios de cualificación
Tarefas para entregar, traballos , exposicións, libros 
de lectura, ortografía…  100%
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8.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRACTICA DOCENTE.

A avaliación do proceso do ensino e da práctica docente permitirá revisar e modificar o proceso de ensino-aprendizaxe.

INDICADOR VALORACIÓN1 PROPOSTA DE
MELLORA

       Realización da avaliación inicial ao principio de 
curso.

       Revisión frecuente dos traballos realizados e 
indicación de pautas para realizalos e melloralos.

        Información sobre a realización das tarefas que 
procure detectar os fallos e os logros.

        Uso de criterios de avaliación que permitan 
avaliar equilibradamente os diferentes contidos.

        Fomento da autoavaliación e da coavaliación.

        Proposta de actividades de reforzo.

       Proposta de actividades de a ampliación.

        Vinculación das unidades de programación con 
situacións reais, funcionais e motivantes.

        Uso de diferentes técnicas de avaliación. 

1  Utilizarase a seguinte escala:  pouco axeitada (non se cumpriu o indicador), axeitada (cumpriuse o indicador) e boa (superouse o indicador).
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        Identificación en cada instrumento de avaliación
da súa relación cos estándares.

        Información ao alumando  e aos pais e nais.

A avaliación do proceso de ensino e da práctica docente ao final de cada unidade de programación permitirá introducir as modificacións que posibiliten

a mellora do proceso. Avaliaremos o proceso, os resultados finais , os logros e dificultades para propoñer melloras 

9.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E 
RECUPERACIÓN

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS
  

Como os grupo de alumnos que cursan Oratoria son  moi pequenos, a profesora atenderá individualmente dentro da propia aula a aqueles rapaces que

non consigan superar a materia nalgunha avaliación, axudandolles con tarefas de reforzo. 
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10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

  As medidas de atención á diversidade desta materia teñen como fin o lograr o máximo desenvolvemento das capacidades dos alumnos, os cales

manifestan distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, intereses e motivación.  Isto implica a necesidade de empregar métodos de ensino alternativos

(segundo a diversidade do alumno e o seu ritmo de aprendizaxe), sen renunciar á existencia de obxectivos xerais e comúns.

Levaremos a cabo un seguimento individual dos alumnos que teña en conta o seu nivel de partida, para intentar responder ás necesidades  daqueles que

presenten dificultades de aprendizaxe ou menores capacidades. As medidas curriculares non significativas (medidas de reforzo educativo) que se

poderán  adoptar  para  a  atención  destes  alumnos  basearanse  na  modificación  dos  elementos  non  prescritivos  do  currículo  (a  metodoloxía),

concretamente sobre os seguintes aspectos:

A secuencia de contidos, os agrupamentos previstos, as actividades (introdución de actividades de reforzo e inclusión de actividades cun menor

nivel de dificultade e de abstracción), a selección de materiais, o tempo adicado á aprendizaxe dos contidos, os procedementos de avaliación, a

priorización de contidos.

Por outra banda, os alumnos que mostran unha especial motivación ou un grao de coñecementos superior ó do grupo de referencia poderán realizar

actividades de ampliación.
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11.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 
TRABALLARÁN

O traballo coa oratoria implica, de maneira case inevitable e aínda que sexa nun nivel básico, unha reflexión ética sobre os fins que nos propomos os seres humanos
e os medios dos que nos valemos para os conseguir, unha valoración das perspectivas coas que nos achegamos a un tema de discusión e unha toma de conciencia
respecto á subordinación das ideas e dos intereses propios ao concepto da verdade, aos valores democráticos e aos dereitos fundamentais. Ao ser unha materia na que
se fan debates, argumentacións e exposición variadas, os temas transversais deben quedar totalmente integrados na programación de aula, sendo considerados como
uns contidos máis que se traballaran no proceso de ensino-aprendizaxe. 

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

En principio, a día de hoxe, non está convocado ningún concurso de debate pero os alumnos participarían de inmediato de coñecer algún.

- Os alumnos de Oratoria serán, na medida do posible, os encargados de presentar aqueles actos públicos que haxa no centro ( festivais, recitais,
charlas con algún escritor…)

13.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN.
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Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoevaluación da realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para 
iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente evaluar o funcionamento do programado no 
aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 
 
De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada
trimestre, para así poder recoller mellóralas no seguinte. Dita ferramenta descríbese a continuación:

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR A MELLORAR
PROPOSTAS DE 
MELLORA

Temporalización das 
unidades didácticas

Desenvolvemento dos 
objectivos didácticos

Manexo dos contentidos da 
unidade

Descriptores 
e desempeños competenciais

Realización de tarefas
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Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas

Recursos

Claridade nos criterios 
de avaliación

Uso de diversas ferramentas 
de avaliación

Portfolio de evidencias 
dos estándares de 
aprendizaxe

Atención a la diversidade

Interdisciplinariedade

14.CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

As actividades previstas son as seguintes:
- Lectura comprensiva de textos relacionados cos contidos estudados: discursos, textos de divulgación, artigos...
- Creación de textos propios partindo dos modelos lidos na aula.
- Divulgación dos fondos dispoñibles na biblioteca sobre o discurso persuasivo e a lingua oral.
- Colaboración coas actividades organizadas polo Equipo da Biblioteca.

15.CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS.
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As actividades previstas para a aplicación das TICs ao traballo de aula son as seguintes:
-Utilización de medios audiovisuais: visionado de documentais e fragmentos de películas relacionados coa exposición de argumentos.

16.CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

- Fomentamos a cooperación entre os alumnos traballando en grupo na búsqueda de información.
- Participaremos en debates no que se trate de temas relacionados coa convivencia.
- Realizamos o visionado de videos sobre discuros que melloran as relacións entre os alumnos.

- Contribuimos a fomentar a autoestima dos rapaces porque é un grupo pequeño e lles é máis doado participar.

  

17.CONTRIBUCIÓN AO  PLAN LINGÜÍSTICO.

   
 Ofrecemos aos alumnos diferentes tipos de videos e películas onde  traballan a competencia lingúística, sobre todo a oral.

- Traballamos a expresión oral na lectura de textos dramatizados.
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