
Destrezas orais nivel C1
Sección de Culleredo

Introdución

Este curso ten como finalidade proporcionar ao alumnado de nivel C1 estratexias para poder 
comunicarse con outros usuarios de maneira fluída e espontánea, sen apenas esforzo, demostrando 
un bo dominio dunha ampla variedade de lingua, cun uso flexible e efectivo da lingua para fins 
sociais, académicos e profesionais.

Duración e temporalización

Na Sección da EOI en Culleredo impartirase, ao longo do curso académico 2022-23, este curso de 
setembro a maio, cunha duración total de 60 horas repartidas en 25 sesións de 2 horas presenciais 
semanais (martes de 16:00 a  18:00h) e de 10 horas non-presenciais repartidas durante o curso, nas 
cales o alumnado terá que preparar contido para presentar na aula pola súa conta.

Obxectivos xerais de produción

 Producir e co producir con fluidez, espontaneidade e case sen esforzo, independentemente
da  canle,  unha  ampla  gama  de  textos  orais  extensos,  claros  e  detallados,  conceptual  e
estruturalmente complexos, en diversos rexistros, e cunha entoación e acento adecuados á
expresión de matices de significado, mostrando dominio dunha ampla gama de recursos
lingüísticos propios das estratexias discursivas, da interacción e para lograr a compensación
que faga imperceptibles as dificultades que poida ter para expresar o que quere dicir, e que
lle permite adecuar con eficacia o seu discurso a cada situación comunicativa.

 Mediar  entre falantes da lingua meta ou de distintas linguas en situacións específicas e
complexas,  nos  ámbitos  persoal,  público,  académico  e  profesional,  transmitindo  con
flexibilidade, corrección e eficacia, unha ampla gama de textos orais complexos.

Obxectivos específicos de produción

 Facer declaracións públicas con fluidez, case sen esforzo e usando a entoación para 
transmitir o significado con precisión.

 Realizar presentacións claras e ben estruturadas, sobre un tema complexo, ampliando con 
sub-temas, desenvolvendo ideas concretas e defendendo puntos de vista con argumentos e 
exemplos adecuados, apartándose cando sexa necesario do texto preparado para continuar 
con aspectos propostos pola audiencia e rematar cunha conclusión axeitada, unha vez 
respondidas as preguntas finais.



 Participar nunha entrevista, como entrevistador/a ou entrevistado/a, ampliando e 
desenvolvendo as ideas discutidas, utilizando mecanismos adecuados para manter o bo 
desenvolvemento do discurso.

 Participar en conversas formais ou informais, cunha ou varias persoas interlocutoras, que 
traten temas abstractos, complexos ou específicos.

 Facer un uso emocional ou humorístico do idioma, expresar as propias ideas e opinións con 
precisión, presentar liñas argumentais de maneira convincente e responder con eficacia.

Contidos

O curso está deseñado por unidades temáticas, abarcando ámbitos como a alimentación, a ciencia e
a  tecnoloxía,  compras  e  actividades  comerciais,  cultura  e  actividades  artísticas,  economía  e
industria, goberno, política e sociedade, identidade persoal, información e medios de comunicación,
lecer e tempo libre, relacións persoais e sociais e resolución de conflitos, a saúde e a prevención,
traballo e actividades profesionais, a natureza e o medio ambiente, viaxes e estancias no estranxeiro.

Metodoloxía

En todas as sesión serán propostas actividades e estratexias de interacción oral, e empregaranse
vídeos, gravacións ou textos escritos de pouca extensión, ben como modelo ou como fonte para
poder elaborar unha conversa ou debate a partir do mesmo, facendo fincapé nos trazos fonéticos da
lingua  de  estudo  para  mellorar  a  entoación  e  a  pronunciación  e  ampliando  o  vocabulario  e  a
corrección léxico-gramatical para favorecer a fluidez e a riqueza. Tamén se practicarán tarefas de
mediación oral. Ademais, o alumnado terá que preparar, partindo dun modelo dado, mediante vídeo
ou na propia aula, unha serie de presentacións curtas (máximo 10 minutos) sobre temas específicos
(un lugar a visitar / visitado, un artista, o seu traballo, un artigo da prensa, un plan de mellora da
cidade,...).

Avaliación

Ao principio do obradoiro realizarase unha avaliación de diagnóstico na que se detecte o nivel
inicial de cada alumno/a. Esta avaliación consistirá nunha conversa informal na aula na que o/a
profesor/a escoitará as actuacións de cada alumno/a e dará feedback sobre o seu nivel inicial.

En todas as sesións, os alumnos terán a oportunidade de participar en conversas en parellas ou en
debates co resto do grupo.

No caso das presentacións  individuais,  o/a alumna/o recibirá o feedback de xeito inmediato ao
rematar as mesmas.
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