
  OPTATIVAS EN 1º DE ESO    

 

 

AFONDAMENTO EN INGLÉS  

 

 Para o vindeiro curso, o departamento oferta a materia de afondamento en inglés nos cursos de 

1º e 2º da ESO, cunha hora á semana.  

 As clases serán nunha aula de informática e así, poderemos xogar mentras aprendemos e 

practicamos o aprendido nas clases, en grupos de menos alumnos utilizando as novas tecnoloxías (TIC). 

Unha  aprendizaxe lúdica e divertida, que esperamos que che guste. 

 É unha asignatura optativa, non te esquezas de marcala cando cubras o impreso de matrícula 

para o próximo curso. ESPERÁMOSTE!! 

 

 

 

ORATORIA 

 Relevancia e Demanda social: Nunca coma hoxe houbo tantas situacións nas que actuar como 

oradores, coa posibilidade de chegar a unha audiencia masiva. A participación democrática 

activa, o desenvolvemento persoal, a consecución dunha carreira académica exitosa e o 

exercicio de calquera profesión pasan hoxe en día polo dominio da oratoria. Algúns  exemplos: 

debates, participacións en órganos de goberno, defensas de teses ou de proxectos de fin de 

carreira, mesas redondas, breves discursos de inauguración, discursos comerciais, 

presentacións de ideas ante asociacións... 

 Concepto de “Oratoria”: A oratoria, a arte de falar, é inseparable da retórica, a arte de 

persuadir. O seu obxectivo é influír nas demais persoas mediante o emprego da palabra.  

 Contidos: Organízase en catro bloques:  

 "Inventio", centrada na procura dos materiais necesarios para a elaboración do 

discurso, destacando o análise dos recursos retóricos. 

 "Dispositio" sobre a elección e estruturación deses materiais.  



 "Elocutio", traballa a concreción verbal do discurso. 

 "Memoria", centrada nas técnicas de memorización. 

 "Actio", céntrase na posta en escena do discurso. 

 Metodoloxía:  

 Enfoque interdisciplinar: Coordinación con outras materias para elaborar proxectos 

compartidos.   

 Enfoque práctico e funcional, traballando por proxectos: Poucos contidos de carácter 

conceptual e moitas actividades orais ante diferentes públicos, intentándose crear un 

produto final real: actuacións, debates, presentacións ou conferencias ante os seus 

compañeiros, pais, profesores, etc.  

 Traballo en equipo: Fomentar o traballo cooperativo, para desenvolver as competencias 

lingüística, social e cívica, ademáis de aprender a xestionar a súa autoestima e estado 

emocional durante os discursos. 

 Fomento das novas tecnoloxías: Emprego de soportes audiovisuais e informáticos que 

serven de apoio ao discurso.  

 

 

VALORES ÉTICOS  

 A materia Valores Éticos dende 1º ESO ata 4º ESO forma parte dunha secuencia e non pode 

tomarse de maneira completamente illada. Ten como obxectivo básico orientar ao alumnado adolescente 

na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto 

se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica.  

 Isto supón que o proxecto vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a 

honradez intelectual ou o apego á realidade. O proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, 

dende a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a 

súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal. 

 O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos, que se desenvolven dende 

1º de ESO ata 4ª de ESO, con enfoques, perspectivas e niveis de fondura diferente.  

 

 Os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traballan o referido á personalidade e á súa 

constitución, a esixencia dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. 

 


