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IES CANIDO – INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021- 
2022 

Materia ORATORIA Curso 1º BACH 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

 
 

 OBXECTIVOS CONTIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

1ª 
AVA 

h 

b 

e 

f 

i 

B1.1. Discursos persuasivos escritos (presentacións e debates). Tipos de discurso 

persuasivo. Intención comunicativa. Estrutura do texto. Procedementos retóricos. 
Características estilísticas. 

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

informais. Tipos de discurso persuasivo. Intención comunicativa. Estrutura do texto. 
Procedementos retóricos. Características estilísticas. 

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

B2.1. Concreción dunha mensaxe persuasiva. Trazos da mensaxe persuasiva: claridade e 

brevidade. 

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 elixido. 

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

B2.6. Documentación e investigación. Alfabetización mediática. 

B2.7. Tipos de fontes documentais. Criterios de selección. 

B2.8. Estratexias de procura. 

B2.9. Xestión da información. 

B2.10. Selección das ideas. Tipos de contidos: contidos lóxicos (datos, teorías, citas, etc.) 

e os emocionais (anécdotas, imaxes, vídeos, etc.). 

B2.11 Recursos argumentativos: premisas, teses e siloxismos. 

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

ideas. 

B2.13. Textualización do discurso.  

B2.14. Coherencia e cohesión. 

B2.15. Corrección lingüística. 

B2.16. Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, antítese, interrogación retórica, etc. 

B2.17. Proceso de revisión. Correctores. 
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B3.1. Memorización do discurso. Regras mnemotécnicas. 

B3.2. Interiorización do discurso. 

B3.3. Xestión emocional para falar en público (entusiasmo, confianza e seguridade). 

B3.4. Xestión das emocións negativas. 

B3.5. Dicción: pronuncia, volume, ritmo, ton, modulación, intensidade, pausas e silencios. 

B3.6. Kinésica: comunicación corporal. Tics. 

B3.7. Proxémica: espazo escénico. 

B3.8. Naturalidade fronte a artificiosidade. 

B3.9. Soportes informáticos e audiovisuais para apoiar o discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 
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3ª 
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B4.1. Oratoria para a construción da veracidade do discurso. 

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

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

empatía e asertividade. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 

 

 

 
1ª AVA 

B.1.1. Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de 

diferentes tipos. 

B.1.2. Escoitar e ver discursos persuasivos sinxelos de diferentes 

tipos. 

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

núcleo do discurso. 

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

características do contexto comunicativo. 

B2.3. Identificar e manexar fontes documentais. 

B2.4. Obter e organizar a información para afondar no 

coñecemento do tema do discurso, mediante a documentación e 

a investigación. 

B2.5. Seleccionar as ideas máis adecuadas e organizalas nunha 

estrutura ordenada e eficaz. 

B2.6. Empregar recursos propios da argumentación. 

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

B2.8. Redactar o discurso con corrección lingüística, 

creatividade e eficacia persuasiva. 

B2.9. Realizar o proceso de revisión do texto. 

Elaborar discursos escritos 

Elaborar discursos orais breves 

Adaptar o discurso ao contexto 
Seleccionar información correctamente 

Utilizar argumentos axeitadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
2ª AVA 

B3.1. Desenvolver estratexias mnemotécnicas do discurso a 

partir de secuencias pequenas ata dar co texto completo. 

B3.2. Memorizar o discurso deixando espazo para a 

improvisación e a espontaneidade. 

B3.3. Potenciar as emocións positivas na exposición perante o 

público. 

B3.4. Controlar a conduta asociada ás emocións negativas ante 

situacións comunicativas con público. 

B3.5. Pronunciar con corrección, claridade e expresividade. 

B3.6. Empregar a linguaxe corporal e a presenza escénica como 

códigos comunicativos para enxalzar a expresividade e eficacia 

do discurso. 

B3.7. Utilizar programas informáticos e audiovisuais para o 

deseño de presentacións co fin de potenciar o significado e a 

expresividade do discurso. 

Falar públicamente sen ansiedade e coa maior seguridade posible 

 
 
 
 
 
 
 
 

3ª AVA 

B4.1. Usar a oratoria como un instrumento ético para a 

construción ou aproximación colectiva á verdade. 

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. 

B4.3. Desenvolver as relacións interpersoais e a propia 

personalidade grazas ao uso cívico da palabra. 

Elaborar discursos veraces 
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  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

 

 

- Actividades conceptuais. Nelas os alumnos e alumnas irán substituíndo de forma progresiva as súas ideas 

previas polas desenvolvidas na clase. Deben ser capaces de manexar un vocabulario específico e definir 

con precisión e claridade os conceptos centrais de cada unidade. 

- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, o alumnado debe ser capaz de analizar un texto, 

identificando o seu tema, tese e ideas secundarias. Para iso, ten que poder expoñer os argumentos ou 

estruturas de razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo de actividades están orientadas á comprensión dos contidos temáticos 

das diferentes unidades e á reelaboración dos devanditos contidos. O alumnado debería poder entender e 

expoñer os principais puntos do tema e razoar a partir deles. 

- Actividades de razoamento e argumentación. Supoñen unha maior autonomía por parte do alumnado, 

posto que debe elaborar unha idea fundamentada e apoiada nunha serie de argumentos. Esta actividade 

pode realizarse de forma escrita, como unha redacción, unha toma de postura ante unha tese, etc., ou 

oralmente, nunha exposición pública ou nun debate. 

Todas estas actividades está referidas de xeito concreto na programación por estándar de aprendizaxe 

 

 

Un seguimento individual de 

cada alumno sobre a 

realización das actividades de 

cada unha das unidades 

didácticas. Neste seguimento 

terase en conta non só a 

realización de cada unha das 

tarefas senón tamén a 

evolución do alumno tendo 

en conta o seu punto de 

partida e de chegada. Este 

seguimento contestará a 

adquisición dos distintos 

contidos. Para este 

seguimento individual terase 

en conta a realización das 

tarefas,e a implicación do 

alumno/a coa materia. Esto 

indicará que o alumno amosa 

unha actitude positiva cara a 

asignatura o que incidirá 

positivamente na nota final 

de xuño ou setembro.  

 

 

 

 
  CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN  

 
 

A avaliación realizarase do seguinte xeito: 

 Unha proba oral realizada de forma individual en  cada avaliación. Esta proba realizarase, ben de maneira única ou en varías 

sesións con unha división dos contidos. No caso de dividir os contidos e facer máis de unha proba, farase media entre as 

diversas probas sempre e cando ningunha delas estea por debaixo de 3. 

    Un seguimento individual de cada alumno sobre a realización das actividades de cada unha das unidades didácticas citado 

no apartado anterior 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 A proba ou probas citadas no apartado anterior puntuará o 100% e nela  se contemplan  os estándares de aprendizaxe e 

consistirá nunha serie de preguntas ou calquera tipo de actividades de avaliación desenvolvidas ao longo do trimestre que 

recollan os diferentes estándares de cada bloque temático   

Ademais disto, @ alumn@ que no seu seguemento individual amose unha actitude positiva cara á materia, a final de 

curso a súa nota poderá ser redondeada hacia arriba. E decir, un alumno ou alumna con actitude positiva(entrega de 

exercicios, traballos en tempo e forma, participa activamente na clase, etc.) e un 4.5 na nota de estándares poderá acadar o 5; 

pero no caso de que a actitude sexa negativa o 4.5 converterase nun 4. Para as notas de cada unha das distintas avaliacións 

farase a media das probas realizadas en cada avaliación, sempre que ningunha das notas estea por debaixo de 3. 

Para dar a nota final terase en conta a media das notas das tres avaliacións (sempre que o alumno teña aprobadas as tres) 

con un valor de dez puntos. No caso de que se teña unha avaliación suspensa con menos de un 3 o alumno ou alumna poderá 

recuperar esa avaliación de xeito extraordinario 
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