
ANEXO 1

PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN
DO CENTRO

ORATORIA 1º DE BACHARELATO



ORATORIA  (1º de (BAC) ) Preséntase neste formato e como un Anexo , a programación de Oratoria, aprobada pola 
inspección educativa no curso académico 2017/2018.
consérvase oa presentación no seu formato tal e como o solicitou a inspección no seu día.

Materia de libre configuración do centro ( 1 hora semanal )
A introdución no currículo dunha materia como ORATORIA responde á necesidade de cubrir unha deficiencia na formación do noso
alumnado,  na  que  apenas  ten  cabida  o  discurso  oral.A arte  de  falar  en  público  conseguiu  en  moitasocasións  transformar
sociedades e persoas. A nosa é a época histórica que máis recorre á oratoria, pois é a que dispón de máis oportunidades e medios
para conseguir transformacións e melloras.
 O importante non é xa a adquisición de contidos, senón a capacidade de utilizar de xeito eficiente o propio pensamento, e saber
manexar  as  estratexiasaxeitadas  para  a  adquisición,  uso  e  aplicación  da  información.
Consideramos que, hoxemáis que nunca,  saber falar ben ante un público é unhanecesidade. Quen sabe comunicar ben ten
asegurado, en boa medida, o éxito profesional, social, académico, económico e político. É máis, quencoñece técnicas como a
oratoria, posúe a bagaxe que lle permite exercer o poder (nassúas distintas manifestacións) e ser críticos con el.
A oratoria e durante séculos a estrutura educativa occidental e constituíronse como disciplinas cunha decidida vocación práctica:
influírnasdemaispersoas mediante o emprego da palabra. É importante recoñecer a finalidade práctica destas disciplinas, pois a
principal acusación que historicamenterecaeu sobre elas é que proporcionan artificios e estrataxemas para influír mediante a
invención de interesadas aparencias de verdade. A didáctica da oratoria debe partir dunha base ética sólida: o lexítimodereito a
influír debe asentarse nahonestidade, na procura ounaconstrución compartida da verdade e no diálogo democrático. O traballo coa
oratoria implica, de maneira case inevitable e aínda que sexanun 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 aosdereitosfundamentais.
Especial relevancia pretende ter nesta asignatura a metodoloxía empregada. De conformidade co proposto nos novos currículos
LOMCE, preténdese dar protagonismo a metodoloxías activas e colaborativas que modifiquen as habituais prácticas educativas. 



BLOQUE I. ORATORIA E ELOCUENCIA
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE
COMPETENCIAS CLAVE

Dominar, tanto na expresión 
oral coma na escrita, a lingua
galega e a lingua castelá.

B.1.1.Oratoria. Concepto, 
obxecto e funcións. A peza 
oratoria e a elocuencia. A 
persuasión como obxectivo 
primordial da elocuencia.

B.1.2.Reseña histórica. As 
Escolas de Oratoria.

B.1.3.Discursos persuasivos 
escritos. Tipos de discurso 
persuasivo. Estrutura do 
texto. Procedementos 
retóricos.

B.1.1.1. Comprender o 
significado da oratoria.

B.1.1.2.Identificar nun 
discurso os distintos recursos
persuasivos.

B.1.2.1.Identificar as 
principais concepcións da 
retórica ao longo da historia.

B.1.2.2.Recoñecer e utilizar 
as fontes documentais 
referidas ás diferentes 
escolas de oratoria.

B.1.3.1.Traballar con 
distintos tipos de discursos 
persuasivos escritos.

B.1.1.1.1.Comprende e 
explica o significado da 
oratoria.
B.1.1.2.1.Identifica os 
distintos recursos persusivos.

B.1.2.1.1.Identifica as 
principais concepcións da 
oratoria que se deron ao 
longo do tempo.
B.1.2.2.1. Analiza e comenta 
textos significativos da arte 
da oratoria.

B.1.3.1.1.Localiza nos textos 
escritos os argumentos 
principais e a tese, a 
estrutura do texto e a 
relación entre ideas, as 
estratexias para captar a 
atención e a benevolencia da
audiencia; explica a 
intención do discurso; valora 
a influencia dos trazos 
lingüísticos e dos 
procedementos retóricos na 

CCL

CCL

CCL



B.1.4. Discursos persuasivos 
orais en situacións formais. 
Tipos de discurso persuasivo.
Estrutura do texto. 
Procedementos retóricos.

B.1.4.1. Traballar con 
distintos tipos de discursos 
persuasivos orais.

eficacia da linguaxe.

B.1.4.1.1.Localiza nos textos 
escritos os argumentos 
principais e a tese, a 
estrutura do texto e a 
relación entre ideas; explica 
a intención do discurso; 
identifica os recursos da 
linguaxe non verbal, e 
describe o seu valor 
expresivo.

CCL

BLOQUE II.  CREACIÓN DO DISCURSO PERSUASIVO
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE
COMPETENCIAS CLAVE

Dominar, tanto na expresión 
oral coma na escrita, a lingua
galega e a lingua castelá.

Utilizar eficazmente e con 
responsabilidade as 
tecnoloxías da información e 
da comunicación.

B.2.1.A mensaxe persuasiva 
e as súas características.

B.2.2.Adaptación do discurso
ao contexto, ao tempo e á 
canle de comunicación.
B.2.3.Adaptación do discurso
ao xénero elixido.
B.2.4.Estratexias para captar 
a atención e a benevolencia 
da audiencia.

B.2.1.1.Elaborar unha 
mensaxe breve e clara que 
sirva como núcleo do 
discurso.

B.2.2.Adaptar o discurso ás 
características do contexto 
comunicativo.

B.2.1.1.1.Condensa nunha 
frase breve e clara unha 
mensaxe persuasiva.

B.2.2.1.Adapta o discurso ao 
contexto, , ao tempo e á 
canle de comunicación.
B.2.3.1.Elabora o discurso en
función das características 
do xénero elixido.
B.2.4.1.Utiliza estratexias 
comunicativas para captar a 
atención e a benevolencia da
audiencia.

CCL

CCL
CSC
CAA



B.2.5.Documentación e 
investigación.

B.2.6.Xestión da 
información.

B.2.7.Estrutura do discurso: 
introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión.

B.2.8.Figuras retóricas: 
metáfora, antítese, 
interrogación retórica, etc.

B.2.5.1.Identificar e manexar
fontes documentais.

B.2.6.1.Obter e organizar a 
información.

B.2.7.1. Organizar as ideas 
nunha estrutura ordena e 
eficaz.

B.2.8.1.Utilizar recursos 
retóricos básicos de forma 
orixinal e ao servizo da 
eficacia persuasiva.

B.2.5.1.1.Identifica e 
selecciona as fontes 
adecuadas para obter 
contidos e ideas relacionadas
co tema do discurso.

B.2.6.1.1.Analiza de xeito 
crítico a información e 
organiza os datos para o seu 
tratamento.

B.2.7.1.1.Estrutura os 
contidos nunha disposición 
clara na que se distingue 
unha introdución, unha 
conclusión e un 
desenvolvemento coherente 
do discurso.

B.2.8.1.1.Emprega recursos 
retóricos básicos de maneira 
orixinal e eficaz.

CCL
CSC
CAA

CCL
CAA
CD
CMCCT

CCL
CAA

CCL

BLOQUE III. CALIDADES E COMPETENCIAS DO ORADOR
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE
COMPETENCIAS CLAVE

Dominar, tanto na expresión
oral coma na escrita, a lingua
galega e a lingua castelá.

B.3.1.Competencias
intelectuais  do  orador:
corrección  lingüística,
creatividade,  eficacia

B.3.1.1.Redactar  o  discurso
con  corrección  lingüística,
creatividade  e  eficacia
persuasiva.

B.3.1.1.1.Redacta  o  discurso
con  solvencia,  cohesión  e
corrección lingüística.

CCL
CAA



Consolidar  unha  madurez
persoal  e  social  que  lles
permita  actuar  de  maneira
responsable  e  autónoma  e
desenvolver o seu espírito
crítico. Ser quen de prever e
resolver  pacificamente  os
conflitos persoais,  familiares
e sociais.

Afianzar  o  espírito
emprendedor  con  actitudes
de  creatividade,
flexibilidade,  iniciativa,
traballo  en  equipo,
autoconfianza  e  sentido
crítico.

persuasiva.

B.3.2.Competencias
emocionais:  confianza,
seguridade,  entusiasmo.
Xestión  das  emocións
negativas  (medo  escénico,
inseguridade, nerviosismo)

B.3.3.Condicións  físicas:
prestancia  (posición  do
corpo);  elocución  (voz,
dicción); xesticulación.

B.3.1.2.Memorizar o discurso
utilizando  estratexias
mnemotécnicas  deixando
espazo para a improvisación
e a espontaneidade.

B.3.2.1.Potenciar  as
emocións  positivas  na
exposición ante o público.

B.3.2.2.Controlar  a  conduta
asociada  ás  emocións
negativas.

B.3.3.1.Pronunciar  con
claridade,  corrección  e
expresividade.

B.3.3.2.Empregar  a  linguaxe
corporal  e  a  presenza
escénica  como  sódigos
comunicativos  co  obxectivo
de  sulir  a  eficacia  e

B.3.1.2.1.Expón  un  texto
aprendido  sen  perder  a
improvisación  e  a
espontaneidade.

B.3.2.1.1.Realiza  unha
exposición  caracterizada
pola confianza, entusiasmo e
serenidade,  co obxectivo de
disfrutar da oportunidade de
presentar  o  seu  discurso
ante o público.
B.3.2.2.1.Identifica  as
emocións  negativas  como
unha  manifestación  natural
da exposición ante o público.

B.3.3.1.1.Pronuncia  con
correción  e  claridade,  ritmo
de  elocución  natural,  e
emprega  as  pausas,  os
silencios e os cambios de ton
e  ritmo  para  potenciar  o
poder expresivo do discurso.
B.3.3.2.1.Emprega  nunha
exposición  a  mirada,  a
exposición  do  corpo  e  a
xestualidade  de  maneira
natural.

CCL
CAA
CSIEE

CCL
CAA
CSC
CSIEE

CCL
CAA



expresividade do discurso.

BLOQUE IV. ORATORIA E VALORES ÉTICOS

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE

Dominar, tanto na expresión
oral coma na escrita, a lingua
galega e a lingua castelá.

Consolidar  unha  madurez
persoal  e  social  que  lles
permita  actuar  de  maneira
responsable  e  autónoma  e
desenvolver o seu espírito
crítico. Ser quen de prever e
resolver  pacificamente  os
conflitos persoais,  familiares
e sociais.

Afianzar  o  espírito
emprendedor  con  actitudes
de  creatividade,
flexibilidade,  iniciativa,
traballo  en  equipo,
autoconfianza  e  sentido
crítico.

Exercer  a  cidadanía
democrática,  desde  unha
perspectiva global,

B.4.1.Veracidade  como
fundamento e  finalidade do
discurso persuasivo.

B.4.2.A  importancia  da
retórica  nas  sociedades
democráticas.

B.4.3.As habilidades persoais
e  sociais  no  discurso:
autoconfianza,  empatía  e
asertividade.

B.4.4.Modelo  Parlamento
Europeo.  Simulación  do
funcionamento  do

B.4.1.1.Utilizar  a  oratoria
como  instrumento  ético  de
construción da verdade.

B.4.2.1.Elaborar  textos  para
intervir  en  ámbitos  de
participación  social  con
respecto  polas  normas  de
convivencia  e  procurando  a
resolución  pacífica  de
conflitos.

B.4.3.1.Desenvolver  as
relacións  interpersoais  e  a
propia  personalidade  grazas
ao uso cívico da palabra.

B.4.4.1.utilizar  os
coñecementos adquiridos na
simulación  de  sesións  do

B.4.1.1.1.Emprega  as
estratexias  da  oratoria  de
maneira ética e honesta.

B.4.2.1.1.Elabora  discursos
para  a  defensa  lexítima  de
dereitos establecidos.

B.4.3.1.1.Desenvolve as súas
ideas  desde  unha
perspectiva  empática,  sen
agredir  a  outras  persoas;  e
desenvolve  habilidades
asertivas  para  expoñer  as
propias  ideas  con
honestidade,  afirmando  os
propios dereitos.

B.4.4.1.1.Utiliza  os
coñecementos  adquiridos
nesta unidade na simulación

CAA
CSC
CCEC

CSC
CSIEE

CAA
CSIEE

CCL
CAA
CSC



e  adquirir  unha  conciencia
cívica responsable, inspirada
polos valores da Constitución
española  e  do  Estatuto  de
autonomía de
Galicia,  así  como  polos
dereitos  humanos,  que
fomente  a
corresponsabilidade  na
construción  dunha
sociedade xusta e equitativa
e  favoreza  a
sustentabilidade.

Parlamento Europeo. Parlamento Europeo, de  sesións  do  Parlamento
Europeo.

CSIEE

TEMPORALIZACIÓN
- 1º TRIMESTRE: BLOQUE I 
- 2º TRIMESTRE: BLOQUE II
- 3º TRIMESTRE: BLOQUES III e IV
-

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
Con respecto aos procesos de ensinanza, os indicadores de logro e a súa graduación serán os seguintes: 
Probas escritas, cuaderno de traballo do alumno:
1-4: pouca consolidación
5-6: nivel mínimo
7-8: nivel notable
9-10: nivel excelente



Exerciciosindividuaisna aula:
1-4: débil execución
5-6: mínima execución
7-8: execución notable
9-10: execución excelente
Traballosindividuaisougrupais, actividades complementarias:
1-4: baixa eficiencia e participación
5-6: mínima eficiencia e participación
7-8: notable eficiencia e participación
9-10: excelente eficiencia e participación

Un resultado entre 1 e 4 produto da media aritmética dos indicadores de logro das diferentes probas outraballos realizados ao
longo do curso implicará unhaavaliación insuficiente da marcha do alumno/a.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
Algúns dos procedementos de avaliación utilizados serán os seguintes:
- Programación  de  actividades  que  permitan  desenvolver  as  destrezas  fundamentais  vinculadas  coa  materia,

nomeadamenteaquelas 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. 

- Fomento do 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. 

- Impulsar o traballo por proxectos, orientado á acción, á integración coherente de coñecementos, habilidades, destrezas e
actitudes, e á creación dunproduto real (un concurso de debate, a organización de conferencias oupresentacións, etc.), coa
finalidade de mobilizar todos os elementos curriculares da materia.



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Estes serán variados  para poder atender as diversas destrezas e competencias que traballa a materia e mais para valorar a
evolución do alumnado. Como ferramenta, serán moi adecuadas as rúbricas ou escalas de valoración para recoller os datos froito
da observación sistemática do seu traballo. Destacamos, neste sentido:
- Observación directa do alumno/a para avaliar o seu interés, participación e esforzo, así como o traballo, tanto individual

como en grupo.
- Realización de traballo por proxectos (organización de conferencias oupresentacións, concursos de debate, etc.)
- Utilización de modelos de referencia (modelo ONU, modelo Parlamento Europeo, etc.)

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
Cómpre pór o acento na orientación metodolóxica do tratamento da oratoria nas aulas. O traballo debe ser fundamentalmente
práctico: poucos contidos de carácter conceptual e actividades variadas que permitan desenvolver as destrezas fundamentais
vinculadas coa materia e o fomento do traballo cooperativo e por proxectos. Tamén será de gran importancia a coordinación e o
traballo  interdisciplinar  con  outras  materias  xa  que  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. 

ORGANIZACIÓN  DOS  PROCEDEMENTOS  QUE  LLE  PERMITAN  AO  ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS
NECESARIOS
Non proceden.


