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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN:  

1.1 INTRODUCIÓN.  

O estudo da lingua constitúe unha necesidade básica dentro da ensinanza secundaria. En tanto medio de 

comunicación primordial para o desenvolvemento de calquera actividade diaria que implique a máis mínima 

interacción entre individuos, non pode haber materia más útil e fundamental que a lingua. Esta proporciona aos 

alumnos e futuros cidadáns o vehículo para unha adecuada interacción, a capacidade e a competencia para 

comunicarse nas diversas situacións e níveis nos que se desenvolverá a súa vida cotiá e, ademáis, permitiralle 

acceder ao enorme caudal imaxinativo da cultura do país, das súas tradicións máis arraigadas e do seu acerbo 

cultural inserto na súa literatura e nos escritos dos seus escritores e pensadores máis sobranceiros. 

A lingua é pensamento (crecemento individual, formación persoal) pero tamén comunicación, 

interacción, intercambio de ideas e pragmática. Esta programación didáctica de lingua castelá e literatura non é 

allea a esas consideracións fundamentais, por iso o maior logro como docentes é a formación integral dos 

alumnos como futuros cidadáns participantes na sociedade moderna e democrática de España, dotados de 

capacidade crítica e de medios expresivos e oratorios que os capaciten para o seu desenvolvemento civil, na 

vida diaria ou no desempeño dos seus empregos. 

1.2 CENTRO.  

O I.E.S. de Vilalonga está localizado nunha zona rural, no lugar da Salgueira, parroquia de Vilalonga, 

concello de Sanxenxo (Pontevedra). Comezou a súa actividade en novembro de 1980 como instituto de 

Formación Profesional, fundíndose, en 1989, co Instituto de Bacharelato que se creara ao seu carón baixo a 

denominación actual.  

A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Científico-Tecnolóxico e de 

Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos Formativos de Grao Medio (Xestión Administrativa e 

Electromecánica de Vehículos) e Superior (Administración e Finanzas), a Formación Profesional Básica 

(Mantemento de Vehículos e servizos Administrativos) até a ensinanza de adultos (Nivel II de Educación 

Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do Ciclo Medio de Xestión Administrativa). 

1.3 ALUMNADO.  

Respecto ao alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar o 1º curso nos distintos 

níveis e os que xa son alumnos do Centro nos demais cursos. No primeiro grupo atópase o alumnado de 1º de 

ESO, que provén maioritariamente dos tres centros adscritos de Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla), mentres 

que en 1º de Bacharelato a procedencia é do noso Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño 

e do centro concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha parte do alumnado tamén é do 
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propio Centro e o resto ten distinta orixe: Sanxenxo, Meaño, O Grove e mesmo Pontevedra. Nos restantes cursos 

de ESO, Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao que ocasionalmente se suma 

algún outro que cambia de centro por diversos motivos. 

O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na falta de esforzo e de 

valoración do estudo favorecidas polas dúas actividades económicas máis influentes nos concellos de orixe, que 

son a vitivinícola e a de servizos no turismo. Deste xeito, a ligazón do alumnado a estas actividades reduce, ao 

longo do curso e sobre todo na convocatoria extraordinaria de setembro, o seu rendemento académico como 

resultado da importancia que no ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta social. Esta dificultade 

faise máis patente na secundaria obrigatoria e no 1º curso de Bacharelato porque este alumnado amosa 

problemas de aprendizaxe por non ter desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo dado que lles custa 

traballo aprender e non están afeitos a esforzarse. 

Por outra banda, os casos de indisciplina tenden a reducirse nos últimos anos e están localizados case 

exclusivamente nos primeiros cursos do ensino obrigatorio (1º e 2º de ESO e FPB). 

1.4. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO. 

Neste presente curso 2019-2020 contamos con cinco profesores; todos eles con destino definitivo no 

centro. Impartimos os seguintes cursos e materias coas correspondentes horas lectivas e, no seu caso, con 

redución por cargos: 

ARINES GAGO, RAFAEL: 

• Lingua Castelá e Literatura de 2ºESO (6h.)

• Xefe de estudos (17h.)

BARREIRO PÉREZ, FÁTIMA: 

• Lingua Castelá e Literatura de 1º BACH. (12h.)

• Lingua Castelá e Literatura de 3º ESO (3h.)

• Ámbito de comunicación da Ensinanza de Adultos (5h.).

GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, MARÍA TERESA: 

• Lingua Castelá e Literatura de 1º ESO (16 h.).

• Lingua Castelá e Literatura de 2º ESO (3h.)

• Titoría de 2º ESO (1h.)
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GRANDAL LÓPEZ, VICENTE:  

• Lingua Castelá e Literatura de 4º ESO (9h.) 

• Titoría de 4º ESO (1h.)  

•  Lingua Castelá e Literatura de 3º ESO (6h.) 

• Literatura Universal de 1º de BACH (4h.) 

SÁNCHEZ CASTRILLÓN, GEMMA:  

• Xefatura de Departamento (2h.) 

• Lingua Castelá e Literatura de 2º BACH. (9h.) 

• Titoría 2º Bacharelato. 

• Oratoria de 1º ESO (1h.)  

• Ámbito de comunicación e sociedade II da FP Básica de Servizos Administrativos (5h.). 

1.5. MARCO LEGAL.  

A normativa legal que rexe esta programación é a que segue:  

• Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre polo que se establece o currículo básico en 

Educación Secundaria Oblrgatoria e Bacharelato. BOE del 3 de enero de 2015. 

• Ley orgánica 8/2013 do 9 de diciembre para a mellora da calidade educativa. BOE del 10 de 

Diciembre de 2013. 

• Orden ECD/65/2015 de 21 de enero pola que se describen as relacións entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o 

bacharelato. BOE del 29 de enero de 2015. 

• Decreto 86/2015 de 25 de xuño polo que se establece o currículo en educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato. DOGA do 29 de xuño de 2015. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE: 

O Decreto que desenvolve a LOMCE en Galicia explicita no artigo 3 a necesidade de fomentar no 

alumnado as chamadas competencias clave. Estas insisten no desenvolvemento das capacidades do alumnado, 

é dicir, o “saber facer” nos diversos ámbitos da vida adulta.  

O currículo desta materia, ao ter como meta o desenvolvemento da capacidade para interactuar de forma 

competente mediante a linguaxe nas diferentes esferas da actividade social, contribúe dun modo decisivo ao 

desenvolvemento de todos os aspectos que conforman a competencia en comunicación lingüística (CCL). 
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Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e a capacidade para tomar a lingua 

como obxecto de observación, aínda que se adquiren desde unha lingua, transfírense e aplican á aprendizaxe 

doutras. Esta aprendizaxe contribúe, do mesmo modo, a acrecentar esta competencia sobre o uso da linguaxe 

en xeral.  

Apréndese a falar e escoitar, a ler e escribir, para a interacción comunicativa, pero tamén para adquirir 

novos coñecementos. A linguaxe, a parte de instrumento de comunicación, é un medio de representación do 

mundo e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á construción de coñecementos 

mediante a linguaxe relaciónase directamente coa competencia clave de aprender a aprender (CCA). Do mesmo 

xeito, os contidos de reflexión sobre a lingua recollen un conxunto de saberes conceptuales (metalinguaxe 

gramatical) e procedimentais (capacidade para analizar, contrastar, ampliar e reducir enunciados mediante o uso 

consciente de certos mecanismos gramaticais, sustitución de elementos do enunciado por outros 

gramaticalmente equivalentes, uso de diferentes esquemas sintácticos para expresar unha mesma idea, 

diagnóstico e reparación de erros, etc.) que se adquiren en relación coas actividades de comprensión e 

composición de textos e que se reutilizan para optimizar a aprendizaxe lingüística, é dicir, para aprender a 

aprender a lingua. 

Por outra banda, aprender a empregar a lingua é tamén aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e emprender procesos de decisión, xa que unha das funcións da linguaxe é regular e orientar a nosa propia 

actividade. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas contribúe a progresar no sentido de iniciativa e na 

regulación da propia actividade con progresivo espíritu emprendedor (CSIEE). 

A materia axuda ao tratamento da información e a competencia dixital (CD) ao proporse como obxectivo 

proporcionar coñecementos e destrezas para a búsqueda e a selección de información relevante, segundo as 

diferentes necesidades, así como para a súa reutilización na produción de textos orais e escritos propios. A 

búsqueda e selección de moitas destas informacións requerirá, por exemplo, o uso adecuado de bibliotecas ou 

de Internet. A realización guiada destas búsquedas constituirá un medio para o desenvolvemento da competencia 

dixital. De feito, o currículo inclúe o uso de soportes electrónicos na composición de textos, de modo que poidan 

abordarse máis eficazmente algunhas operacións que interveñen no proceso de escritura: planificación, 

execución do texto, revisión. Por suposto, a competencia social e cívica (CSC), entendida como un conjunto de 

habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o respeto e o entendimento entre as persoas, pois, como 

xa se mencionou con anterioridade, aprender unha lingua é aprender a comunicarse con outros, a comprender o 

que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Os novos medios de comunicación dixitais que 

implican un uso social e colaborativo da escritura e dos coñecementos ligaríanse con estas dúas competencias.  

Por outro lado, a educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta competencia 

(CSC): a constatación da variedade dos usos da lingua, a diversidade lingüística e a valoración de todas as 

linguas como igualmente aptas para desempeñar as función de comunicación e de representación. Ademáis, a 
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materia contribúe a esta competencia na medida en que se analizan os modos mediante os que a linguaxe 

transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, co obxecto de contribuir á erradicación dos 

usos discriminatorios da linguaxe. 

Dentro desta materia, a lectura, interpretación e valoración das obras literarias contribúen de forma 

relevante ao logro dunha competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC) entendida como a 

aproximación a un patrimonio literario e a uns temas recurrentes que son expresión de preocupacións esenciais 

do ser humano. A súa contribución será máis relevante en tanto se relacione ao aprecio das manifestacións 

literarias con otras manifestacións artísticas, como a música, a pintura ou o cine.  

O rigor e a precisión no empleo da lingua son requisitos imprescindibles para o estudo das disciplinas 

que tratan o mundo físico e as matemáticas. As diferenzas entre a lingua escrita e a lingua oral, a obxectividade 

e a subxectividade, a divulgación e a especialización, son conceptos clave na expresión científica. Por iso, na 

medida en que o estudo e a práctica da lingua propia contribúe á consecución da precisión e o rigor das 

mensaxes, esta materia axuda a acrecentar nos alumnos a competencia matemática e a competencia en ciencia 

e tecnoloxía (CMCCT). 

3. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA. 

3.1. 1º ESO 

a) Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con diferentes 

intenciones comunicativas. 

b) Reter información relevante e extraer informacións concretas como secuencias dunha tarea sobre un 

texto oral. 

c) Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación audiovisual. 

d) Coñecer e aplicar estratexias de organización de contido e técnicas diversas que faciliten unha expresión 

oral coherente, cohesionada e de claridade expositiva. 

e) Valorar a lectura como fonte de aprendizaxe e enriquecimento persoal. 

f) Elaborar producións orais propias con corrección gramatical que expresen mensaxes con sentido 

completo. 

g) Ler, comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa utilizando técnicas e 

estratexias diversas que faciliten dita comprensión. 

h) Elaborar producións escritas seleccionando as técnicas apropiadas que permitan xerar textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

i) Recoñecer e utilizar algúns mecanismos de cohesión dos textos: algúns conectores e expresións 

referenciais. 
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j) Valorar a escritura como medio para mellorar as aprendizaxes e como estímulo de desenvolvemento 

persoal. 

k) Coñecer e utilizar as categorías gramaticais (substantivo, adxectivo, determinantes, pronome, verbo, 

adverbio, preposición e conxunción) e as súas características para mellorar e enriquecer as produccións 

lingüísticas. 

l) Identificar e describir a estrutura das palabras e recoñecer os seus mecanismos de formación, utilizando 

estes coñecementos para ampliar o vocabulario e mellorar a comprensión e a creación de textos. 

m) Coñecer, identificar e utilizar conceptos relacionados co significado das palabras: denotación e 

connotación, 

n) sinonimia e antonimia, tabú e eufemismo. 

o) Coñecer e aplicar as regras ortográficas e o seu valor social en aras dunha comunicación eficaz. 

p) Manexar o dicionario e outras fontes impresas e dixitais para resolver dúbidas sobre a lenguaxe e 

enriquecer o vocabulario. 

q) Coñecer e analizar os elementos constitutivos dunha oración simple e utilizalos na creación de oracións 

novas. 

r) Coñecer e aplicar o uso dos grupos nominais, adxectivais, preposicionais, verbais e adverbiais nunha 

oración simple. 

s) Coñecer a realidade plurilingüe de España. 

t) Ler obras da literatura española e universal de todos os tempos como fonte de pracer, enriquecimento 

persoal e de coñecemento do mundo e da historia. 

u) Ler, comprender, analizar algúns aspectos, valorar e emitir xuízos sobre diversos textos literarios. 

v) Coñecer as características da linguaxe literaria e algúns recursos lingüísticos e o seu uso en contextos 

literarios. 

w) Identificar e describir as características de obras de distintos xéneros literarios. 

x) Redactar textos con intención literaria. 
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS SEGUINTES ASPECTOS: TEMPORALIZACIÓN, 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, COMPETENCIAS CLAVE E PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

4.1. ORATORIA. 

 Oratoria. 1º de ESO 

Obxec-

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo para 

superar a materia 

Temporalización 

CC 

1ª 2ª 3ª 

 Bloque 1. O discurso persuasivo  

H 

I 

B1.1. Discursos 

persuasivos escritos 

(presentacións e 

debates). Tipos de 

discurso persuasivo. 

Intención comunicativa. 

Estrutura do texto. 

Procedimentos 

retóricos. 

Características 

estilísticas. 

 

 

B1.3. 

Pronunciación, voz, 

mirada, linguaxe 
corporal e presenza 

escénica. . 

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. 

Lectura de diferentes 

textos. 

Identifica o argumento. x x x  

 

 

 

 

CCL 

CAA 

ORB1.1.2. Explica a intención do 

discurso. 

ORB1.1.3. Identifica a estrutura do 

texto e a relación entre ideas. 

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 
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 Oratoria. 1º de ESO 

Obxec-

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo para 

superar a materia 

Temporalización 

CC 

1ª 2ª 3ª 

B.1.2. Escoitar e ver discursos 

Persuasivos sinxelos de diferentes 

tipos. 

rasgos lingüísticos e dos 

procedimentos retóricos na 

eficacia da mensaxe. 

Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo 

H B2.1. Concreción dunha 

mensaxe persuasiva. 

Rasgos da mensaxe 

persuasiva: claridade e 

brevedade. 

B2.1. Elaborar unha mensaxe breve 

e clara que funcione como núcleo do 

discurso. 

ORB2.1.1. Condensa  nunha frase 

breve e clara unha mensaxe 

persuasiva. 

Actividades de creación 

oral.  

Elabora a actividade. x x x CCL 

H 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 diseño 

do discurso ás características do 

contexto comunicativo. 

ORB2.2.1. Emprega nun texto 

estratexias comunicativas para 

captar a atención e a benevolencia 

da audiencia. 

Actividades de creación 

do discurso tanto orais 

como escritas. 

Elabora as actividades 

orais e escritas. 

x x x  

CCL 

CSC 

CAA 

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 da que dispoñe. 
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 Oratoria. 1º de ESO 

Obxec-

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo para 

superar a materia 

Temporalización 

CC 

1ª 2ª 3ª 

B 

E 

F 

H 

I 

B2.6. Documentación e 

alfabetización 

mediática. 

 

B2.7. Tipos de fontes 

documentais. Criterios 

de selección. 

 

B2.8. Estratexias de 

búsqueda. 

B2.3. Identificar e manexar fontes 

documentais. 

ORB2.3.1. Identifica as fontes das 

que pode obter información. 

Actividades de búsqueda 

de información en 

diferentes fontes como na 

internet.  

Realiza as búsquedas. x x x CCL 

ORB2.3.2. Selecciona as fontes 

documentais máis  adecuadas e as 

súas propias vivencias para extraer 

contidos e ideas variadas 

relacionadas co tema do discurso. 

B 

E 

F 

H 

I 

B2.9. Xestión da 

Información. 

B2.4. Obter e organizar a 

información para profundizar no 

coñecemento do tema do discurso, 

mediante a documentación e a 

investigación. 

ORB2.4.1. Analiza de maneira 

crítica a información encontrada e 

Avalía a súa idoneidade 

para o obxectivo do seu discurso. 

Actividades de búsqueda 

de información e 

selección dos contidos 

Busca e selecciona. x x x CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

ORB2.4.2. Organiza os datos para 

o seu tratamento facendo uso 

das técnicas de traballo intelectual. 

B 

E 

H 

B2.10. Selección das 

ideas. 

Tipos de contidos: 

Lóxicos (datos, teorías, 

citas, etc.) e os 

emocionais (anécdotas, 

imaxes, vídeos, 

etc.). 

B2.5. Seleccionar as ideas máis 

adecuadas e organizalas nunha 

estrutura organizada e eficaz. 

ORB2.5.1. Selecciona as ideas 

combinando equilibradamente os 

contidos lóxicos cos emocionais, 

para construír unha proposta 

persoal e orixinal. 

Actividades de búsqueda 

e selección . 

Busca e selecciona. x x x CCL 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

B 

E 

H 

B2.11 Recursos 

Argumentativos: 

premisas, 

tese e siloxismos. 

B2.6. Emplear recursos propios da 

argumentación. 

ORB2.6.1. Emprega con 

propiedade os recursos propios da 

argumentación. 

Actividades de 

argumentación. 

Argumenta sinxelamente. x x x CCL 
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 Oratoria. 1º de ESO 

Obxec-

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo para 

superar a materia 

Temporalización 

CC 

1ª 2ª 3ª 

B 

E 

H 

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. 

Actividades tanto orais 

como escritas. 

Estructura. x x x CCL 

CAA 

B 

H 

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 cunha 

corrección lingüística, creatividade e 

eficacia persuasiva. 

ORB2.8.1. Redacta o discurso 

cunha coherencia, cohesión e 

corrección 

lingüística. 

Actividades orais e 

escritas. 

Redacta un discurso 

mínimamente coherente. 

x x x CCL 

CAA 

CCEC 

ORB2.8.2. Emprega recursos 

Retóricos básicos de maneira 

Orixinal e ao servizo da eficacia 

Persuasiva. 

E 

H 

B2.17. Proceso de 

revisión. Correctores. 

B2.9. Realizar o proceso de revisión 

do texto. 

ORB2.9.1. Realiza sucesivas 

revisións, correccións e melloras 

do 

texto, axudándose da 

autoavaliación e da coavaliación. 

Actividades de 

auoavaliación.  

Autoavalíase. x x x CCL 

CAA 

 

 

CD 

ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos 

procesos de revisión da corrección 

ortográfica. 

Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo 
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 Oratoria. 1º de ESO 

Obxec-

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo para 

superar a materia 

Temporalización 

CC 

1ª 2ª 3ª 

B 

G 

B3.1. Memorización do 

discurso. 

Reglas mnemotécnicas. 

B3.1. Desenvolver estratexias 

mnemotécnicas do discurso a partir 

de 

Secuencias pequeñas ata dar co texto 

completo. 

ORB3.1.1. Desenvolve estratexias 

propias para memorizar un texto. 

Actividades de 

memorización de poemas 

e breves fragmentos de 

teatro, etc. 

Memoriza.  x x x CCL 

CMCCT 

CAA 

B 

G 

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. 

Actividades orais. Memoriza. x x x CCL 

CAA 

CSIEE 

D 

G 

B3.3. Xestión 

emocional para falar en 

público (entusiasmo, 

confianza e seguridade). 

B3.3. Potenciar as emocións 

positivas na exposición ante o 

público. 

ORB3.3.1. Realiza unha 

exposición na que busca 

manifestar confianza, 

seguridade e serenidade para 

desfrutar da oportunidade de 

presentar o seu discurso ante un 

auditorio. 

Actividades orais Intenta xestionar as 

emocións en público. 

x x x   CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

D 

G 

B3.4. Xestión das 

emocións negativas. 

B3.4. Controlar a conduta asociada 

ás emocións negativas ante situación 

comunicativas con público. 

ORB3.4.1. Recoñece as emocións 

negativas (medo 

escénico, inseguridade,  

nerviosismo, 

etc.) como unha manifestación 

natural da exposición ante o 

público. 

Actividades orais Intenta xestionar as 

emocións en público 

x x x CSIEE 

ORB3.4.2. Desenvolve estratexias 

propias e saludables para controlar 

a conduta asociada ás emocións 

negativas. 

CCL 

H B3.5. Dición: 

pronunciación, 

volume, ritmo, ton, 

B3.5. Pronunciar con corrección, 

claridade e expresividade. 

ORB3.5.1. Pronuncia con 

corrección e claridade un texto de 

creación propia. 

Actividades orais. Intenta pronunciar con 

corrección. 

x x x CCL 
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 Oratoria. 1º de ESO 

Obxec-

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo para 

superar a materia 

Temporalización 

CC 

1ª 2ª 3ª 

modulación, 

intensidade, pausas e 

silencios. 

ORB3.5.2. Emprega con especial 

coidado o ritmo de elocución 

natural de maneira que permita 

seguir a exposición con facilidade. 

CCL 

CAA 

ORB3.5.3. Emprega as pausas, os 

silencios e os cambios de tons e de 

ritmo de maneira significativa, 

para potenciar o poder expresivo 

do seu discurso. 

CCL 

CAA 

H B3.6. Kinésica: 

comunicación corporal. 

Tics. 

 

B3.7. Proxémica: 

Espacio escénico. 

 

B3.8. Naturalidade 

fronte a artificiosidade 

B3.6. Empregar a linguaxe corporal 

e a presenza escénica como códigos 

comunicativos para ensalzar 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. 

Actividades orais, de 

linguaxe corporal en 

debates, confrontacións, 

exposicións, etc. 

Intenta empregar a 

linguaxe corporal 

adecuadamente. 

x x x CAA 

ORB3.6.2. Ocupa o espazo con 

naturalidade e personalidade, 

evitando o artificio. 

CCL 

E 

H 

L 

B3.9. Soportes 

Informáticos e 

audiovisuais para apoiar 

o discurso. 

B3.7. Utilizar programas 

informáticos e audiovisuais para o 

deseño de presentación a fin de 

potenciar o significado e a 

expresividade do discurso. 

ORB3.7.1. Deseña 

presentacións con diapositivas 

sinxelas, claras e creativas, e 

emprega con moderación os 

recursos 

audiovisuais. 

Actividades orais a través 

da pizarra dixital, etc. 

Intenta empregar os 

programas informáticos 

na súa comunicación. 

x x x CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

A 

D 

B4.1. Oratoria para a 

construción da 

B4.1. Usar a oratoria como un 

instrumento ético para a construción 

ORB4.1.1. Emprega nun discurso 

as estratexias da retórica e da 

Actividades tanto orais 

como escritas. 

Intenta empregar 

algunhas estratexias 

x x x CAA 

CSC 
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 Oratoria. 1º de ESO 

Obxec-

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo para 

superar a materia 

Temporalización 

CC 

1ª 2ª 3ª 

G 

L 

veracidade do discurso. ou aproximación colectiva á 

verdade. 

oratoria de maneira ética e honesta, 

recoñecendo as debilidades do 

razonamento propio e valorando as 

aportacións do razonamento alleo. 

sinxelas da retórica e da 

oratoria. 

  CCEC 

ORB4.1.2. Identifica as 

estrataxemas que terxiversan a 

información. 

CAA 

CSC 

A 

D 

L 

M 

O 

B4.2. Oratoria para a 

participación activa na 

democracia. 

B4.2. Elaborar textos para intervir 

en ámbitos de participación social, 

reais ou simulados, con respeto 

polas normas de convivencia e 

procurando a resolución pacífica dos 

conflitos. 

ORB4.2.1. Presenta proxectos, 

aportacións, opinións ou 

refutacións en ámbitos orais 

diversos reais ou ficticios. 

Actividades orais sobre a 

súa realidade. 

Intenta aportar opinións 

sobre a súa realidade. 

x x x CSC 

CSIEE 

ORB4.2.2. Elabora discursos para 

a defensa lexítima de dereitos 

establecidos. 

CSC 

CSIEE 
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 Oratoria. 1º de ESO 

Obxec-

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo para 

superar a materia 

Temporalización 

CC 

1ª 2ª 3ª 

D 

G 

B4.3. Representación 

das habilidades 

personais e sociais no 

discurso. 

Autoconfianza, 

empatía e asertividade. 

B4.3. Desenvolver as relacións 

interpersonais e a propia 

personalidade grazas ao uso cívico 

da palabra. 

ORB4.3.1. Recoñece a 

manifestación das súas  

habilidades intrapersonais a través 

do discurso. 

Actividades de 

coavaliación orais e 

escritas.  

Coavalíase. x x x CSC 

ORB4.3.2. Presenta as súas ideas 

desde unha perspectiva empática e 

sen agredir ás outras persoas. 

CAA 

CSIEE 

ORB4.3.3. Desenvolve 

habilidades asertivas para expoñer 

as propias ideas con honestidade, 

afirmando os propios dereitos. 

CAA 
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5. METODOLOXÍA.  

 

Esta metodoloxía servirá para todos os cursos dos estudos secundarios, sempre tendo en conta os 

diferentes níveis aos que nos enfrentamos.  

a) Fundamentos. 

O desenvolvemento da competencia comunicativa nos seus diferentes aspectos (expresivo, 

interpretativo, creativo, conceptual, lóxico, pragmático, etc.) constitúe o principal obxectivo das materias da 

área lingüística e particularmente da materia de Lingua castelá e literatura. A este feito hai que engadir a dupla 

dimensión práctica-teórica da reflexión sobre a lingua (estudo do sistema e praxe lingüística no uso  inmediato 

en moi deferentes funcións pragmáticas: solicitar, denegar, confirmar, argumentar, debatir, aceptar, etc.) e a 

importantísima dimensión cultural e literaria do idioma cos seus aspectos colindantes: a lectura e a 

hermenéutica do texto con finalidade estética, a capacidade crítica, a educación da sensibilidade e das 

emocións e, inclusive, o desenvolvemento, dentro do posible, das habilidades e talentos creativos que no 

ámbito da expresión literario poida posuir o adolescente. A todos estes aspectos debe, pois, acomodarse o 

traballo do alumno e o do profesor. Adoitar unha metodoloxía didáctica axeitada e coherente que abranga esta 

finalidade última da ensinanza da lingua amósase como fundamental dentro da tarefa académica. 

Desde este punto de partida, a ensinanza da lingua deberá permitir unha combinación axeitada entre o 

traballo teórico, necesariamente limitado (explicacións, aclaracións de conceptos...) e o traballo práctico ou 

destinado á adquisición do dominio práctico do idioma tanto na vertente oral como na escrita (redaccións, 

exposicións, representacións, debates, análises, actividades gramaticais e literarias, creación artística, etc.). 

Engádase a iso a  urxencia, dentro dun mundo en vertixinoso desenvolvemento tecnolóxico, coa que esta 

dimensión práctica no traballo diario co idioma (mellor, cos idiomas, dentro do natural polilingüismo no que 

se move o sistema educativo) esixe o tratamento transversal das novas tecnoloxías da información e da 

computación. 

En resumo, a metodoloxía que se utilizará terá que ter en conta os seguintes aspectos: 

• Deberá combinar a exposición clara, sinxela e razoada con actividades prácticas dos diferentes 

contidos da materia. 

• Deberá atender aos diferentes aspectos da competencia lingüística: a reflexión gramatical, por suposto, 

pero tamén a práctica escrita e oral, as distintas tipoloxías discursivas, o carácter práctico do falar e 

interactuar con adecuación a diversos fins ou funcións pragmáticas... (CCL) 

• Deberá afondar no carácter propedéutico e heurístico da comunicación, proporcionando aos alumnos 

medios para evoluir por sí mesmos tanto no ámbito estrictamente académico coma no persoal e social 

(CAA, CSC). 
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• Deberá atender non só á adquisición de conceptos e contidos senón a unha comprensión integral do 

fenómeno lingüístico e da comunicación nos seus aspectos persoais (indagar sobre un mesmo, coñecer 

os propios pensamentos e opinións, expresar as emocións e canalizalas lingüísticamente, actuar 

coñecendo as implicacións fisiolóxicas e proxémicas do acto comunicativo) e sociais (interactuar, 

debater, comentar, chegar a acordos, pero tamén comprender, empatizar, consensuar...) (CSC). 

•  Deberá integrar, na medida do posible, as modernas tecnoloxías da información como un instrumento 

máis da aprendizaxe comunicativa, tendo en conta o seu carácter ancilar. Non se trata de rodearnos de 

tecnoloxía porque sí, se non cunha intención concreta: mellorar o coñecemento práctico do idioma por 

parte dos alumnos (CAA, CD, CSIEE). 

• Deberá combinar o traballo individual co traballo grupal artellando o que de persoal ten a creación 

idiomática co seu aspecto social (CSC). 

b) Práctica.  

Óptase, polo tanto, por unha metodoloxía activa, destinada a unha aprendizaxe práctica, significativa e 

funcional, que aproveite o dinamismo, os intereses dos xóvenes e os seus coñecemento previos nunha formación 

comunicativa o máis integradora que sexa posible. Con vías a este obxectivo, e xa nun nivel máis práctico, a 

metodoloxía didáctica no tratamento da lingua implicará: 

A. Integrar de maneira axeitada o tratamento teórico e conceptual coa reflexión deductiva e 

inductiva por parte do alumnos. A actividade académica irá, deste xeito, enfocada á espertar a capacidade 

do estudante de elaborar as súas propias reflexións e conclusións (CCL, CAA). 

B. Fundamental aspecto metodolóxico será o traballo con textos de diversas procedencias 

(xornalísticos, literarios, teóricos, publicitarios, cinematográficos, radiofónicos). O tratamento de textos 

implica, como é fácil supoñer, a meirande parte dos contidos da materia: reflexión crítica, comentario, 

extracción de información, tratamento de información, contraste de datos, interpretación de gráficos e 

sistemas, etc. A comprensión integral dos textos é, probablemente, a máis importante  labor dentro de 

calqueira materia lingüística (CAA, CCL, CMCT, CSIEE). 

C.  As actividades didácticas traballadas na aula serán variadas e traballarán moi diferentes 

aspectos, atendendo á diversidade de intereses, de motivacións e de coñecementos dos distintos alumnos. 

Neste sentido, poderánse ter en conta as seguintes: 

• actividades de detección de coñecementos previos: comentario de imaxes, lectura de 

textos, visionado de vídeos, minidebates... 

• actividades de lectura e interpretación: xa sinaladas como fundamentais no punto B. 

Dentro deste tipo de actividades hai que subliñar a natural importancia do libro de texto e das obras 

de lectura literaria coas que se traballará na aula, dentro do ámbito do plan lector do centro (CCL). 

• actividades de creación: redacción, producción de textos orais e escritos, dacordo co 
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estudo das diversas tipoloxías textuais (CSIEE, CAA). 

• actividades de investigación: dadas as necesidades de tempo e de espazo (aulas de 

informática, uso da biblioteca) serán necesariamente limitadas a un proxecto por curso. Estas 

actividades de grupo incentivan a autonomía e a reflexión e contribúen a acostumar ao alumno a 

traballar con moi distintas fontes de información, fomentando asimesmo a interdisciplinariedade. 

(CAA, CMCT, CSC, CD). 

• actividades de traballo e exposición: elaboración de murais informativos, 

proxeccións, presentacións en power point). Os traballos de aula poden  e deben ter unha certa 

notoriedade pública unha vez realizados. A exposición pública e a explicación das producións 

individuais ou colectivas do alumnado forman parte moi necesaria da súa avaliación. Non se trata 

só de traballar senon tamén de submeter a crítica por todos os demais compañeiros o traballo 

realizado (CAA, CSIEE). 

• actividades de dramatización: lectura pública de textos, recitación poética, 

representación dramatizada de escenas teatrais, representacións públicas no salón de actos do 

centro (colaboración nas posibles e diversas celebracións do centro). A colaboración do 

departamento nas actividades e conmemoracións que afectan a todo o centro é habitual (día do 

libro, día da muller, todos os santos, nadal, día da paz...) (CCL, CSC). 

• actividades de avaliación (controis e probas obxectivas orais e escritas). 

• actividades de reforzo. Para os alumnos que presenten dificultades no seu 

desenvolvemento académico. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS POR CURSOS. 

1º ESO ORATORIA 

Libro de texto: Materiais achegados polo docente. 

Materiais 

complementarios: 

Fichas complementarias. 

Dicionario de Lingua Castelá. 

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

ALUMNADO. 

7.1. AVALIACIÓN INICIAL.  

A avaliación inicial é un intrumento importante para a pronta detección e subsanamento de problemas 

ou carencias de aprendizaxe (conceptuais e/ou procedimentais) do alumnado na educación secundaria. Os 

procedementos para a avaliación inicial dos alumnos de ESO serán os seguintes segundo os cursos: 

7.1.1. ORATORIA 

 A avaliación inicial de Oratoria consistirá nunha presentación oral por parte de cada alumno e alumna.  

7.2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A avaliación é un proceso que se basea na observación sistemática da evolución do alumnnado. Combina, 

polo tanto, moi diversos aspectos da práctica educativa: o crecemento intelectual, o academento de conceptos, 

o progresivo dominio dos recursos idiomáticos, o desenvolvemento persoal e social, o afondamento nunha 

visión do mundo propia e fundamentada, etc.  

7.2.2. ORATORIA. 

A cualificación de cada alumno obterase como segue:  

Ponderación Instrumentos. 

100% Exposicións orais e debates. 

 

Como criterio para avaliar as distintas actividades, empregarase a seguinte rúbrica:  

RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPRESIÓN ORAL. 

DESEMPEÑO NIVEL 4 

(1 pto) 

NIVEL 3 

(0’75 ptos) 

NIVEL 2 

(0’5 ptos) 

NIVEL 1 

(0’25 ptos) 

SALUDO, 

PRESENTACIÓN. 

Saluda a la audiencia y 

presenta el tema que va 

a exponer. 

 

No saluda pero sí 

presenta el tema que va a 

exponer. 

Saluda pero no 

presenta el tema que 

va a exponer. 

 

No saluda a la 

audiencia y no 

presenta el tema que 

va a exponer. 

PRONUNCIACIÓN, 

CLARIDAD, 

FLUIDEZ. 

Pronuncia con claridad 

y fluidez todas las 

ideas que expone. 

 

Pronuncia con claridad y 

muestra fluidez, pero con 

algunas pausas y 

bloqueos. 

Pronuncia sin claridad 

o sin fluidez Con 

continuos bloqueos o 

pausas. 

No es capaz de 

pronunciar con 

claridad y fluidez 

todas las palabras. 

VOLUMEN, 

ENTONACIÓN, 

VELOCIDAD. 

Volumen y entonación 

adecuados. La 

velocidad facilita la 

comprensión. 

El volumen o la 

entonación no son 

adecuados. La velocidad 

permite la comprensión. 

El volumen y la 

entonación son 

adecuados, pero la 

Ni el volumen ni la 

entonación son 

adecuados. La 
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.  velocidad dificulta la 

comprensión. 

velocidad impide la 

comprensión 

POSTURA, 

EXPRESIÓN 

CORPORAL. 

Orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Mantiene el contacto 

ocular. Sin signos de 

nerviosismo. 

Mantiene el contacto 

ocular. 

 

Orienta la postura hacia 

la audiencia. Frecuente 

contacto ocular. Tiene 

algún signo de 

nerviosismo. 

 

No orienta la postura 

hacia la audiencia. 

Ocasionalmente 

mantiene el contacto 

ocular. Signos de 

nerviosismo evidentes. 

No orienta la postura 

hacia la audiencia. No 

mantiene contacto 

ocular. Signos de 

nerviosismo 

evidentes. 

ADECUACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS. 

Toda la información 

que presenta se 

encuentra claramente 

relacionada con el 

tema. 

Presenta abundante 

información que se 

relaciona con el tema. 

 

Presenta una gran 

cantidad de 

información que no se 

encuentra claramente 

relacionada con el 

tema. 

La información que 

presenta no se 

encuentra 

directamente 

relacionada con el 

tema. 

DOMINIO DE LOS 

CONTENIDOS. 

Demuestra un amplio 

dominio de los 

contenidos referentes 

al tema. 

Demuestra un adecuado 

dominio de los 

contenidos referentes al 

tema. 

Demuestra un escaso 

dominio de los 

contenidos referentes 

al tema. 

No demuestra ningún 

conocimiento de los 

contenidos del tema 

EXPOSICIÓN 

ESTRUCTURADA 

DE LOS 

CONTENIDOS. 

Organiza el tema 

estructuradamente. 

Muestra primero los 

aspectos centrales y 

luego los secundarios. 

Organiza el tema 

sin diferenciar 

aspectos centrales y 

secundarios. 

 

No estructura el 

tema pero sí presenta 

una mínima 

organización de los 

contenidos. 

No organiza el tema, 

ni lo estructura, ni lo 

secuencia. 

VOCABULARIO Utiliza un vocabulario 

amplio y sin repetir 

palabras. 

Utiliza vocabulario 

limitado. 

 

Repite palabras. Utiliza un vocabulario 

limitado y repite 

palabras. 

CONCLUSIÓN Y 

DESPEDIDA. 

Concluye con la idea 

principal y se despide 

correctamente. 

Concluye con la idea 

principal pero no se 

despide correctamente. 

No concluye con la 

idea principal pero sí 

se despide 

correctamente. 

No concluye con la 

idea principal y no se 

despide 

correctamente. 

DURACIÓN 

CONVENIDA 

Se ajusta al tiempo 

pactado previsto. 

 

No se ajusta al tiempo 

pactado o previsto 

(utiliza más del tiempo 

indicado). 

 

No se ajusta al tiempo 

pactado o previsto 

(utiliza menos del 

tiempo indicado). 

 

No se ajusta al tiempo 

pactado o previsto 

(utiliza menos de la 

mitad o más del doble 

del tiempo indicado). 
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7.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN E RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 

En casos nos que o alumnado non acade a cualificación mínima que supón o aprobado da materia e, polo 

tanto, non logre os estándares e as competencias clave, terá varias opcións:  

• por unha banda, a proba extraordinaria de setembro a cal terá un valor do 100% da cualificación, 

sendo o 5 a nota mínima para superar a materia.  

Esta proba corresponderase coa materia impartida durante o curso en cada nivel.  

O alumnado deberá ser moi coidadoso coa puntualidade. Esperará quince minutos para poder saír e a 

partir dese momento non se permitirá a entrada de ninguén ao examen.  

• Por outra, a recuperación da materia pendente do curso anterior. Neste caso, o alumnado contará 

cunha serie de exames parciais ou cun examen final. De teren aprobado os exames parciais, os alumnos 

e alumnas xa non terán que presentarse a esa proba final. Porén, se non son quen de acadar o aprobado 

nos parciais, terán que presentarse ao exame final.  

A cualificación das probas será a que segue:  

Para que os alumnos conten cunha práctica do que suporá a proba, o Departamento distribuirá ou deixará 

a disposición do alumnado en reprografía uns boletíns con actividades. 

80% Exames parciais. 

20% Boletíns entregados e ben feitos. 

En caso de non superar esta opción, contarán co exame final que valerá un 100% 

 

 O alumnado deberá contar no examen cun mínimo dun 4 para poder sumarlle a porcentaxe do 

boletín.  

7.4. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE. 

7.4.1. AUTOAVALIACIÓN.  

Os procesos da ensinanza-aprendizaxe e da práctica docente aglutinan unha importante cantidade de 

subprocesos ou fases, ámbitos de reflexión e actuación, instrumentos, etc., cada un dos cales é susceptible de 

avaliación. Todo modelo de autoavaliación proposto sobre estes aspectos só pode ter un carácter provisorio e 

parcial. A seguinte rúbrica plantexa, pois, unha posibilidade de avaliar estes procesos entre outras, que pode e 

debe ser tomada simplemente como un punto de partida que pode ser mellorado e completado en anos sucesivos, 

como un edificio en permanente construción. Esta proposta establece a avaliación do proceso de ensino a partir 

de catro dos seus aspectos: 

a. o proceso de avaliación inicial: que implica a toma de contacto cos alumnos, a 
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busca de intereses, o recoñecemento da diversidade das aulas, etc. 

b. o proceso da práctica na aula: a relación entre alumno-profesor, a interacción na 

aula, o desenvolvemento da materia, a orde temporal da actividade... 

c. a metodoloxía: íntimamente ligada ao punto anterior, o modo en que os 

diferentes medios didácticos se integran no proceso de ensinanza. 

d. a avaliación final: entendida como o momento final do proceso de ensino, co que 

-só en certo modo- conclúe. 

 

ASPECTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO OBSERVACIÓNS. 

 

Avaliación inicial. 

Identifica axeitadamente ao alumnado con máis 

dificultades.  

 

Avalía axeitadamente as principais competencias 

comunicativas, lingüísticas e estéticas dos alumnos. 

 

 

 

 

 

Método 

de 

traballo 

 

 

 

Libro de 

texto ou 

apuntamentos 

Organiza axeitadamente os contidos de maneira que o 

seguimento das clases é máis faćil. 

 

Motiva e estimula aos alumnos descubríndolles novos 

temas sobre os que discorrer desde a súa experiencia. 

 

Resulta didáctico e aclarador, de fácil uso, intuitivo para 

o alumno. 

 

Propón actividades interesantes que permiten o 

desenvolvemento de competencias e estándares. 

 

Permite un bo tratamento da diversidade e propón 

actividades de reforzo. 

 

 

Lecturas 

Motivan aos alumnos para efectuar novas lecturas  

Habilitan para a mellora das habilidades léxicas.  

Permiten o tratamento de temas transversais.  

Suscitan a reflexión crítica sobre temas de actualidade.  

Recursos e 

TICs 

Utilízanse medios dixitais para dinamizar as clases.  

Permiten combinar o traballo individual e de grupo.  

Altérnanse diversos tipos de material expositivo para o 

desenvolvemento da materia. 

 

 

 

 

Temporaliza- 

Permite unha visión completa do temario.  

Axústase ás características do alumnado.  
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Orde 

das 

aulas 

ción É susceptible de modificación e non demasiado ríxida.  

 

 

Estrutura das 

clases 

Repártese equitativamente o tempo entre o profesor e 

os alumnos. 

 

Os alumnos participan activamente no 

desenvolvemento das actividades. 

 

Combínase o traballo individual e colectivo (por 

parellas, por pequenos grupos) dentro do gran grupo. 

 

Reforzo e 

diversidades 

Posibilítase real e efectivamente a recuperación de 

alumnos con avaliacións parciais suspensas. 

 

Contempla un espazo para o alumnado cun grao elevado 

de excelencia académica. 

 

 

 

 

Avaliación final. 

As probas obxectivas amosan 

suficientemente a competencia verbal e comunicativa 

do alumnado. 

 

Combínanse diferentes tipos de proba para a avaliación 

final do alumnado (individuais, de grupo, orais, escritas, 

exames, traballos...). 

 

As calificacións finais considéranse xustas e reflicten 

unha evolución positiva do alumnado. 

 

 

7.4.2. AVALIACIÓN POR PARTE DO ALUMNADO. 

ENQUISA A CUBRIR POR PARTE DO ALUMNADO. // GRUPO: ____________ 

CUESTIONARIO SOBRE A/O DOCENTE 

Instrucións: 

- Valora as seguintes cuestións rodeando cun círculo a cifra de 1 a 10 que consideres axeitada. 

- Procura matizar as respostas (valorar todas coa mesma nota non ten sentido). 

- Este cuestionario é anónimo . 

1. A/o docente informou sobre a programación e os seus contidos e obxectivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. A/o docente explica cada tema de forma ordenada e coherente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. A/o docente explicou todos os temas do período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. A/o docente explicou deténdose nos aspectos máis importantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. A/o docente atendeu as preguntas dos alumnos durante as clases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6. Os exames adaptáronse á materia explicada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. As cualificacións axustáronse aos criterios establecidos previamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. A/o docente atendeu as reclamacións dos alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. A/ o docente mantivo unha boa actitude co alumnado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. A/o docente conseguiu crear un bo ambiente na clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. A/ o docente dedicou atención aos alumnos con dificultades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Foi correcto o reparto de puntos entre os exames e as outras notas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Cres tes máis coñecementos ca ao comezo do curso? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Na túa opinión, que aspectos deberían ser mellorados ou corrixidos? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

15. Que aspectos gustáronche e deberían seguir estando no próximo curso? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

16. Indica aqueloutros aspectos que che interese manifestar e non atopases recollidos nas cuestións anteriores 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Vilalonga, a  ____ de ____________ de 201__. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Para atender as diferenzas entre o alumnado desta área contémplanse tres tipos de medidas ordinarias nos 

tempos e espazos das aulas habituais: 

A) adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de reforzo para os alumnos que teñan 

grandes dificultades para acadar o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe. 

B) adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de ampliación para os alumnos que 

manifesten unha grande capacidade na aprendizaxe dos estándares. 

C) adaptación das metodoloxías de ensino-aprendizaxe en forma de traballo colaborativo entre alumnado 

con grao heteroxéneo de desenvolvemento de capacidades de modo que os máis avanzados titoricen aos 

que precisan algún tipo de reforzo. 

 Cando as medidas ordinarias se manifesten insuficientes o docente presentará á xunta de avaliación 

inicial –na sesión correspondente- ou ao departamento de orientación –en calquera momento do curso- a 

proposta para iniciar algunha das medidas extraordinarias de atención á diversidade habilitadas no centro: ACI 

ou reforzo educativo co docente de pedagoxía terapéutica. Na avaliación final dos primeiros cursos da ESO o 

docente poderá propoñer, en caso de consideralo necesario, a execución de medidas extraordinarias de atención 

á diversidade de cara ao vindeiro curso, como son: agrupamentos específicos (2º eso), reforzo en lingua ou/e 

matemáticas (en 1º eso), titorías de estudo (2º eso), reforzo de galego (aos exentos de francés) e plan mellora 

(en 2º e 3º). 

O reforzo educativo aplícase aos alumnos con problemas de aprendizaxe e encargarase de el o docente 

que imparta a materia no grupo de referencia, en colaboración con el departamento de orientación.  

 Os aspectos que se contemplan neste apartado son os seguintes:  

 -lectura de textos complementarios.  

 -redacción de resumos e esquemas.  

 -elaboración de textos.  

 -actividades de ortografía e morfoloxía.  

 -reforzo no traballo da adquisición de léxico con axuda do diccionario ou de libros ou fragmentos de 

lectura.  
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9. ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

Segundo establece o decreto 86/2015 no seu artigo 4 (páxs. 25441/2): “a comprensión lectora, a expresión 

oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, 

e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento 

específico nalgunhas das materias de cada etapa”.  

 En todo caso, ao longo do curso o profesorado poderá propoñer diversos temas que sexan motivo de 

traballo na aula, ben a nivel oral en forma de debate, ben a nivel escrito en forma de textos de diversos tipos. 

Estes traballos poden estar baseados na lectura de fragmentos de obras, noticias, na visualización dalgunha 

curta, etc.   

Os temas son os seguintes: 

- O racismo e a xenofobia. 

- A violencia de xénero e as actitudes sexistas. A igualdade entre sexos. 

- A ecoloxía, a contaminación. 

- O uso das tecnoloxías. 

- A publicidade nos medios de comunicación. 

- O consumo responsable. 

- A aprendizaxe de linguas. 

- outros temas de carácter social ou cultural extraídos dos medios de comunicación. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Como en anos anteriores, o departamento promoverá aquelas actividades complementarias que xulgue de 

interese para o alumnado con vistas a completar os contidos recollidos na presente programación (obras de 

teatro, charlas de autores, visitas a lugares de interese literario, etc.). 

Para todas as actividades complementarias que se realicen teranse en conta os criterios establecidos polo 

consello escolar e a vicedirección do centro. 

 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO PRESENTE 

DOCUMENTO E PROCESOS DE MELLORA. 

A revisión das Programacións é unha fase necesaria para a mellora do proceso educativo. Durante o 

propio curso e sempre en beneficio dos grupos, é posible realizar cambios na presente programación. De ser o 

caso reunirase o Departamento e deixare recollido en acta.  
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Do mesmo xeito, ao final de curso realizarase unha análise da programación na que se terán en conta os 

resultados obtidos polo alumnado (índices de aprobados e suspensos, resultados dos alumnos coa materia 

pendente), as dificultades que puidesen ter xurdido no desenvolvemento dos temas, os cambios que por 

diferentes motivos se efectuasen nos contidos ou na orde de explicación dos mesmo se os resultados das enquisas 

realizadas polo profesorado en cada avaliación e polo alumnado ao final do curso. 

Esta análise estará recollida na memoria de fin de curso do Departamento e terá tamén un apartado coas 

propostas de modificación e mellora que se deberán realizar nas programacións do curso seguinte.




