
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa para a 
adquisición de habilidades 

no Tratamento da 
Información e 

Competencia Dixital 
 
 

Para a etapa de Ed. Primaria 
Mª Olga Rodríguez Díaz 

CEIP Milladoiro (Malpica de Bergantiños) 
2014 

 



 
 
 
 
Obxectivos Xerais para  E Primaria 
 

• Desenvolver habilidades e estratexias para mellorar a comprensión 
lectora  de diferentes tipos de textos. 

• Adquirir os hábitos  de ler, informarse e usar  correctamente a biblioteca  
como recurso para a información e o ocio que permanecerá toda a vida. 

• Coñecer os recursos propios ds bibliotecas (seccións, estándares e 
organización...) que lles permita convertirse en usuarios (cidadáns) 
autónomos 

• Aprender a localizar os documentos que precisa en cada momento para 
satisfacer as sús necesidades de información 

• Aprender os procesos básicos que permitan aprender a tratar a 
información, localizala , seleccionala  e transmitila ,  

•  Realizar búsquedas sinxelas en entornos de rede . 

• Aprender recursos para a elaboración e presentación da información  
encontrada en formato electrónico e papel. 

•  Potenciar un pensamento crítico e creativo  ante as diferentes formas 
en que se presenta a información. 

 
 



 
PRIMARIA. PRIMER CICLO 

 
 

QUE ENSINAR 
 

ACTIVIDADES 

Estudio das fontes de información 
 
-Distinción do tratamento temático en libros de 
ficción e documentais 

 
 
-Seleccionar contos, narracións e libros de 
consulta sobre un tema concreto e comparar os 
resultados obtidos poñendo en evidencia os 
distintos tratamentos da información. 

.Búsqueda da información 
 
-Coñecer como se organizan os materiais na 
BE así como os diferentes espazos para o 
traballo. 
 
 
-Identificar os catálogos como instrumentos de 
recuperación da información 
 
-Ser quen de localizar documentos nos andeis 
da BE segundo a CDU 
 
 
-Recoñecer os rasgos formais das coleccións e 
a súa variedade 
 
 
 
 
 
-Identificar título, autor, editorial e colección nas 
obras de ficción 
 
 
-Distinguir as funcións do autor e do ilustrador 
nas obras de ficción. 
 
 
-Recoñecer a información que nos proporciona 
un tejuelo 
 
-Utilizar unha táboa KWL 
-Ser quen de expresar a súa necesidade de 
información diante dun tema concreto 
- 
 
-Recoñecer as fontes electrónicas como 
proveedoras de información fiable e valiosa 

 
 
-Nun plano da BE localizar as diferentes zonas: 
dos materiais, de traballo 
 
 
 
-Ante explicacións verbais e prácticas da 
profesora 
 
-Explicado o significado das cores dos pétalos 
da flor da CDU, ser quen de relacionalos con 
temas determinados propostos pola profesora. 
 
-Observar as distintas coleccións de ficción e 
determinar se existe un criterio de colección ( 
uns mesmos personaxes, un único autor, un 
tema concreto...). Nos libros documentais 
observar se se trata dunha colección 
multitemática ou persenta un tema unitario. 
 
-Ante diferentes ejemplares, elevando o grao 
de dificultade. 
-Relacionar, na libreta de lector, os títulos dos 
libros lidos. 
 
-Buscar libros dun mesmo autor con debuxos 
de distintos ilustradores. E viceversa. 
 
-Ser quen de confeccionar algúns tendo a CDU 
á vista 
 
 
-Establecer conexións con coñecementos 
previos 
-Elaborar e presentar a información obtida. 
 
- Consultar documentos que apoien o 
currículum, preseleccionados polo profesorado 



 
-Observar diferentes usos dos operadores para 
facer búsquedas eficaces 
 
 
- 

 
-O/a profesor/ fará sempre as búsquedas 
proxectadas no encerado electrónico 
verbalizando as cadeas de búsqueda utiliadas, 
co fin de que sexan observables polo alumnado 
 
 

.Utilización dos materiais 
 
-Iniciar o hábito do préstamo individual dentro 
da biblioteca de aula. 
 
 
 
 
 
-Comprender a relación entre as informacións 
visuais e as correspondentes informacións 
textuais. 
 
 

 
 
-Cada escolar deberá cubrir as súas fichas de 
préstamo e fará uso da aplicación de 
autoempréstito 
 
-Confeccionar un calendario mural dos días e 
horas reservados para o préstamo individual 
dentro da aula. 
 
-Relacinar, mediante fichas, algunha 
ilustracións e os seus correspondentes pes de 
texto a partires de fotocopias previamente 
seleccionadas. 
 



 
PRIMARIA. SEGUNDO CICLO 
 

 

QUE ENSINAR 
 

ACTIVIDADES 

.Estudio das fontes de información 
 
-Identificar as distintas formas en que pode 
aparecer a información seleccionando a máis 
axeitada a cada necesidade puntual 
 
 
- Recoñecer as características mási relevantes 
dos documentos impresos e en liña 
 
 
 

 
 
-Xornal revista, enciclopedia, monografía, conto 
ou novela, radio TV, teletexto, internet, Cd, 
DVD, fontes orais… Diante dunha serie de 
preguntas concretas, seren quen de escoller a 
fonte máis axeitada para darlles desposta. 
 
-Fiabilidade, caducidade, inmediatez. Adxudicar 
razoadamente estas características ás fontes 
citadas. 
 

.Búsqueda da información 
-Lembrar as normas de funcionamento da BE 
-Coñecer a Biblioteca municipal e as súas 
normas de funcionamento 
 
- Relacionar cores da CDU con materias 
memorizando aqueles de uso máis frecuente. 
 
-Coñecer a ubicación física dos materiais. 
 
 
 
-Intorducir o hábito de utilizar o Catálogo para 
conceptos básicos: autor, título, materia, 
colección 

 
-Mural de biblioteca no que se indiquen con 
frases cortas ou rimadas, aspectos funciobais 
ou organizativos. 
 
-Resolver cuestionarios que adjudiquen nº e 
cor a unha serie de temas propostos pola 
profesora. 
-Colocar atinadamente no seu lugar un grupo 
de libros seleccionado previamente pola 
profesora. 
-Identificar os gometes relativos ós distintos 
niveis de lectura. 
 
-Ordenar alfabéticamente unha colección. 
 
-Nun plano da BE, indicar a localización dos 
materiais segundo a clasificación real. 
 

.Utilización dos materiais 
 
-Recoñecer as mencións de autor, ilustrador, 
editor... nos documentos. 
 
-Analizar os distintos niveis de información 
presentes nos documentos. 
 
-Identificar o tema dun libro a partires do 
sumario (documento impreso) 
 
-Idem a partir do Menú (documento electrónico) 
 
 

 
 
-Reseñar os datos dun libro na libreta de lector. 
 
-Comparar as informacións obtidas nun 
diccionario e nunha enciclopedia. 
 
 
-A partir de fotocopias de sumarios, determinar 
o tema dun libro dado. Coñecer os diferentes 
nomes do sumario (índice, contados…) 
-En páxinas previamente seleccionadas, 
conjeturar a ubicación dun determinado 
contido. Comprobar. 



-Utilizar os sumarios como sistema de 
localización da información. 
 
 
 
 
 
 
 
-Manexar axeitadamente obras de referencia: 
enciclopedias, diccionarios da Lingua, de 
sinónimos e antónimos, diccionarios 
enciclopédicos aprendendo estratexias de 
búsqueda propias destas obras 
 
-Manexar índices analíticos e glosarios 
 
 
-Comprender o funcionamento dos índices nos 
atlas. 
 
-Utilizar táboas KWL 
 
 
-Localizar unha información concreta nunha 
enciclopedia, nunha monografía e na rede 
 
-Búsqueda ética de imaxes na rede 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rescatar información de documentos 
electrónicos preseleccionados 
 
-Introducirse no uso dun procesador de textos 

-Localizar unha información concreta a partires 
do sumario. 
-Compoñer e descompoñer sumarios de 
monografías  (mirando polo libro compoñer o 
sumario mirando polo sumario comprobar a 
correcta localización dos temas) 
-Comprobar os diferentes niveis de información 
que presentan. 
 
- Partículas non alfabetizadas; buscar 
preferenemente polo apelido, se se trata dunha 
persoa. 
 
 
 
-Localizar axiña unha información a partires 
dun glosario 
 
-Localizar unha cidade, un río, un país… a 
partires do índice analítico. 
 
- Recoñecer e citar as fontes de información 
utilizadas 
 
 
 
 
-Coñecer o procedemento para interrogar a 
Google de forma ética para topar unha imaxe. 
 
-Idem con Flickr 
 
-Coñecer diferentes modos de comunicar a 
información: orais, escritos e icónicos 
(comunicacións, traballos e murais) 
 
-Uso do programa Leo que re saber... 
 
 
-Elaborar pequenos documentos electrónicos 
inserindo imaxes 



 
PRIMARIA. TERCER CICLO 
 

 

QUE ENSINAR 
 

ACTIVIDADES 

.Estudio das fontes de información. 
 
-Coñecer o proceso de fabricación dun libro. 
 
-Distinguir os fondos especiais da BE (sección 
local, producción propia) 
 
- 

 
 
-Visitar unha imprenta. 
 
-Charlas a cargo de profesionais do libro: 
autores, ilustradores, editores, libreiros, 
bibliotecarios... 
 

.Búsqueda da información. 
 
-Identificar  signaturas. 
 
-Distinguir as identificacións relativas  a fondos 
de diferentes soportes. 
 
 
-Coñecer as primeiras subdivisións da CDU 
 
 
-Consultar o catálogo electrónico nos campos 
de: materia, autor, editorial e colección. 
 
-Identificar os elementos dun rexistro 
catalográfico. 
 
-Recoñecer nun rexistro a información 
topográfica 
-Coñecer diferentes buscadores en línea, 
comparando os resultados obtidos coa mesma 
búsqueda. 
-Coñecer recursos para efectuar búsquedas 
eficaces en línea. 

 
 
-Decodificar unha signatura dada. 
 
-A partir de tres documentos sobre un mesmo 
tema en distinto soporte, comparar as fichas 
electrónicas no apartado UBICACIÓN. 
 
-Clasificar varios documentos en función da 
materia correspondente da CDU. 
 
-Buscar un tema concreto e localizar no 
catálogo os documentos que teñen esa 
entrada. 
-Efectuar búsquedas concretas propostas pola 
profesora respondendo preguntas concretas 
sobre un rexistro dado. 
-Ante un rexistro concreto, localizalo 
fisicamente na BE 

.Utilización dos materiais. 
 
-Valorar os distintos niveis informativos que 
proporcionan as fontes. 
 
-Coñecer os recursos de organización e 
presentación dos coñecementos nun libro. 
 
 
-Analizar como fonte informativa os textos 
complementarios ós literarios. 
 
 

 
 
-Comparar as informacións obtidas sobre un 
mesmo tema nunha enciclopedia e nunha 
monografía. 
 
-Identificar nun conxunto de libros: esquemas, 
glosario, recadro, gráfico, indice temático, citas 
e notas a pé de páxina. 
 
-Extraer as informacións que poden obterse no 
prólogo e/ou contraportada nun libro de ficción. 
 



 
-Seleccionar os documentos máis relevantes 
para unha búsqueda concreta. 
 
-Coñecer os criterios para avaliar a fiabilidade 
dunha fonte electrónica: (autoría y autoridade, 
actualización recente, vínculos activos, 
intencionalidade 
 
-Coñecer os estándares dunha cita bibliográfica 
 
-Idem en línea 
 
 
 
-Editar en formato electrónico: texto e imaxe 
- Xestionar con fines académicos unha conta 
de corre@ 
-Manexar as habilidades propias da linguaxe 
electrónica: ton axeitado, rexistros formais e 
informais... en contornas académicas 
-Utilizar algún servizo de almacenamento "na 
nube" 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Realizar búsquedas guiadas 
 
 
-Efectuar a análise de diferentes páxinas 
proposts pola profesora  
 
 
 
-Realizar diferentes citas: enciclopedia, 
monografía, diccionario 
 
-Comparar as citas feitas con outras que 
aparezan en libros da BE 
 
--Xestionar eficazmente un blog na categoría 
"autor/a" 
-Usar activamente a súa conta de corre@ para 
comunicarse co/ profesor/-titor/a, aproveitando 
todas as posibilidades que ofrece. 
-Familiarizarse con programas de edición 
sinxelos (texto, audio, video, imaxe...) e 
publicar os seus traballos. 

 


