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MATERIA
PROFESOR/A

INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA
INFORMACIÓN

ESO

2.º ESO

BEGOÑA ALLEGUE

2016 - 2017

CONTIDOS

1ª avaliación

Unidade nº

Táboa unidades

Descrición

Nº 1

A biblioteca.

Espazo de acceso á información. Estratexias de
busca. As fontes de información. Dereitos de
autor.

Nº 2

Fontes informativas.

Organización e catalogación da nosa biblioteca.
Recursos dixitais. Motores de busca. Espazos
web, características. Beneficios e riscos da rede.
A información que proporciona a rede.

Nº 3

Investigación organizada.

Planificación da investigación. Organización do
traballo.Aspectos clave dun tema.

2ª avaliación

Nº 4

Busca da información.

Elección eficaz dos recursos. Análise da
información recabada. Criterios para a análise da
información recabada. Adecuación da
información a os obxectivos do traballo. Fontes
consultadas e a súa cita.

3ª avaliación

Nº 5

Xeración de contidos e

Organización e reelaboración da información

comunicación.

obtida. Representación da información obtida.
Como elaborar un guión a partir da información
obtida. Materiais de apoio ás presentacións orais.
Cita da información consultada. Produción de
textos dixitais. Exposición de tarefas.
Argumentación de ideas e opinións. Aplicación
do aprendido ao ámbito académico e social.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Para levar a cabo esta avaliación nos serviremos dunha serie de instrumentos como son:
Probas orais e escritas.
A observación de como aborda as tarefas propostas. Revisión do traballo na aula.

As preguntas na clase.
A valoración dos traballos propostos. Terase en conta o seu contido, presentación e entrega no prazo fixado polo profesor.
-

Avaliación final: analiza os resultados obtidos ao final do proceso de aprendizaxe. A avaliación será positiva
cando se acaden os criterios mínimos fixados. A avaliación final será positiva cando a terceira resulte positiva.

•

Probas de recuperación. Non están contempladas as probas de recuperación.

Avaliación extraordinaria

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario de setembro para o alumnado que non acade a cualificación positiva na
convocatoria de xuño. Nesta proba deberá realizar unha proba escrita coa posibilidade de incluír algún exercicio dixital, sendo necesario
obter unha cualificación de 5 para superar a materia.

Criterios de cualificación

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE NA CUALIFICACIÓN

Probas escritas. Valorarase a ortografía descontando por cada falta 0.05
Probas prácticas. Valorarase o manexo do ordenador e dos programas que forman
parte do currículo, o manexo das ferramentas e materiais na biblioteca, etc.

40 %

Probas orais. Valorarase a capacidade discursiva, o rigor, a linguaxe empregada, etc.
Traballos individuais. Valorarase a corrección dos textos, o axeitado das imaxes, a
variedade das fontes, o rigor, a entrega en prazo, a capacidade de análise e síntese,
a capacidade crítica, etc.

50%

Traballos en grupo. Valorarase a corrección dos textos, o axeitado das imaxes, a
Variedade das fontes, o rigor, a entrega en prazo, a participación no traballo grupal.
Traballo na aula. Valorarase a realización das tarefas, as preguntas que se formulan,
o respecto ás normas da clase, a creatividade, etc.

10%

PLAN DE LECTURA ANUAL
Hora de Ler: Si/Non
Lecturas Obrigatorias/Recomendadas

TIC
PROXECTOS/ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/PROGRAMAS...

