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1.INTRODUCIÓN 
  

 A importancia das Tecnoloxías da Información e Comunicación ou TIC no ensino é             

cada vez maior xa que na sociedade actual é fundamental a formación do individuo para a                

busca, filtrado, manipulación e valoración da inxente cantidade de información que se ten             

dispoñible. Ademais, as TIC constitúen un importante apoio á mellora da labor docente ao              

permitir unha maior individualización e flexibilización do proceso educativo. A representación e            

transmisión da información mediante as múltiples formas expresivas que permiten as TIC            

normalmente resultan máis motivadoras para un alumnado que vive arrodeado de estímulos            

audiovisuais. 

 As TIC permiten así mesmo a superación de limitacións temporais e xeográficas entre             

docentes, alumnado, familias e outros axentes da comunidade educativa, así como o acceso á              

información en igualdade de condicións. 

 Compre ter en conta ademais, que a actual potenciación da aprendizaxe por            

competencias, integradas nos elementos curriculares precisa dunha renovación na práctica          

docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. O carácter transversal, dinámico e integral de               

dito proceso de ensino e aprendizaxe competencial require a abordaxe dos contidos TIC dende              

todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a              

comunidade educativa. 

 Segundo o Artigo 4 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o                

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de            

Galicia: 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. 

 Ademais do plan TIC, os centros docentes deberán incluír no seu proxecto educativo un              

programa de centro de promoción da lectura (proxecto lector do centro) no que integren as               

actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no              

tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición das competencias clave. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/


 
 

 
IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 

ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 
_________________ 

 Por outra banda, o Artigo 11 do Título I do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que trata os                   

Principios metodolóxicos, estabelece que os centros docentes impartirán de xeito integrado o            

currículo de todas as linguas da súa oferta educativa. 

 Dado que no momento actual, a lectura e a procura de información lévanse a cabo en                

grande medida en formato dixital semella lóxico levar a cabo unha integración do plan lector e                

o plan TIC do centro. Isto contribuiría así mesmo a unha distribución de contidos de cara a                 

organización do CIL. 

  

  

2. BASE LEGAL 
  

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, Art. 3: Competencias clave: 
1. As competencias clave serán as seguintes: 

· Comunicación lingüística (CCL) 

· Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía         

(CMCCT) 

· Competencia dixital (CD) 

· Aprender a aprender (CAA) 

· Competencias sociais e cívicas (CSC) 

· Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

· Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

2. Potenciarase o desenvolvemento da competencia lingüística, da competencia         

matemática e  das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no             

currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lles permitan ao           

alumnado avanzar cara os resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo             

tempo. 

  

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, Título III, Artigo 39: Educación dixital 
1. A Consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso das            

tecnoloxías da información e da comunicación na aula como medio didáctico           

apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

2. Os contornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes           

sostidos con fondos públicos facilitarán a aplicación de plans específicos,          
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deseñados polos centros docentes para a consecución de obxectivos concretos do           

currículo, e deberán contribuír á extensión do concepto de aula no tempo e no              

espazo. 

3. A consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas          

dixitais e tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade educativa, que poderán            

incorporar recursos didácticos achegados polas administracións educativas e outros         

axentes para o seu uso compartido. 

4. Os centros docentes que desenvolvan o currículo nun contorno dixital deberán           

establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu proxecto            

educativo e deberá contar coa aprobación da consellería con competencias en           

materia de educación, segundo o procedemento que estableza. 

  
  
Decreto 86/2015 do 25 de xuño, art. 38. Bibliotecas Escolares: 

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un programa de              

centro de promoción da lectura (proxecto lector de centro) no que integre as actuacións              

destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento da               

información, en apoio das competencias clave. 

2. Ese programa de centro será o referente para a elaboración dos plans anuais de lectura                

que se incluirán na programación xeral anual. 

3. Os centros docentes disporán dunha biblioteca escolar. Tomaranse as medidas           

organizativas necesarias para que a biblioteca escolar teña un funcionamento estable e sirva             

aos obxectivos do proxecto lector de centro. (…) 

4. Correspóndelle á dirección do centro docente a aprobación do programa de promoción             

da lectura, logo da proposta realizada polo claustro de profesorado. Procurarase a adecuada             

coordinación, de ser o caso, co proxecto de educación dixital do centro, de xeito que se reforce                 

a adquisición das competencias para o uso, tratamento e produción de información por parte              

do alumnado (…). 

  
Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 4. Elementos transversais 

1. 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. 
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Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 10. Obxectivos da educación secundaria            
obrigatoria 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos             

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,            

especialmente as da información e a comunicación.  

  

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 11. Principios metodolóxicos (ESO) 
 1. (...) De conformidade co establecido no artigo 26.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de                

maio, de educación, a consellería con competencias en materia de educación establecerá as             

condicións que permitan que, nos primeiros cursos da etapa, o profesorado coa debida             

cualificación imparta máis dunha materia ao mesmo grupo de alumnos e de alumnas. 

 2. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa,           

favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos               

e das competencias correspondentes. 

 3. Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un             

enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros            

do equipo docente de cada grupo. 

 7. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información,              

dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as materias. 

 8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da             

comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de            

ensino e aprendizaxe. 

 9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no             

currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao           

alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo             

tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos,            

entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 

 10. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da               

súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias              

lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa          

plurilingüe... Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos          

básicos de actuación... acordos sobre a terminoloxía que se vai a empregar, e ao tratamento               
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que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe               

similares en cada materia... de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns... 

  

  

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO 
  

O IES de Porto do Son é un centro de tamaño medio, que acolle: 

► Os catro niveis de ESO 

·    3 grupos de 1º de E.S.O. 

· 4 grupos de 2º de E.S.O. 

· 3 grupos de 3º de E.S.O. 

· 3 grupos de 4º de E.S.O. 

·    1 grupo de PMAR 

· 1 aula específica 

► Bacharelato con dúas modalidades: Ciencia e tecnoloxía, e Humanidades e ciencias            

sociais. 

· 2 grupos de 1º de Bacharelato 

·    2 grupo de 2º de Bacharelato 

► Ciclo de grao medio de FP: Condución de actividades físico-deportivas no medio natural. 

  

 As infraestruturas e equipamento dos que dispón centro para o desenvolvemento do            

plan TIC/lector inclúen dúas Aulas de Informática (con 18 e 14 ordenadores, respectivamente)             

e un aula multimedia cunha pantalla dixital, canón e varios equipos informáticos. Asemade a              

práctica totalidade das aulas consta dun ordenador conectado a internet, cun proxector,            

pantalla e taboleiro dixital. As aulas de 1º e 2º da ESO contan con ordenadores abalar para                 

todos os alumnos. Ademais, disponse de cámaras fotográficas e de vídeo para o traballo              

audiovisual. 

 A cobertura WIFI non está estendida por todo o centro pero isto contrarréstase co              

cableado ethernet instalado por todo o centro. Existe unha limitación en canto á velocidade de               

internet. 

 Na Biblioteca pódese traballar de forma autónoma grazas aos ordenadores instalados           

nela. 

 No que atinxe ao plan lector, os fondos da biblioteca (contamos neste momento con              

máis de 8000 volumes) atópanse a maioría na sala da biblioteca, parte do material está en                

aulas específicas (idiomas, música, atención pedagóxica, relixión...), departamentos e sala de           
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profesores. Así mesmo as aulas contan cun dicionario de lingua galega e outro de lingua               

castelá. 

 En canto á organización dos espazos e normas de uso, o responsable dos equipos              

da biblioteca será o profesor encargado en cada momento . A finalidade dos ordenadores é a                

busca de información educativa ou á realización de tarefas baixo a supervisión do profesorado;              

previa reserva habilitaranse horas de acceso á biblioteca e ós seus equipos informáticos fora              

do período lectivo normal, para permitir que alumnado menos favorecido economicamente ou            

que careza de acceso a equipos informáticos e/ou Internet, poida ter acceso en igualdade de               

oportunidades ás ferramentas informáticas. 

 Para poder usar un ordenador hai que cubrir o documento correspondente de            

ocupación, ó inicio e ó remate da sesión. O usuario é responsable do uso do equipo                

informático. As incidencias notificaranse ó equipo de mantemento usando o parte axeitado. 

 O uso das aulas de informática por parte doutros profesores diferentes aos adscritos ás              

mesmas implicará reserva previa e identificación do grupo visitante. Deste xeito o profesor é              

responsable de controlar que os alumnos estean no equipo realizando as tarefas            

encomendadas. O alumno é responsable do estado do posto de traballo que emprega e              

calquera incidencia notificarase ó equipo de mantemento empregando o parte correspondente . 

 O ideal sería ter un acceso controlado a Internet dende as aulas por un proxy que                

permitise: 

• Habilitación total: libre acceso a Internet 

• Habilitación parcial: só se accederá ás páxinas web habilitadas polo profesor 

• Deshabilitación: ó alumnado non pode saír a Internet 

 En relación co Software: 

• Prohíbese instalar/desinstalar software nos ordenadores, agás excepcións especiais 

• De precisar algún tipo de software non presente nos ordenadores, o profesor deberá notificalo               

ó equipo de mantemento para que se analice se é posible ou non a súa instalación,                

primándose o emprego de software libre para que o alumnado tamén teña acceso a el na súa                 

casa. 

 En relación co uso dos portátiles en clase (kit portátil-proxector e/ou portátiles para             

traballo en grupos): 

• Reserva previa para o seu uso 

• Obrigatorio cubrir unha folla de ocupación para saber que alumnos traballaron en cada              

ordenador 

• O grupo de alumnos asignado a un equipo portátil será responsable do seu uso, tendo a                 

obriga de notificar inmediatamente calquera incidencia ó profesor 
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 No que se refire á situación actual do centro en canto ao uso das TIC, a                

implantación do proxecto Abalar no centro permitiu traballar de forma regular dende varias             

materias en diversos contornos virtuais (aula virtual, libros dixitais...) nas aulas de 1º e 2º da                

ESO. 

 O centro ten unha páxina web activa, dende a cal se pode acceder ao blogue da                

biblioteca, a aula virtual, recursos educativos dispoñibles na intranet no centro, información da             

ANPA e Correspondentes Xuvenís, Portal da Consellería e do CAFI. 

 Nos últimos anos estase levando a cabo a formación básica dos docentes na             

aplicación das TIC ao ensino, mediante cursos de emprego do moodle e manexo das aulas               

virtuais, pizarra dixital, Google clasroom... 

 A maioría do profesorado do centro amosa certa predisposición a mellorar a súa             

formación no manexo das TIC, xa que son conscientes da mellora que supón para a eficiencia                

do seu traballo. Aínda así o manexo informático básico en moitos casos é mellorable e para un                 

correcto desenvolvemento do plan haberá que intensificar a formación do profesorado no            

manexo das TIC. As actividades formativas deben ter a maior flexibilidade posible para que se               

facilite a participación nelas. 

 Ao non existir profesorado especializado nas tarefas de administración e mantemento           

da rede informática o bo funcionamento do proxecto está supeditado á dispoñibilidade            

ocasional de profesorado voluntario. Asemade debido á disparidade en coñecementos          

aparecen necesidades de formación non uniformes. 

  

  

4. OBXECTIVOS XERAIS 
  

► Do centro en relación coas TIC. 

  

• Facilitar a obtención e análise crítica de información 

• Converter as TIC nun elemento integrador dando as mesmas oportunidades ó alumnado con              

independencia da súa condición social/cultural 

• Uso das TIC para atención á diversidade, potenciando o uso de materiais e estratexias que                

permitan un aprendizaxe autónomo 

• Impulsar a comunicación entre a comunidade educativa e o contorno globalizado como unha              

forma de aprender a respectar outras formas de pensamento e de cultura 

  

► Do alumnado 
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• Facilitar o acceso ós recursos de Internet ó alumnado 

• Usar programas e contornos que faciliten a aprendizaxe e adquisición de habilidades,             

destrezas e coñecemento, aumentando a motivación do alumnado 

• Usar as TIC como medio de creación, integración e potenciación de valores sociais e               

expresión de ideas con liberdade de expresión, tolerancia e respecto 

• Potenciar o traballo en grupo 

• Desenvolver o hábito de lectura e escritura 

·Adquisición por parte do alumnado dos estándares de aprendizaxe relacionados coa           

competencia dixital do currículo 

  

► Do profesorado 

·Formación do profesorado no uso das TIC 

• Incorporar a unha porcentaxe importante dos docentes no uso das TIC na aula 

• Uso das TIC como medio facilitador para incorporar novas prácticas docentes máis conformes              

co alumnado e sociedade actuais e como medio para elaborar materiais de traballo para o               

alumnado 

• Mellora da atención á diversidade, fomentando a aprendizaxe autónoma co uso de             

ferramentas adecuadas 

• Facilitar a comunicación cos compañeiros deste e doutros centros, que permita compartir             

materiais e experiencias, fomentando o traballo en grupo 

·Distribuír o ensino das ferramentas TIC necesarias para tratar o conxunto de competencias             

dixitais do currículo entre os distintos cursos e materias de xeito que estas sexan abordadas de                

xeito integrado. 

  

► Da comunidade educativa 

(potenciar a comunicación, intensificar a utilización das TIC...) 

• Potenciar a comunicación coa Comunidade Educativa e o contorno, a través do portal web,               

entre outras actuacións 

• Proporcionar información actualizada do proxecto educativo de centro, oferta educativa,           

actividades etc. 

  

► Obxectivos a longo prazo 

• Incorporar a todo o persoal docente do centro no uso das TIC 
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• Propiciar a investigación e a innovación educativa, en busca dunha mellora do rendemento              

escolar do alumnado 

• Acadar unha alfabetización dixital real entre o alumnado 

• Incorporar as TIC como unha ferramenta máis para obter información e xerar o coñecemento               

no alumnado 

• Propiciar intercambio de experiencias con outros centros educativos, a nivel 

nacional/internacional 

· Fomentar o emprego da páxina web do centro, a aula virtual e os distintos blogues dende                 

todos os ámbitos da comunidade educativa como un xeito normalizado de comunicación 

  

5. CONTIDOS 
  

 Hai algúns contidos básicos de manexo de ordenadores que moitos alumnos non traen             

adquiridos e son precisos para empezar a traballar. Para homoxeneizar esta situación de             

partida impartiranse na primeira semana do curso en 1º da ESO unhas sesións de inciación ás                

TIC. 

 Do mesmo xeito, é preciso que os alumnos manexen unhas estratexias básicas de             

procura e elaboración de información, tanto a nivel físico como virtual. Este contido             

desenvolverase como parte común en todas as materias de libre configuración de 1º da ESO,               

de xeito que todo o alumnado de este curso reciba esta formación. 

 Unha vez acadados estes obxectivos iniciciais, pretendemos organizar os estándares          

de aprendizaxe do curriculum que tratan a CD en cada unha das materias, de xeito que non se                  

repita o traballo dunha ferramenta TIC en varias materias mentres outras queden sen tratar.              

Ademais, é preciso temporalizar estes contidos para que nunha materia se lle poda dar              

continuidade ou reforzo ao que xa se traballou noutra. 

 Con este fin, fíxose un cribado e unha selección dos estándares de aprendizaxe do              

curriculum que tratan a CD por materias e repartiuse entre os departamentos a carga de               

contidos TIC / Plan lector que deberían ser tratados ao longo da ESO. Deste xeito, acádase un                 

tratamento verdadeiramente transversal da competencia dixital e lectora. 

 Por outra banda, no caso das linguas, cobra maior importancia a temporalización e             

reparto dos contidos comúns como parte do TIL. Neste caso fíxose unha estrutura máis              

organizada que no resto das materias, cuxos contidos TIC son máis concretos e independentes              

e virán temporalizados nas respectivas programacións dos departamentos. 

 Por último, establécense unha serie de contidos comúns TIC/Plan lector que deben ser             

reforzados dende todas as materias ao longo do ano. 
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 A continuación amósase o reparto dos contidos TIC de 1º da ESO entre as diferentes               

accións mencionadas: 

  

1.   Curso intensivo na primeira semana de clase en 1º da ESO- Conceptos básicos: 
  

·     Normas básicas na organización da aula para coller e gardar os ordenadores do alumno 

·     Gardar e organizar a información no ordenador 

·     Aplicacións dispoñibles nos equipos abalar 

·     Navegadores e buscas rápidas en internet (favoritos, historial...) 

·     Creación e emprego do correo electrónico 

  

2. Materia de libre configuración en 1º da ESO na que se combinará ITI e Contidos TIC /                  
Plan lector: 
  

Alfabetización Informacional 

1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información. Formación de usuarios: Normas de uso. 

2.1. Recursos físicos. Sistemas estandarizados de organización da biblioteca. CDU 

2.2. Procuras no catálogo informatizado da biblioteca escolar. (Recursos do blogue). 
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3. Contidos TIC a tratar nas materias non lingüísticas. 
  

Materia Estándares de aprendizaxe Ferramentas 

EPVA 1º ESO 
·     Deseña símbolos e iconas. 

3º ESO 
·     Elabora documentos 

multimedia 
·     Elabora unha animación con 

medios dixitais e/ou 
analóxicos 

·     Coñece e aplica métodos 
creativos para a elaboración 
de deseño gráfico, deseños 
de produto, moda e as súas 
múltiples aplicacións. 

·     Realiza modificacións da cor e 
as súas propiedades 
empregando técnicas propias 
da cor pigmento e da cor luz, 
aplicando as TIC. 

·     Utiliza as novas tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para levar a 
cabo os seus propios 
proxectos artísticos de 
deseño. 

4º ESO 
·     Ve películas cinematográficas 

nas que identifica e analiza os 
planos, as angulacións e os 
movementos de cámara. 

·      Analiza e realiza fotografías, 
tendo en conta criterios 
estéticos. 

·     Elabora imaxes dixitais 
utilizando programas de 
debuxo por computador. 

·     Proxecta un deseño publicitario 
utilizando os elementos da 
linguaxe gráfico-plástica. 

1º ESO 
·     Procesador de imáxenes 

Gimp 
·     Procesador de textos 
·     Stop motion studio 

3º ESO 
·     Procesador de imáxenes 

Gimp 
·     Inkscape 
·     Procesador de textos 

4º ESO 
·     Gimp 
·     Inkscape 
·     Blender, impresión 3D 
·     Audacity 
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Matemáticas ·     Cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos 

·     Representación gráfica de 
funcións 

·     Xeometría 
·     Gráficas estatísticas 

1º e 2º ESO - 
·     Folla de cálculo CALC 
·     Aplicacións matemáticas 

propias da pizarra dixital 
3º e 4º ESO 

·     Geogebra, derive 

Segunda 
lingua 
estranxeira 

  ·     Emprego de páxinas web 
relacionadas coa materia 

Educación 
física 

·     Procura e selección de 
información relacionada coa 
actividade física e a saúde 

·     Elaboración e exposición de 
traballos 

1º, 2º, 3º e 4º ESO 
·     Internet 
·     texto, presentación, imaxe 

vídeo, son 
·     Aula virtual e intranet 
·     APPs relacionadas coa EF 

Bioloxía e 
Xeoloxía 

  

·     Procura, selecciona e 
interpreta a 

·     información de carácter 
científico a partir da utilización 
de diversas fontes. 

·     Deseña pequenos traballos de 
investigación para a súa 
presentación e defensa na 
aula. 

·     Gravación de material 
audiovisual 

1º, 3º e 4º ESO 
·     Internet 
·     libreoffice 
·     audacity/openshot 
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Xeografía e 
historia 
  

·     Identificar e distinguir os 
sistemas de representación 
cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas 
escalas 

·     Localizar espazos xeográficos 
e lugares nun mapa ou imaxe 
de satélite, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas. 

 

 

1º e 2º ESO 
·     Empréganse páxina que 

indica o libro de texto 
para realizar visitas 
virtuais a distintos 
espazos da Xeografía, 
edificios históricos 

3º ESO 
·     Consulta de mapas e 

outras cartografías 
·     Consulta de publicacións 

de distintas institucións 
(INE, ONU, UE…) 
relacionados cos temas 
do curso. 

·     Busca de Información 
sobre diversos temas, 
para responder a 
cuestións concretas 
(blogue da biblioteca para 
realizar buscas fiables). 

·     Visualización de vídeos 
sobre temas relacionados 
co curriculum ou de 
actualidade. 

·     Estudio de mapas 
interactivos, empregando 
a rede. 

·     Mostrar imaxes de 
elementos que o 
alumnado di descoñecer. 

·     Visualización de mapas 
históricos. 

·     Visualización de edificios 
históricos e nos que é 
posible realizar visitas 
virtuais. 

4 ESO 
·     Cartografía histórica e 

xeográfica (física e 
política) 

·     Secuencias de películas 
argumentais e 
documentais. 

·     Procura de información en 
sitios virtuais 
recomendados polo 
profesor. 

·     Lectura on line de artigos 
de prensa recomendados, 
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con guión de preguntas 
para elaborar unha 
composición. 

·     Análise de gráficas e de 
imaxes, sobre todo de 
Arte (arquitectura, 
escultura e pintura) 
dispoñibles no Google 
imaxes ou en repositorios 
concretos e sitios 
específicos. 

Valores éticos ·     Procura e selecciona 
información en páxinas web, 

·     Expón as súas conclusións 
mediante unha presentación 
elaborada con medios 
informática. 

1º, 2º, 3º e 4º ESO 
·     Escribir, pegar fotos e 

vídeos, gardar arquivos, 
etc. 

·     Busca, e selección de 
información en internet 

·     Redacción e estruturación 
da información cun 
procesador de textos 
(libre office writer) 

·     Presentacións (libre office 
impress) 
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Relixión 
católica 

·     Coñece, interpreta e constrúe 
unha liña do tempo cos 
principais acontecementos e 
personaxes da historia de 
Israel. 

·     Confecciona materiais onde se 
expresan os momentos 
relevantes da historia salvífica 
e os relaciona coas verdades 
de fe formuladas no Credo. 

·     Localiza no mapa os lugares 
de orixe das primeiras 
comunidades cristiás. 

·     Reconstrúe o itinerario das 
viaxes de San Paulo. 

·     Elabora materiais, utilizando as 
tecnoloxías da información e 
a comunicación, onde se 
reflicte a universalidade e 
apostolicidade da Igrexa. 

·     Busca e selecciona biografía 
de conversos. 

·     Crea e comparte textos, vídeos 
clip, curtos, para describir as 
consecuencias que na vida 
dos cristiáns supuxo o 
encontro con Cristo. 

1º e 2º de ESO. 
·     Traballar nas Aulas 

ABALAR e co Repositorio 
ABALAR. 

3º ESO. 
·    Lograr que os nosos 

alumnos coñezan a 
páxina Web do centro e a 
utilicen como espazo de 
comunicación e de 
colaboración con toda a 
comunidade educativa. 
Impulsar a comunicación 
dos nosos alumnos con 
outros alumnos de 
Relixión doutros centros 
da mesma localidade e 
outras. 

4º ESO. 
·    Foros, páxinas web 

Oratoria   1º ESO 
·     Presentacións (libre office 

impress) 
·     Procesador de textos (libre 

office writer) 
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Física e 
química 

· Realiza pequenos traballos de     
investigación sobre algún   
tema obxecto de estudo    
aplicando o método científico,    
e utilizando as TIC para a      
procura e a selección de     
información e presentación de    
conclusións. 

· Determina, experimentalmente   
ou a 

· través de aplicacións    
informáticas distintas  
magnitudes físicas,  
interpretando o resultado.   
Emprega simuladores  
virtuais. 

 2º, 3º e 4º ESO 
·     Excel 
·     Emprego de applets e 

aplicacións de 
laboratorios virtuais na 
rede 

  
  

Tecnoloxías · Elabora a documentación    
necesaria para a planificación    
da construción do prototipo. 

· Simula mediante software    
específico e mediante   
simboloxía normalizada  
sistemas mecánicos. 

· Deseña circuítos eléctricos    
básicos, utilizando software   
específico e simboloxía   
adecuada, e experimenta cos    
elementos que o configuran. 

· Manexa programas e software     
básicos. 

 2º ESO 
·     Procesador de textos (libre 

office writer) 
·     Relatran. Simulador 

mecanismos. 
·     Crocodile 
·     Folla de cálculo 
·     Presentacións 
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Música · Utiliza de xeito guiado as      
fontes e os procedementos    
apropiados para elaborar   
traballos sobre temas   
relacionados co feito musical. 

· Utiliza os recursos das novas      
tecnoloxías para expor os    
contidos de maneira clara. 

·     Utiliza con autonomía recursos 
informáticos ao servizo da 
creación musical 

·     Utiliza os recursos das novas 
tecnoloxías para expor os 
contidos de maneira clara. 

·     Manexa as técnicas básicas 
necesarias para a elaboración 
dun produto audiovisual 

·     Sabe procurar e seleccionar 
fragmentos musicais 
axeitados para sonorizar 
secuencias 

·     de imaxes. 

2º e 3º ESO 
·     Musescore e Band in a box 

4º ESO 
·     Musescore e Band in a box 
·     Audacity 

  

4. Reparto e temporalización dos contidos de TIC (1º da ESO) da área de linguas, como                
parte do CIL. 
  

MA-
TE-
RIA 

CONTIDO TIC RECURSOS TEMPORALI- 
ZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

I 
N 

Preparación 
da procura 
informativa. 
(Que 
información 
procuro. 
Claves de 
busca)

 

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de cometa (apartados 1, 
1.1) 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/
mod/scorm/view.php?id=537 
Traballo das competencias, Ana Rial Aparicio e Manuel 
Rosales: 
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&
tema=hab_ud1_01.html 
Tarefa en grupos 

Setembro 
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G 
L 
É 
S 

Necesidade 
dun plan de 
procura de 
información. 
Palabras clave 
e outras 
estratexias de 
procura. 
Motores de 
procura. 
  

Traballo das competencias, Ana Rial Aparicio e Manuel 
Rosales: 
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&
tema=hab_ud1_01.html 

Setembro 

Estratexias de 
procura eficaz 
Trucos Google 
Aula Virtual 
Dicionarios 
(reforzarase 
nas distintas 
materias de 
linguas ao 
longo do 
curso) 

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de cometa (apartados 2, 
2.1, 2.2) 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/
mod/scorm/view.php?id=537 
  

Traballo das competencias, Ana Rial Aparicio e Manuel 
Rosales: 
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&
tema=hab_ud1_01.html 
Prácticas guiadas 

Setembro / 
outubro 

Organización: 
gardar os 
marcadores. 
Reelaboración 
da 
información. 
(A 
reelaboración 
da información 
debe aplicarse 
nos traballos 
escritos, 
exposicións, 
proxectos de 
ITI…; polo 
tanto, en todas 
as materias) 

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de cometa (apartado 2.3): 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/
mod/scorm/view.php?id=537 
  

Tarefa en grupos 

Outubro 
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Necesidades 
informativas, 
fontes de 
información e 
procesos de 
procura, 
valoración e 
selección de 
información. 
  

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de cometa (apartados 1, 
1.2): 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/
mod/scorm/view.php?id=537 
Materiais adaptados de Gloria Durban aportado por BE: 

·  

http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/u
nidade2/portadaindex.htm 

  

·  

http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/u
nidade4/portadaindex.htm 

Tarefa en grupos: as fichas de Glória Dúrban do enlace 
anterior, permiten a práctica colaborativa. 

Outubro 

C 
A 
S 
T 
E 
L 
Á 
N 

Presentación 
dos traballos 
escritos 

Aula virtual: departamento de lingua galega, ferramentas de 
aprendizaxe e comunicación 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/c
ourse/view.php?id=70 

Outubro 

Uso legal de 
internet. 
Dereitos de 
autoría 
  

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de cometa: (apartado 4., 
4.1 e 4.2.) 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/
mod/scorm/view.php?id=537 
Blog da biblioteca: Empregando imaxes, Titorial do CEIP 
Friáns -Teis. 
Materiais adaptados de Gloria Durban aportado por BE: 
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade5/por
tadaindex.htm 
  

Setembro 

Citas e 
referencias 
bibliográficas 
  

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de cometa: (apartado 
4.3.): 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/
mod/scorm/view.php?id=537 
  

Material do IES Poeta Añón: 
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/IESPoetaAnho
n_citasbibliograf.pdf 
  

Blog da biblioteca: normas APA 
http://normasapa.net/nuevos-modelos-de-citas-y-referencia
s-apa-2016/ 

Setembro, 
outubro 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade2/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade2/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade2/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade4/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade4/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade4/portadaindex.htm
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade5/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade5/portadaindex.htm
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/IESPoetaAnhon_citasbibliograf.pdf
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/IESPoetaAnhon_citasbibliograf.pdf
http://normasapa.net/nuevos-modelos-de-citas-y-referencias-apa-2016/
http://normasapa.net/nuevos-modelos-de-citas-y-referencias-apa-2016/


 
 

 
IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 

ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 
_________________ 

G 
A 
L 
E 
G 
O 

O esquema e 
o resumo 

O esquema: 
·   Aula virtual: departamento de lingua galega, 

ferramentas de aprendizaxe e comunicación 
(apartado 1) 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/a
ulavirtual2/course/view.php?id=70 

·   Traballo das competencias, Ana Rial Aparicio e 
Manuel 
Rosales:http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2
_06.html?orix=hab&tema=hab_ud2_06.html 

O resumo. Traballo das competencias, Ana Rial Aparicio e 
Manuel Rosales: 
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_01.html?orix=hab&
tema=hab_ud2_01.html 
  

Setembro 

Reelaboración 
da 
información: 
exposicións 
orais apoiadas 
en 
presentacións 

O contido da presentación. Aula virtual: departamento de 
lingua galega, ferramentas de aprendizaxe e comunicación 
(apartado 3) 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/c
ourse/view.php?id=70 
Consellos para a preparación da exposición oral. Traballo 
das competencias, Ana Rial Aparicio e Manuel Rosales: 
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_06.html?orix=hab&
tema=hab_ud2_06.html 
  

Tarefas con presentacións de Google 
Rúbrica 

Setembro 

Emprego dos 
correctores 
para revisar os 
textos. 

Tarefas baseadas na utilización do corrector en liña Ortogal 
e sistemas de revisión dos procesadores de texto. 
http://etikeles.blogaliza.org/ 
  

Setembro/ 
outubro 
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Utilización de 
dicionarios, 
glosarios e 
enciclopedias. 

Os dicionarios (en Ferramentas de aprendizaxe e 
comunicación, aula virtual, presentación elaborada polo 
departamento de galego): 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/c
ourse/view.php?id=70 
Tarefas aplicadas á utilización dos recursos aportados no 
blog da biblioteca: 
Dicionario da RAG 
Outros dicionarios: GalNet, Ir Indo, Digalego, dicionario de 
sinónimos, RILG, TILG. Para a lusofonía. Priberam e 
Estraviz. 
Glosarios específicos por materias: 
http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/biblio-term.ht
ml 
Dicionario do imaxinario: 
http://www.galiciaencantada.com/contenido.asp?cat=50 
  

Outubro 
(introdución, 
desenvolve- 
mento ao 
longo do 
curso) 

  

  

  

  

  

5. PLAN TIC /PL: Estándares comúns de Alfabetización Informacional e Competencia 
Dixital que se deben reforzar dende todas as materias ao longo do curso. 

· Procura, selecciona e interpreta a información a partir da utilización de diversas 
fontes (dicionarios impresos e dixitais, xornais, revistas, libros, enciclopedias, 
buscadores de internet). 

·   Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas 
dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario. 

·   Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas 
dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

·   Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta. 

·   Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e 
a presentación das súas investigacións. Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e visualmente atractivas. 

·   Coñece e emprega as pautas polas que se rexe a forma de citar diferentes fontes. 
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·   Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

·   Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos 
para organizar os contidos e mellorar a presentación. 

·   Emprega correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar os textos 
respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

·   Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos 
visuais que poden aparecer nos textos. 

·   Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

  

  

6. METODOLOXÍA 
  
 Segundo o Artigo 5 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo                  

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de           

Galicia: Os centros docentes, dentro do marco establecido pola consellería con           

competencias en materia de educación, desenvolverán a súa autonomía pedagóxica e           

organizativa, favorecerán o traballo en equipo do profesorado e estimularán a actividade            

investigadora a partir da súa práctica docente. 

 A proposta de integración do plan TIC e o plan lector deste proxecto supón              

unha implicación importante do profesorado, xa que a distribución dos contidos por            

materias require a colaboración de todos para que o alumnado adquira en cada área os               

coñecementos TIC que logo precisará empregar nas demais materias. 

 Ademais, a biblioteca deberá facilitar o tratamento transversal dos contidos e un            

enfoque interdisciplinario en proxectos e actividades, contribuíndo así aos cambios          

metodolóxicos imprescindibles. 

 O proceso de ensino–aprendizaxe para cada área é distinto, tendo en conta que se              

traballarán diferentes ferramentas TIC en cada unha e que posteriormente se aplicarán con             

distintos fins. Pero hai cuestións metodolóxicas comúns no que se refire a dita aplicación das               

TIC: 
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 • Procura de información en Internet de xeito individual e/ou en grupos para facer              

traballos actividades. Hai que ensinar a seleccionar e discriminar as informacións cun punto de              

vista crítico. 

 • Realización de traballos, actividades e proxectos, a partir da información recompilada            

usando os recursos TIC de xeito individual ou en grupo. Os traballos realizados polos alumnos               

poderán incorporarse á web do centro e incluso a webs externas (Wikipedia), o que suporá               

unha motivación extra. 

 • Uso de programas, vídeos e xogos educativos: que contemplan un amplo abano de              

niveis educativos; e así, o mesmo programa pode servir para atender as necesidades             

educativas de todos os alumnos dunha clase, tendo cada un deles un avance a un ritmo                

distinto, respectando a diversidade. 

 • Ferramentas de comunicación e Internet para contactar con alumnos doutros centros            

educativos (ou países) que permitirá practicar idiomas, coñecer costumes... 

 • Aula Virtual: proporciona un contorno de traballo virtual que facilita os procesos de              

ensino-aprendizaxe ao permitir que o profesor proporcione documentación dun xeito ordenado           

ó alumnado, asigne e recolla tarefas, organice actividades e traballos por grupos, proporcione             

cuestionarios de autoavaliación ou de avaliación, glosario de termos, calendario de           

notificacións e axenda persoal, ferramentas de debate... 

 • Transversalidade: as TIC permiten incluír e tratar valores como a solidariedade,            

cooperación etc. 

  

  

  

  

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 Procurarase que entre as actividades que cada Departamento vaia realizando mediante           

o emprego das TIC, se fomenten os valores democráticos, o tratamento da diversidade e a               

atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

 Todo o anterior garantindo o acceso ás TIC en condicións de igualdade por parte de               

alumnado de diferentes condicións sociais. 

  

  

8. AVALIACIÓN. 
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 A avaliación debe constituír unha ferramenta para reflexionar sobre as actuacións           

realizadas, as causas que poden dificultalas (ou facilitalas) e para buscar estratexias de             

mellora, tendo en mente o concepto de mellora continua. 

 Estableceranse 3 procesos avaliadores fundamentais: 

a. Unha avaliación inicial coa que poder albiscar as necesidades de formación do profesorado              

e máis de dotación de medios, así como poder establecer un calendario de actuacións.              

Realizarase antes de finalizar o curso 2016-17. 

b. Outra avaliación sumativa ao anterior ao longo do curso 2017-18 coa que poder reaxustar o                

que se estime oportuno para acadar os obxectivos a longo prazo do presente plan. 

c. Unha avaliación final para finais do curso 2017-18 coa que observar o grado de cumprimento                

dos obxectivos marcados no presente plan e analizar posibles melloras de cara aos vindeiros              

cursos xunto coa viabilidade dos obxectivos a longo prazo. 

 O plan de avaliación incluirá: 

• Recollida de información de cada un dos profesores implicados, onde se especificarán as              

actividades desenvolvidas, data e duración, dificultades experimentadas para levar a cabo as            

actividades, valoración dos obxectivos acadados e da experiencia en relación ós métodos            

tradicionais de ensino, e posibles actuacións de mellora con vistas a futuras implementacións. 

• Enquisas ao alumnado para valorar a repercusión das experiencias educativas e posibles             

suxestións con vistas a reflexionar e mellorar aspectos do proxecto. 

• Valoración do curso: obxectivos acadados, desviacións do proxecto e aspectos a mellorar             

para o curso seguinte 
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9. ANEXO: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE TRATAN A        

COMPETENCIA DIXITAL DENDE AS DISTINTAS MATERIAS 

  
Nas seguintes táboas inclúense os estándares de aprendizaxe das distintas materias cos que             

se traballa a CD. Esta é a información de partida coa que se traballou para repartir estes                 

estándares por materias de xeito equitativo. 

  

Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 
  

▪ BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter          

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando          

diversos soportes. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para           

a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou          

plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición            

humana, para a súa presentación e defensa na aula. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CD 

  

Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO 
  

▪ LCLB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe          

non verbal, da xestión de tempos e do emprego de axudas audiovisuais en             

calquera tipo de discurso. 

▪ CD 

▪ LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información          

integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

▪ CD 
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▪ LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en          

versión dixital. 

▪ CD 

▪ LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e           

de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente 

libros, vídeos, etc. 

▪ CD 

▪ LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado            

dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para           

resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu              

vocabulario. 

▪ CD 

  

Matemáticas 1º ESO 
  

▪ MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a          

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a         

dificultade destes impida ou non aconselle facelos anualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e          

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das          

actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e           

establecendo pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

  

Primeira Lingua Estranxeira 1º ESO 
  

▪ PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con         

necesidades inmediatas e temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre           

que se fale de xeito pausado e ben articulado. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información            

relevante en presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a           

aprender ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular como os             

contaminantes, a clasificación dos seres vivos, etc.), sempre que poida          

escoitalas máis dunha vez. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de            

comunicación de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre        

asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e con claridade,           

e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar máis dunha vez. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva            

polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas,         

esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras            

linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con           

apoio visual de distintos soportes multimedia que lle permitan ilustralas con           

imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do             

seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas           

breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas presentacións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións          

cotiás básicas, e ofrece e obtén información básica en situacións habituais e            

concretas propias de viaxes, aloxamento, transporte, compras e lecer,         

seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.4. Establece contacto social en función da situación de comunicación,           

real ou simulada, e reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide              

aclaración se non entende algo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a          

comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de          

compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na         

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto          

polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de            

funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso           

común e coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles para a           

realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro           

docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros           

materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente         

estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes          

sobre temas relativos a materias educativas ou do seu interese (por exemplo,            

sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou            

o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de            

publicacións propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e             

claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e            

educativo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa            

en narracións breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer,             

dicionarios, catálogos, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou          

preguntas relativas á información persoal, etc.) de correspondencia formal na          

que se informa sobre asuntos do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas           

para a xente nova) de historias de ficción. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes             

sociais), en situacións reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve            

información sobre citas, preferencias e sentimentos, relacionadas con        

actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha            

enumeración de actividades ou tarefas moi habituais, listas de compras,          

traxecto habitual etc.; e textos que expre sen sentimentos básicos de gusto,            

desgusto, aceptación, negación, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

CCEC 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa           

aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para             

subscribirse a unha publicación dixital). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e            

dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con          

actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas             

de actualidade de especial relevancia e comprensibles para a súa idade,           

respectando as convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza as              

redes sociais. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén           

contacto social real ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países),           

se intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo,             

descrición en termos moi sinxelos de sucesos importantes e experiencias          

persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de suxestións, como         

cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns plans), e se expresan            

opinións de xeito sinxelo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte           

impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os          

signos de puntuación. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce           

comprensiblemente trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización,       

sonorización, etc.) e patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de            

palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no            

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para          

iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a             

atención, etc.). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos          

países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente          

coas diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, evitando            

estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia,         

folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que             

se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita          

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe          

como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

  

  

  

Xeografía e Historia 1º ESO 
  

▪ XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na         

distribución da radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta             

de similares horas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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▪ XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de           

Mercator con unha de Peters. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os           

hemisferios da Terra e as súas principais características. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando          

datos de coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e             

mundial. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias            

físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis          

importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e             

reflictan os elementos máis importantes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo             

europeo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso            

continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os             

principais espazos naturais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a           

problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web          

directamente relacionados con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

  

Educación Física 1º ESO 
  

▪ EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para           

elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade (texto,         

presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura,           

análise e selección de información salientable. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas vixentes no           

contexto social, relacionados coa actividade física ou a corporalidade,         

utilizando recursos tecnolóxicos. 

▪ CD 

▪ CCL 

  

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 1º ESO (Ter en CCL nesta           

materia, para o PL) 
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▪ EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose          

nun mesmo tema. 

▪ CD 

▪ EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. ▪ CD 

▪ EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes           

visuais e audiovisuais. 

▪ CD 

  

Segunda Lingua Estranxeira  1º ESO 
  

▪ SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre          

asuntos persoais ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.)           

sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o               

necesita. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de            

textos orais breves (instrucións e comunicados) con estruturas previamente         

traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas,        

procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de            

xeito pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi           

sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por           

exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a descrición             

moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva            

polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións comunicativas,         

esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para            

pedir axuda ou aclaracións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas,          

preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida            

diaria e do tempo libre en situacións de comunicación significativas para a súa             

idade e o seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en          

situacións moi habituais relacionadas con necesidades inmediatas nas que         

pide e se dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e            

actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adapta dos relativos a temas do seu             

interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica         

en material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de           

prezos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando          

expresións e enunciados traballados previamente, para transmitir informa ción,         

ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi          

básica e relativa ao seus datos persoais e intereses ou afeccións (nome,            

idade, enderezo, gustos, etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e mensaxes          

en soporte dixital moi sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo,            

substituíndo unha palabra ou expresión por outra para unha funcionalidade ou           

tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto de forma         

manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con           

suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que           

distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e iníciase no uso de          

patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas          

propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo         

oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, etc.),           

e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en aspectos culturais           

como hábitos, horarios, etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a             

situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información sobre           

datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas         

sintáctico discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados          

previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia,         

folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que             

se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando          

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe          

como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

  

Valores Éticos 1º ESO 
  

▪ VEB2.1.3. Achega razóns que fundamenten a necesidade de establecer uns           

valores éticos que guíen as relacións interpersoais e utiliza a iniciativa persoal            

para elaborar, mediante soportes informáticos, unha presentación gráfica das         

súas conclusións sobre este tema. 

▪ CD 

▪ CSIEE 
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▪ VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que teñen na            

configuración da personalidade os valores morais inculcados polos axentes         

sociais, entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación              

masiva, elaborando un esquema e conclusións, utilizando soportes        

informáticos. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CS 

▪ VEB3.3.3. Analiza algúns factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, culturais e          

ambientais, que inflúen no desenvolvemento da intelixencia e a vontade,          

nomeadamente o papel da educación, e expón as súas conclusións de forma            

clara, mediante unha presentación realizada con soportes informáticos e         

audiovisuais. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ VEB3.4.3. Realiza, en traballo en grupo, unha xerarquía de valores,           

explicando a súa fundamentación racional, mediante unha exposición usando         

medios informáticos ou audiovisuais. 

▪ CD 

▪ CSC 

  
  

Lingua Galega e Literatura 1º ESO 
  

▪ LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar          

contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e             

visualmente atractivas. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das           

mensaxes a través de distintos recursos: xornais, revistas, libros,         

enciclopedias, buscadores de internet. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CD 

▪ LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida          

educativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios e        

enciclopedias en distintos soportes. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 
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▪ LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter             

información e consultar modelos de composición escrita. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz. ▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas           

e tipográficas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas,          

avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de            

comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos,          

narrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos,         

exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun          

procesador de textos para organizar os contidos e mellorar a presentación. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e          

revisar a ortografía. 

▪ CCL 

▪ CD 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase          

de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e           

noutras obras de consulta. 

▪ CCL 

▪ CD 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia,        

folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos            

que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais,          
evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que          

posúe como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral,           

música e xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co       

emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as           

virtuais, para a procura de información básica e a resolución de dúbidas            

de traballo. 

▪ CCL 

▪ CD 

  

  

  

  

  

  

ESTÁNDARES E COMPETENCIAS TIC/ INVESTIGACIÓN E      

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 2º ESO 
  
EDUCACIÓN FÍSICA 

▪ EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para           

elaborar documentos dixitais propios adecuados á súa idade (texto,         

presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura,           

análise e selección de información salientable 

  

▪ CD 

CCL 

  
FÍSICA E QUÍMICA 

▪ FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante          

nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas          

utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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▪ FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á           

obxectividade do fluxo de información existente en internet e outros medios           

dixitais. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema          

obxecto de estudo, 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións         

informáticas, a velocidade media dun corpo, interpretando o resultado. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e           

da comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de           

información sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

  

  

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 

▪ LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe          

non verbal e da xestión de tempos, e o emprego axudas audiovisuais en             

calquera tipo de discurso. 

▪ CD 

▪ LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información          

integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

▪ CD 

▪ LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e           

de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos,           

etc. 

▪ CD 

▪ LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado            

dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

  

  

LINGUA E LITERATURA GALEGA 
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▪ LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego         

dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a             

procura de información básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar          

contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e             

atractivas visualmente. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa,          

especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios,        

glosarios e enciclopedias 

▪ CCL 

▪ LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión           

dixital. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas           

dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. ▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de           

texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e         

paratextuais: ilustracións e gráficos. 

▪ CCL 

▪ CD 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/


 
 

 
IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 

ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 
_________________ 

▪ LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais:            

diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios           

de comunicación a partir dun modelo (noticias) 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter           

educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e        

explicacións sobre contidos das materias curriculares. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía            

a partir dun modelo,fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de           

texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para         

textualizar e revisar e mellorar os escritos. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira            

adecuada e correcta atendendo ás normas. 

▪ CCL 

▪ CD 

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral,           

música e xogos) e educativos en lingua galega adaptados á súa idade e             

compáraos con outros similares da lusofonía. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

  

  

LINGUAS EXTRANXEIRAS - INGLÉS 

▪ PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e           

terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e agradecementos, e          

identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e o           

propósito comunicativo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en           

contextos reais e simulados, articulados con claridade. 

 CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 
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▪ PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara            

ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais            

para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos ámbitos persoal               

público e educativo, sempre que se fale pausadamente e con claridade, e se             

poida escoitar máis dunha vez. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información            

relevante en presentacións sobre temas educativos que estea a aprender,          

profesionais moi sinxelos ou do seu interese inmediato (por exemplo, sobre un            

tema curricular ou unha profesión). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa            

informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e de simulacións          

sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos, se            

a produción é articulada con claridade e cunha velocidade media, pero con            

pausas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións,          

narracións, peticións de información e expresión dos gustos sobre asuntos          

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con               

claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a            

repetir ou a reformular o dito. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas          

por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo         

atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre          

transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas con lentitude e          

claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con           

apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan          

ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de             

temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos ou a súa ocupación,             

e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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▪ PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás,         

como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer,             

seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), sempre que a           

persoa interlocutora coopere, falando amodo e con claridade, e repetindo ou           

reformulando. 

  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible         

cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, nas que establece             

contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista,           

fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou             

instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar unha            

actividade conxunta. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a          

comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de          

compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na         

realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto polas           

achegas do seus compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de            

carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado previamente,         

intercambiando información suficiente e básica de carácter persoal e sobre          

hábitos, gustos ou estudos, preguntando sobre problemas prácticos e         

reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que           

se lle repitan os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera,              

falando amodo e con claridade, repetindo ou reformulando. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento           

e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e            

coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles para a realización de           

actividades e normas de seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou           

prevención de riscos nunha excursión). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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▪ PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de            

revistas propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e             

claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e            

educativo e ocupacional moi básico. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros           

materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro          

estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a          

materias educativas, ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema           

curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente),           

sempre que poida reler as seccións difíciles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en          

rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se               

describan persoas, obxectos e lugares; se narren acontecementos pasados,         

presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos e           

opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

PLB3.5. Entende información básica de correspondencia formal na que se          

informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou           

ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra por            

internet). 

  

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue           

modelos de textos de características similares, planifica o texto, elabora un           

borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información           

sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo,            

describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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▪ PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa           

aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e            

dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con          

actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre             

temas de actualidade de especial relevancia e facilmente comprensibles para          

a súa idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, tamén            

cando se utilizan as redes sociais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o            

contacto social, se intercambia información sobre si mesmo/a e a súa vila (por             

exemplo), se describen en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias          

persoais (por exemplo, unhas vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan e            

aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación        

ou modificación dunha invitación ou duns plans) e se expresan opinións de            

xeito sinxelo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte           

impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os          

signos de puntuación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas            

actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos fins           

comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia      

discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas       

(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo       

comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de         

palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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▪ PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible          

os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas           

máis relevantes 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no           

desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou         

manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención,            

etc.) 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e          

visibles dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos           

comparativamente coas diversas culturas, de ser o caso, do resto do           

alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a elaboración              

de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos         

morfolóxicos, sintácticos e discursivos, así como os procesos de realización          

das actividades lingüísticas de comprensión e produción. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente         

as estruturas morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas         

propias do seu nivel, e estratexias de comunicación e de redundancia do            

significado (imaxes e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e        

partextuais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente             

para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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▪ PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia,         

folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que             

se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita          

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe          

como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

  

LINGUAS EXTRANXEIRAS- FRANCÉS 

▪ SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre           

asuntos persoais ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos,          

etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o                

necesita. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de            

textos orais breves(instrucións e comunicados) con estruturas previamente        

traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas,        

procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de            

xeito pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi           

sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por           

exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a            

descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude           

positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións         

comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a          

outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas,          

preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da           

vida diaria e do tempo libre en situacións de comunicación significativas           

para a súa idade e o seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender         

en situacións moi habituais relacionadas con necesidades inmediatas nas         

que pide e se dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos,           

cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel             

escolar. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do           

seu interese. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información        

específica en material informativo moi sinxelo, e con apoio visual, sobre           

temas coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos         

saudables, etc., próximos á súa idade e á súa experiencia. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando          

expresións e enunciados traballados previamente, para transmitir       

información ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do           

seu nivel escolar. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi          

básica e relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou ás súas             

afeccións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas postais,        

felicitacións, bandas deseñadas, tiras cómicas e mensaxes en soporte         

dixital moi sinxelas e breves, relativos a actividades presentes e a           

necesidades inmediatas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun           

modelo, substituíndo una palabra ou expresión por outra para unha          

funcionalidade ou tarefa determinada (informar, preguntar, invitar, etc.)        

tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación          

limpa e ordenada. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, produce con            

suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos          

que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera no         

uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e             

frases. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas          

propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso        

comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de          

tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir en           

aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción            

de textos e de hipóteses de significados tomando en consideración os           

coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia,         

folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos            

que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais,          

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias         

que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

  

MATEMÁTICAS 

▪ MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a          

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a         

dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación,         

imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e            

selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e         

compárteos para a súa discusión ou difusión. 

▪ CD 

▪ CCL 
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▪ MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos            

contidos traballados na aula. 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e          

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das          

actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e           

establecendo pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e         

tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

  

MÚSICA 

▪ MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. ▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para           

indagar sobre novas tendencias, representantes, grupos de música popular,         

etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

▪ CD 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e          

utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

▪ CD 

▪ MUB4.1.2. Participa na produción musical demostrando o uso adecuado dos           

materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados            

para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

▪ CD 
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TECNOLOXÍAS 

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico            

sinxelo, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da          

construción do prototipo. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo         

empregando software específico de apoio. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as características propias que          

configuran os tipos de estruturas, apoiándose en información escrita. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

CD 

▪ TEB4.2.4. Simula mediante software específico e mediante simboloxía         

normalizada sistemas mecánicos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando software        

específico e simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que o          

configuran. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. ▪ CMCCT 

▪ CD 
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▪ TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos        

electrónicos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con          

equipamentos informáticos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un          

contorno de programación gráfico. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

  
XEOGRAFÍA E HISTORIA 

▪ XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de             

Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e            

galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de             

España 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 
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▪ XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de             

Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos          

bioclimáticos de España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando          

gráficos e imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de             

Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a           

problemas ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e            

recursos da web directamente relacionados con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 
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▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis            

densamente poboadas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos              

de acollemento. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. ▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa           

distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas            

comunidades autónomas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 
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▪ XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas          

últimas tres décadas en España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

cd 

▪ XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os             

destinos principais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da            

poboación urbana no mundo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a              

que país pertencen e explica a súa posición económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. ▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 
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XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de          

España e de Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación            

escrita 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a            

situación actual dalgúns deles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en              

soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e         

demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través          

de imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa         

actividade económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 
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VALORES ÉTICOS 
 

▪ VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e             

ao dereito, e expón as súas conclusións mediante unha presentación          

elaborada con medios informática. 

▪ CCL 

▪ CD 

    

▪ VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar           

as diferenzas, as semellanzas e os vínculos entre a ética e o dereito. 

▪ CCL 

▪ CD 

    

▪ VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións            

sobre o tema tratado,utilizando medios informáticos e audiovisuais, de xeito          

argumentado e ordenado racionalmente. 

▪ CD 

▪ CSIEE 
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