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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Na sociedade do coñecemento a educación debe orientarse cara á unha aprendizaxe
activa  e  permanente  que  permita  ao  alumnado  desenvolver  habilidades  e  competencias
informacionais  que  o  capaciten  no  acceso,  selección  e  uso  de  fontes  e  recursos  de
información. Neste contexto hai varios cursos propuxemos desde a biblioteca esta materia
que foi aprobada en claustro como unhas das materias optativas do noso centro. Decidimos
tamén que fose impartida en 2º de ESO. A proposta foi dirixida por min que nese momento
era coordinadora de biblioteca. De aí que asuma a súa programación o Departamento de
Grego.

No ensino nun principio falábase de “competencia dixital” entendida exclusivamente
como a aprendizaxe no uso das tecnoloxías da información e a comunicaión (TIC). Pero
hoxe  falamos  xa  de  “alfabetización  informacional”  (ALFIN). A  RAE  define
«alfabetización» como a «acción y efecto de alfabetizar». E alfabetizar como «enseñar a leer
y a escribir». Pero na era dixital na que vivimos, xa non é suficiente con saber ler e escribir,
senón que resulta imprescindible saber usar as tecnoloxías da información e a comunicación
(TIC), e ademais se require do manexo de linguaxes audiovisuais, hipertextuais, do dominio
e  aplicación  da  ciencia,  do  manexo  de  ferramentas  tecnolóxicas  e  do  manexo  de
información, entre outras. Estas habilidades resultan cruciais para este século.

2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

O Dicionario da RAE define unha competencia como «pericia,  aptitud, idoneidad
para hacer algo o intervenir en un asunto determinado», é dicir«la capacidad de responder a
demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». A competencia,
polo tanto, «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que
se  movilizan  conjuntamente  para  lograr  una  acción  eficaz».  As  competencias
conceptualízanse como un «saber facer», un saber que se concreta en actuacions e que é
capaz de adecuarse a unha diversidade de contextos (OCDE, 2003).

Segundo recolle o documento «Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de
la  vida:  un marco de referencia  europeo» (ibídem,  2004),  as  competencias  básicas,  que
integran  tanto  os  aprendizaxes  formais  incorporados  ás  diferentes  áreas  ou  materias  do
currículo, como os informais e non formais son as seguintes:

1. Comunicación lingüística (CL). 2. Competencia matemática e competencias básicas en
ciencia  e  tecnoloxía.  3.  Competencia  dixital  (CD).  4.  Aprender  a  aprender  (CAA).  5.
Competencias  sociais  e  cívicas  (CSC).  6.  Sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor
(CSIEE). 7. Conciencia e expresions culturais (CEC).

O  desenvolvemento  curricular  desta  materia  recolle  criterios  e  estándares  de
evaluación que responden a varias competencias clave do actual currículo. A competencia
en comunicación lingüística, a competencia dixital, a competencia de aprender a aprender e
o sentido de iniciativa e espírito emprendedor son as máis beneficiadas. Pero tamén axuda a
desenvolver as competencias sociais e cívicas, e a de conciencia e expresions culturais. De
todos  modos,  un  tratamento  interdisciplinar  destes  contidos,  tal  e  como  se  propon,
beneficiará a adquisición de todas as competencias clave.
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3.- OBXECTIVOS

Destacamos os seguintes obxectivos:

1) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 
2) Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da  
información e a comunicación.
3) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicions necesarias  
para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento  
persoal.
4) Utilizar e identificar nunha biblioteca os espazos e recursos informativos en todos 
os soportes e formatos.
5) Saber utilizar o catálogo informatizado dunha biblioteca.
6) Valorar e respeitar os dereitos de autoría.
7) Comprender internet como fonte de información, valorando os beneficios e os  
riscos da rede.
8) Coñecer e usar diferentes motores de búsqueda
9)  Coñecer  e  participar  en  espazos  web  e  redes  sociais  como  plataformas  de  
información e comunicación
10) Coñecer e usar os criterios para identificar os espazos web fiables
l1) Recoñecer os pasos a seguir nun proceso de investigación.
12) Identificar os aspectos clave dun tema.
13) Analizar, comprender, valorar e seleccionar a información consultada. 
14) Evaluar de forma crítica a información obtida e contrastala en distintas fontes.
15) Facerse responsable das tarefas encomendadas.
16) Saber citar correctamente as fontes consultadas.

4.- CONTIDOS

Os contidos agrúpanse en cinco bloques: 

BLOQUE 1: «A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital»
Achegamento á biblioteca escolar do centro (e a outras bibliotecas) e ás súas posibilidades para
acceder a textos informativos de diversa índole, cunha primeira aproximación á tipoloxía de fontes
que se poden consultar e á maneira de facelo de xeito eficaz e con recoñecemento dos dereitos de
autoría. 

BLOQUE 2: «Fontes informativas. Localización e selección»
Procura afondar nas estratexias de procura de información en fontes impresas ou dixitais,  e en
documentos de formato e contido diverso, con atención ás características da internet como medio de
información. 

BLOQUE 3: «Organizarse para investigar»
Revisa os primeiros pasos da elaboración dun traballo de investigación, en que a planificación, a
formulación de preguntas e a recuperación dos coñecementos previos son esenciais.  
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BLOQUE 4: «Procura e tratamento da información»

Afonda  na  necesidade  de  análise  e  valoración  da  información  que  se  recolle,  así  como  na
compilación das fontes consultadas para o seu recoñecemento posterior. 

BLOQUE 5: «Xeración de contidos e comunicación»
Aborda  a  reelaboración  da  información,  un  proceso  no  cal  cómpre  sintetizar  e  estruturar  a
información, e personalizar en produtos orixinais, impresos, audiovisuais ou dixitais o coñecemento
adquirido para unha comunicación eficaz.  Recolle tamén este  bloque aspectos relacionados coa
avaliación do proceso realizado e a transferencia deste coñecemento á vida persoal, académica ou
social do alumnado. 

5.- TEMPORALIZACIÓN

Bloques 1 e 2 no primeiro trimestre 
Bloques 3 e 4 no segundo trimestre
Bloque 5 no terceiro trimestre

6.- ASPECTOS CURRICULARES DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA

                                                                                                                                    
Investigación e tratamento da información. 2º ESO

Obxecti
vos

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

PRIMEIRO TRIMESTRE

Bloque 1. A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital 

1
2
3
4
5
6

.B1.1 
A biblioteca 
como espazo de 
acceso  á 
información.

.B1.1 Utilizar a 
biblioteca como 
espazo de acceso á 
información 
presencial ou 
virtual

INEINB1.1.1 Utiliza a 
biblioteca do seu centro para 
cubrir necesidades de lectura e
de información.
INEINB1.1.2. Utiliza a 
biblioteca do centro na 
procura de recursos 
informativos para os seus 
traballos individuais e grupais.

CCL
CD
CAA
CCEC
CSIEE
CSC
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.B1.2 
As bibliotecas 
como espazos 
culturais 

.B1.2 Identificar a 
biblioteca do centro
e outras bibliotecas 
do contorno máis 
próximo, como 
espazos culturais 
dispoñibles á hora 
de cubrir as 
necesidades de 
lectura e  de 
información.

INEINB1.2.1. Utiliza outros 
tipos de biblioteca aos que 
pode ter acceso no seu 
contorno máis próximo

.B1.3 .B1.3 Identificar os INEINB1.3.1. Diferencia os 



Recursos 
informativos: 
fontes orais, 
recursos físicos e
virtuais

recursos 
informativos 
dispoñibles 
segundo tipoloxía, 
soportes e 
formatos.

documentos informativos en 
función do seu contido.
INEINB1.3.2. Acude ás 
fontes orais de referencia no 
seu contorno máis próximo 
para determinadas 
necesidades informativas.
INEINB1.3.3. Accede de 
forma autónoma a contidos 
audiovisuais, presenciais ou 
virtuais.

.B1.4
Estratexias de 
búsqueda eficaz.

.B1.4  Adaptar as 
estratexias de 
búsqueda ás 
características dos 
recursos dixitais.

INEINB1.4.1. Distingue as 
ideas principais das 
secundarias nos documentos 
consultados. 
INEINB1.4.2. Recupera de 
forma eficaz contido 
informativo dos recursos 
dixitais.

.B1.5
Dereitos de 
autoría

B1.5. Recoñecer os
dereitos de autoría.

INEINB1.5.1. Identifica e 
respeta a autoría de textos ou 
imaxes.

Bloque 2: Fontes informativas. Localización e selección

4
5
6
7
8
9
10

.B2.1
Recursos físicos. 
Sistemas 
estandarizados 
de organización 
da biblioteca.

.B2.1. Coñecer a 
organización da 
biblioteca e a CDU 
como sistema 
estandarizado.

INEINB2.1.1 Identifica os 
códigos da CDU polos que 
están organizados os fondos.
INEINB2.1.2. Recupera 
fácilmente os documentos que
precisa.

CCL
CAA
CSIEE
CD
CSC
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.B2.2
Búsquedas no 
catálogo 
informatizado da
biblioteca 
escolar.

.B2.2 Comprender 
e saber utilizar o 
catálogo 
informatizado da 
súa biblioteca.

INEINB2.2.1 Realiza 
búsquedas no catálogo por 
autor/a, título ou materia.
INEINB2.2.2  Localiza 
documentos, en función das 
súas necesidades informativas
no catálogo web da biblioteca.

.B2.3
Recursos dixitais
Internet como 
fonte de 
información

.B2.3 Acceder á 
rede e coñecer os 
recursos 
disponibles a través
de internet.

INEINB2.3.1 Usa internet de 
maneira autónoma para 
resolver necesidades de 
información. 
INEINB2.3.2 Utiliza internet 
valorando as características 
deste medio en relación a 
aspectos como a permanencia,
a fiabilidade, a veracidade, a 
organización, a selección, a 
gratuidade, a disponibilidade, 
a autoría, etc.



.B2.4
Necesidade dun 
plan de procura 
de información. 
Palabras clave e 
outras estratexias
de búsqueda. 
Motores de 
búsqueda.

.B2.4 Planificar as 
búsquedas 
informativas e 
emplear con 
eficacia palabras 
clave para a 
obtención de 
información e uso 
de motores de 
búsqueda 
diversificados

INEINB2.4.1. Establece un 
sistema de búsqueda eficaz de
información.
INEINB2.4.2. Utiliza 
palabras clave e aplica 
estratexias eficaces de 
búsqueda para localizar 
información na web.
INEINB2.4.3. Identifica 
produtos informativos 
diferentes en función das súas 
necesidades e obxectivos de 
traballo.
INEINB2.4.4. Emplea 
xornais e revistas dixitais 
como fonte informativa.

.B2.5
Espazos web e 
redes sociais 
como 
plataformas de 
comunicación e 
información.

.B2.5 Coñecer as 
redes sociais, os 
espazos web 
creados na aula, na 
biblioteca e no 
centro, e participar 
neles.

INEINB2.5.1 Interven nas 
redes sociais creadas no seu 
centro respectando as 
finalidades para as que foron 
creadas: educativa, 
participativa, etc.

.B2.6
Beneficios e 
riscos da rede. 
Dereito de 
privacidade.

.B2.6 Valorar os 
beneficios e os 
riscos da rede.

INEINB2.6.1. Navega por 
internet con seguridade 
preservando súa identidade e 
privacidade.

.B2.7
Fiabilidade dos 
espazos web.

.B2.7  Coñecer e 
usar os criterios 
para identificar os 
espazos web fiables

INEINB2.7.1 Distingue webs 
fiables en función de 
determinados criterios: 
autoría, data de actualización, 
tipo de dominio, finalidades, 
publicidade, contacto, etc

.B2.8
Internet e as 
creacions 
colectivas.

.B2.8 Valorar as 
creacions 
colectivas en 
internet: Wikipedia,
Galipedia, 
Wikispace, etc.

INEINB2.8.1. Emplea as 
creacions colectivas en 
internet: Wikipedia, 
Galipedia, Wikispace, etc. 

.B2.9
Valoración da 
información 
recollida na rede.

.B2.9 Evaluar de 
forma crítica a 
información obtida 
e contrastala en 
distintas fontes.

INEINB2.9.1. Compara a 
información recollida en 
distintas fontes informativas 
da rede.
INEINB2.9.2. Contrasta a 
información recollida na rede 
con outras fontes orais ou 
impresas.



Tema 3: Organizarse para investigar

1
2
3
10
11
12

.B3.1
Procesos de 
investigación.

.B3.1 Recoñecer os
pasos a seguir nun 
proceso de 
investigación.

INEINB3.1.1. Identifica os 
obxectivos do traballo de 
investigación e as súas fases. 

CAA
CCL
CSC

.B3.2
Planificación dun
proxecto de 
investigación

.B3.2  Planificar o 
proceso de procura 
e recuperación da 
información.

INEINB3.2.1  Elabora  un
esquema  do  traballo  que  se
vaia a realizar.

.B3.3
Traballo en 
grupo. 

.B3.3  Organizar o 
traballo individual 
ou grupal, e facerse
responsable das 
tareas adxudicadas.

INEINB3.3.1  Escoita aos 
integrantes do grupo, garda o 
turno de palabra, argumenta 
súas opinions e respecta as 
opinions das outras persoas.
INEINB3.3.2  Contribue á 
distribución de tareas e  
responsabilízase das que lle 
corresponden. 

.B3.4
Preparación da 
procura 
informativa.

.B3.4 Identificar o 
tema a investigar e 
os aspectos clave

INEINB3.4.1. Formula 
preguntas sobre o tema sobre 
o que se vaia a investigar.

.B3.5
Recuperación 
dos 
coñecementos 
previos e 
definición de 
obxectivos de 
procura.

.B3.5 Recuperar os 
coñecementos 
previos sobre o 
tema e definir os 
aspectos sobre os 
que precisa 
informarse.

INEINB3.5.1.  Concreta  os
conceptos  clave  que  van  a
guiar  o  traballo  de  búsqueda
de información.

Temas 4: Procura e tratamento da información

11
12
13
14
15
16

.B4.1
Necesidades 
informativas, 
fontes de 
información e 
procesos de 
búsqueda, 
valoración e 
selección de 
información.

.B4.1 Identificar o 
tipo de información
que se precisa, 
localizar as fontes 
informativas 
disponibles, 
realizar consultas 
informativas 
seguindo un plan 
diseñado 
previamente e 
emplear o recurso 
informativo máis 
axeitado ao tipo de 
información que se 
precisa

INEINB4.1.1Identifica o tipo 
de información que precisa en
función duns obxectivos.
INEINB4.1.2. Localiza os 
recursos disponibles e acordes
a súa necesidade informativa.
INEINB4.1.3. Concreta o 
proceso de búsqueda de 
información.
INEINB4.1.4. Escolle os 
recursos informativos que 
precisa de forma eficaz.

CCL
CAA
CD
CSC
CCEC



.B4.2
Análise  e
comprensión  da
información
encontrada.  

.B4.2 Ler de forma 
comprensiva textos
informativos de 
diferente tipoloxía 
(continuos, 
discontinuos, e 
procedentes dos 
medios de 
comunicación e dos
medios 
audiovisuais). 

INEINB4.2.1. Comprende e 
analiza textos continuos e 
discontinuos, e sabe extraer as
ideas principais. 
INEINB4.2.2. Deduce 
información implícita ou 
explícita dos contidos 
audiovisuais e dos textos dos 
medios de comunicación.

.B4.3
Interpretación  e
valoración  da
información
encontrada.  

.B4.3 Valorar a 
información 
encontrada en 
función de 
determinados 
criterios: 
pertinencia, 
veracidade, 
fiabilidade, etc.

INEINB4.3.1. Selecciona a 
información unha vez 
valorada seguindo uns 
determinados criterios 
(pertinencia, veracidade, 
fiabilidade, etc.).

.B4.4
Proceso da 
información: 
extracción e 
síntese.
 

.B4.4  Extraer a 
información 
precisa, en función 
dos obxectivos do 
traballo, de forma 
sintetizada. 

INEINB4.4.1. Sintetiza a 
información encontrada en 
función dos obxectivos do 
trabajo. 

.B4.5
Citas e 
referencias. 

.B4.5 Recoller as 
fontes consultadas 
a efectos de citalas 
correctamente no 
produto final.

INEINB4.5.1. Recopila as 
fontes consultadas e cítaas 
correctamente.

Tema 5: Xeración de contidos e comunicación

1
2
3
9
10
11
12
13
14
15
16

.B5.1
Organización e 
reelaboración da 
información

.B5.1 Organizar a 
información 
recuperada de 
distintas fontes, 
xerarquizándoa e 
plasmándoa en 
esquemas, mapas 
conceptuais, 
guions, etc.

INEINB5.1.1. Realiza 
esquemas, mapas conceptuais,
guions, etc., para organizar a 
información recuperada.

CD
CCL
CAA
CSC
CCEC
CSIEE

.B5.2
Estructuración da
información 
recollida 
mediante 
gráficos, 
diagramas, etc.

.B5.2 Elaborar 
diagramas, 
gráficos, cadros de 
doble entrada, 
organigramas, etc., 
coa información 
recuperada

INEINB5.2.1. Representa 
mediante gráficos, diagramas, 
cadros de doble entrada, 
organigramas, etc., parte da 
información recuperada



.B5.3
Reelaboración e 
personalización 
da información.

.B5.3 Estruturar 
mediante un guión 
textos propios, 
expositivos, 
descritivos e 
explicativos, a 
partir da 
información 
reunida.

INEINB5.3.1. Elabora guions
para estruturar os textos 
creados a partir da 
información reunida.

.B5.4
Presentación dos 
produtos 
informativos 
propios. Pautas 
para a 
presentación de 
traballos escritos.

.B5.4 Coñecer e 
aplicar as pautas 
formais para a 
elaboración de 
traballos escritos 
(paxinación, índice,
bibliografía, etc.), 
utilizando 
procesadores de 
texto de forma 
autónoma.

INEINB5.4.1. Presenta os 
seus traballos segundo unhas 
pautas consensuadas: 
paxinación, índice, 
bibliografía, etc.
INEINB5.4.2. Elabora textos 
propios mediante un 
procesador de textos. 

.B5.5
Elaboración de 
materiais de 
apoio ás 
presentacions 
orais.

.B5.5 Coñecer e 
aplicar as pautas 
formais para a 
elaboración de 
materiais de apoio 
ás presentacions 
orais.

INEINB5.5.1.  Elabora 
material de apoio para as súas 
presentacions orais.
INEINB5.5.2.  Realiza 
sinxelas presentacions para 
mostrar o resultado dos seus 
traballos de investigación.

.B5.6
Citas e 
referencias nos 
traballos 
informativos 
(artigos, 
manuais, 
presentacions, 
produtos 
audiovisuais, etc)

.B5.6  Coñecer e 
emplear 
correctamente 
unhas pautas polas 
que se rexe a forma
de citar diferentes 
fontes. 

INEINB5.6.1. Cita con 
corrección os libros 
consultados.
INEINB5.6.2. Segue unha 
pauta para facer a referencia 
de artigos de revistas, música, 
películas, páxinas de internet, 
autoría de imaxes, etc.

.B5.7
Tratamento e 
edición de 
produtos dixitais 
(presentacions, 
vídeos, etc).

.B5.7 Incorporar 
imaxes aos 
traballos escritos 
ou ás presentacions
con un tratamento 
axeitado.

INEINB5.7.1. Incorpora 
imaxes aos seus traballos de 
investigación.

.B5.8
Características 
dos textos 
dixitais eficaces.

.B5.8 Identificar e  
valorar as pautas 
para a produción de
textos dixitais 
eficaces (lonxitude 
dos textos escritos, 

INEINB5.8.1. Respeta unhas 
pautas mínimas na produción 
de textos dixitais.



presentacions 
eficaces, etc).

.B5.9
Exposicions 
orais dos 
traballos 
realizados. 
Escoita atenta e 
respeito polo 
traballo das 
demáis persoas.

.B5.9 Expor de 
forma ordenada e a 
partir dun guión 
previo o traballo 
realizado, 
argumentando as 
opinions propias de
maneira razonable 
e con respeto polas 
pautas da 
comunicación 
grupal (escoita 
atenta, respeto pola
opinión das outras 
persoas, turnos de 
palabra, etc).

INEINB5.9.1.Participa na 
presentación oral dos traballos
elaborados.
INEINB5.9.2. Defende con 
argumentos as opinions 
propias e respeta o traballo 
alleo.
INEINB5.9.3. Escoita con 
atención as presentacions dos 
compañeiros e das 
compañeiras, e valora con 
argumentos seu traballo.

.B5.10
Evaluación e 
aplicación das 
aprendizaxes 
realizados a 
través dos 
traballos de 
investigación á 
vida personal, 
académica e 
social.

.B5.10 Evaluar o 
proceso de 
elaboración do 
traballo feito, e 
tomar consciencia 
das aprendizaxes 
realizadas, e aplicar
os coñecementos 
adquiridos a súa 
vida personal, 
académica ou 
social.

INEINB5.10.1. Evalúa, a 
través dos instrumentos que se
lle ofrecen, a súa participación
no proceso dun traballo de 
investigación, individual ou 
grupal.
INEINB5.10.2. Identifica e 
valora as aprendizaxes 
realizadas.
INEINB5.10.3. Valora con 
criterio e respeto o traballo 
das outras persoas.
INEINB5.10.4. Incorpora as 
aprendizaxes realizadas a 
novos procedementos de 
traballo e de relación en 
medio escolar e social.

7.-OBXECTIVOS MÍNIMOS

-Saber utilizar os espazos e recursos informativos dunha biblioteca.
-Entender a CDU e o sistema de préstamo das bibliotecas.
-Coñecer os pasos a seguir nun proceso de investigación.
-Buscar, seleccionar e interpretar a información a partir da utilización de diversas fontes.
-Respeitar os dereitos de autoría.
-Saber citar correctamente as fontes consultadas.

8.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  obxectivos  e  contidos  propostos  acadaranse  mediante  os  seguintes  11



procedementos:
–Familiarización con todos os medios. 
–Utilización activa e aproveitamento dos mesmos. 
–Actitude crítica en canto á calidade e exactitude dos contidos. 
–Comprensión da economía dos medios (diferencia entre plural e propiedade)
–Concienciación dos dereitos de autor.
En canto á Información: 
–Saber qué é un motor de búsqueda. 
–Saber a maneira de facer búsquedas con palabras sinxelas. 
–Saber cómo gardar información e contidos. 
–Entender que a información está protexida por dereitos de autor. 
–Saber cómo confiar na información en línea.
En canto á Comunicación: 
–Coñecer os diferentes canles de comunicación dixital.    
–Comprender cómo utilizar algunhas ferramentas de comunicación.    
–Tomar conciencia dos principios básicos da comunicación a través de medios dixitais.   
–Tomar conciencia de cómo utilizar as tecnoloxías para cooperar cos demáis.
En canto á creación de contidos:
–Coñecer as diferentes ferramentas e software para producir contidos.  
–Comprender cómo utilizar algunhas ferramentas simples.   
–Saber cómo modificar contidos
En canto á seguridade:
–Coñecer sistemas de protección simples (contraseñas, antivirus, evitar compartir           

 
 información). 
–Entender cómo protexerse un mesmo da adición ou cyberbullying.
En canto á resolución de problemas:
–Saber con quén hai que contactar cando algo non funciona ou non se pode facer.    
–Saber cómo diferentes tecnoloxías poden axudar a resolver os problemas cotiás.

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno debe levarse a cabo por medio
dos seguintes instrumentos:

- Observación do traballo diario.
- Probas específicas.
- Realización de tarefas puntuais.

 
1) Traballo diario: Labor fundamental do profesorado é a observación e o control do

traballo diario do alumno mediante:
-preguntas frecuentes na aula.
-seguimento do caderno do alumno.
-control de asistencia e puntualidade.
-observación do grao de participación na clase e na aula virtual.
-valoración da actitude.
Deste  xeito  o  profesor  observará  as  dificultades,  os  avances  ou  os  erros  máis  
frecuentes dos alumnos e poderá atendelos axeitadamente.

2) Probas específicas: As probas recollerán o exposto durante o período correspondente,
                                                                                                                                     12



sen que representen unha dificultade insalvable para o alumno que traballou a cotío
Poderán facerse:
-probas escritas ou orais.
-probas sen previo aviso.
-probas fixadas xa de antemán ao principio do trimestre na AV.

• As probas constarán de: 
-Unha proba específica por avaliación na que haberávarios exercicios puntuables  
cada un do 0 ao 10.
A proba final  consistirá na presentación de:
-Un traballo con todo o aprendido durante o curso e plasmado nun tema concreto.

 
3) Tarefas puntuais: É importante que o alumno se achegue á información, así como que

controle os mecanismos para facer traballos de investigación. Valorarase:
-a puntualidade na data de entrega prevista.
-a presentación do traballo.
-a comprensión e síntese do tema motivo do traballo.
-a elaboración persoal.
-a exposición oral.
-a comprensión lectora.
-o manexo das TICs.

O traballo diario terá un valor máximo do 30%,
as tarefas puntuais un máximo de 40%
as probas específicas un máximo do 30%    
                                                            

       9.- ESCENARIO DE ACTIVIDADE LECTIVA TELEMÁTICA OU DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA

      Dadas as circunstancias destes dous cursos, nos que aumentou considerablemente a falta de
asistencia do alumnado ás clases por diversos motivos,  considero importante engadir  que aquel
alumnado, que por razóns médicas xustificadas non acuda ao centro de forma regular, poderá seguir
o transcurso da materia pola aula virtual, onde atopará todos os contidos desenvolvidos na aula, así 
como poñerse en contacto coa profesora para preguntar as dúbidas e entregar as tarefas propostas.
       A avaliación deste alumnado realizarase preferentemente de forma presencial, facilitándolle a
posibilidade, chegado o caso, de facer as probas escritas en horario de tarde.
     En caso de que por prescripción médica o alumno/a non poida acudir  ao centro nas datas
marcadas,  a avaliación será realizada de forma oral  por vía telemática (Webex). telemática por
webex, aula virtual, correo electrónico, na mesma data a ser posible ou noutra en casos específicos. 

10.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Webgrafía:
https://sites.google.com/site/recursosformaciondeusuarios/
http://issuu.com/bemilladoiro/docs/caderno_alfin_2015/23?e=1528911/13586723
https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/809
.Bloque 1
http://arquivosdotrasno.blogspot.com.es/
https://www.flickr.com/photos/64144150@N06/25195155966 (presentac biblioteca/tríptico)
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/ResultadoBusqueda.aspx?                                           13

https://sites.google.com/site/recursosformaciondeusuarios/
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/ResultadoBusqueda.aspx?CodigoBiblioteca=CED054&Valores=Incorporacions
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/ResultadoBusqueda.aspx?CodigoBiblioteca=CED054&Valores=Incorporacions
https://www.flickr.com/photos/64144150@N06/25195155966
http://arquivosdotrasno.blogspot.com.es/
https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/809
http://issuu.com/bemilladoiro/docs/caderno_alfin_2015/23?e=1528911/13586723


CodigoBiblioteca=CED054&Valores=Incorporacions (os nosos fondos)
http://www.slideboom.com/presentations/223618/Gu%C3%ADa-Meiga (guía Meiga)
http://www.slideshare.net/guestb77cc2/a-c-d-u-1550802?type=presentation 
https://vimeo.com/85515904 (CDU)
http://www.slideshare.net/Aquiles2/3-o-xogo-das-etiquetas (O xogo das etiquetas)
.Bloque 2
http://www.authorstream.com/Presentation/leixapren-544221-partes-do-libro/ (partes libro)
http://www.slideboom.com/presentations/228460/5.-Tipos-de-documentos.1 (tipos docum.)
http://www.authorstream.com/Presentation/bibliotecavales-2319513-como-buscar-
informaci-nos-libros/ (como buscar información nos libros)
http://issuu.com/bemilladoiro/docs/caderno_alfin_2015/28?e=1528911/13586723  bibliogra
https://issuu.com/pirracas/docs/aprendendo_a_empregar_imaxes (imaxes nun traballo)
http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/bancos-de-recursos-gratuitos/ (recursos 
multimedia gratuitos)
https://www.youtube.com/watch?v=WXB33y4ie_0 (como facer imaxes interactivas)
http://www.slideshare.net/olgarodriguezdiaz/aprender-a-buscar-na-rede-con-eficiencia
(busca na rede)
https://hipertextual.com/archivo/2013/11/busquedas-mas-eficientes-google/?
utm_content=bufferd4b9d&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buf
fer (busca en google con eficiencia)
http://formacion-deusuarios.blogspot.com.es/2015/05/como-fiarte-dunha-paxina-web.html
(como fiarte dunha páxina web)
.Bloque 3
http://www.authorstream.com/Presentation/ABIBLIO-1318104-monogr-fico/ (como facer 
un traballo monográfico)
http://formacion-deusuarios.blogspot.com.es/2014/03/aprendo-facer-unha-entrevista.html
http://www.arrukero.com/potachov/blog/wp-content/uploads/2008/10/investigar1.pdf (como
facer un traballo de investigación)
https://docs.google.com/document/d/
1e5HhNTKEmxTBhqx__OvBLLhbEKOZdLgr5FGT3U1mMXA/edit?pli=1 (aplicacions 
para traballar on-line)
https://sites.google.com/site/tomonota22/partesdelaexposici%C3%B3noral (exposic. Oral)

11.-ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os temas transversais nos que incidiremos nesta materia serán principalmente dous: os 
dereitos de autoría  e os riscos na rede. Ademáis de tratalos como parte dos contidos, serán 
obxecto de debate na aula.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Como actividade complementaria realizaremos dúas visitas: unha a outra biblioteca escolar, e a 
outra a unha biblioteca municipal. A finalidade destas dúas visitas será que o alumnado vexa as 
semellanzas e as diferenzas e elabore un mural. Participaremos tamén na Semana  Cultural 
sobre a cidade elaborando unha infografía sobre este tema.

13.- MEDIDA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE                                                              
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https://sites.google.com/site/tomonota22/partesdelaexposici%C3%B3noral
https://docs.google.com/document/d/1e5HhNTKEmxTBhqx__OvBLLhbEKOZdLgr5FGT3U1mMXA/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1e5HhNTKEmxTBhqx__OvBLLhbEKOZdLgr5FGT3U1mMXA/edit?pli=1
http://www.arrukero.com/potachov/blog/wp-content/uploads/2008/10/investigar1.pdf
http://formacion-deusuarios.blogspot.com.es/2014/03/aprendo-facer-unha-entrevista.html
http://www.authorstream.com/Presentation/ABIBLIO-1318104-monogr-fico/
http://formacion-deusuarios.blogspot.com.es/2015/05/como-fiarte-dunha-paxina-web.html
https://hipertextual.com/archivo/2013/11/busquedas-mas-eficientes-google/?utm_content=bufferd4b9d&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer
https://hipertextual.com/archivo/2013/11/busquedas-mas-eficientes-google/?utm_content=bufferd4b9d&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer
https://hipertextual.com/archivo/2013/11/busquedas-mas-eficientes-google/?utm_content=bufferd4b9d&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer
http://www.slideshare.net/olgarodriguezdiaz/aprender-a-buscar-na-rede-con-eficiencia
https://www.youtube.com/watch?v=WXB33y4ie_0
http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/bancos-de-recursos-gratuitos/
https://issuu.com/pirracas/docs/aprendendo_a_empregar_imaxes
http://issuu.com/bemilladoiro/docs/caderno_alfin_2015/28?e=1528911/13586723
http://www.authorstream.com/Presentation/bibliotecavales-2319513-como-buscar-informaci-nos-libros/
http://www.authorstream.com/Presentation/bibliotecavales-2319513-como-buscar-informaci-nos-libros/
http://www.slideboom.com/presentations/228460/5.-Tipos-de-documentos.1
http://www.authorstream.com/Presentation/leixapren-544221-partes-do-libro/
http://www.slideshare.net/Aquiles2/3-o-xogo-das-etiquetas
https://vimeo.com/85515904
http://www.slideshare.net/guestb77cc2/a-c-d-u-1550802?type=presentation
http://www.slideboom.com/presentations/223618/Gu%C3%ADa-Meiga
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/ResultadoBusqueda.aspx?CodigoBiblioteca=CED054&Valores=Incorporacions


En principio esta materia no debiera necesitar de ningunha medida especial para atender á 
diversidade dado o seu carácter eminentemente práctico. Porén, existe un curso específico na Aula 
Virtual do Instituto no que iremos actualizando anualmente os exercicios de reforzo que sirvan de 
apoio.

14.- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Esta materia será obxecto dun seguimento rigoroso ao longo de todo o curso, seguimento 
que dará lugar a modificacións que serán plasmadas na programación do curso que vén.

En A Coruña a 7 de outubro de 2022

Asdo. MATILDE DE CAL, XEFE DO DEPARTAMENTO DE GREGO
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