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TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL. 
 
Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e 
comunicar información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes 
unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación 
como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. Está asociada coa procura, 
selección, rexistro e tratamento ou análise da información, utilizando técnicas e estratexias 
diversas para acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e o soporte que se utilice (oral, 
impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Require o dominio de linguaxes específicas 
básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora) e das súas pautas de 
descodificación e de transferencia, así como aplicar en distintas situacións e contextos o 
coñecemento dos diferentes tipos de información, das súas fontes, das súas posibilidades e da 
súa localización, así como as linguaxes e soportes máis frecuentes en que esta adoita 
expresarse.  
 
Dispoñer de información non produce de forma automática coñecemento. Transformar a 
información en coñecemento exixe de destrezas de razoamento para organizala, relacionala, 
analizala, sintetizala e facer inferencias e deducións de distinto nivel de complexidade; en 
definitiva, comprendela e integrala nos esquemas previos de coñecemento. Significa, así 
mesmo, comunicar a información e os coñecementos adquiridos empregando recursos 
expresivos que incorporen non só diferentes linguaxes e técnicas específicas, senón tamén as 
posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e da comunicación. Ser competente 
na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento de traballo 
intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de transmisoras e xeradoras de información e 
de coñecemento. Utilizaranse na súa función xeradora ao empregalas, por exemplo, como 
ferramenta no uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociais, económicos ou 
artísticos. Así mesmo, esta competencia permite procesar e xestionar adecuadamente 
información abundante e complexa, resolver problemas reais, tomar decisións, traballar en 
contornos colaborativosampliando os contornos de comunicación para participar en 
comunidades de aprendizaxe formais e informais, e xerar producións responsables e 
creativas. A competencia dixital inclúe utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación extraendo o seu máximo rendemento a partir da comprensión da natureza e 
modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do efecto que eses cambios teñen no mundo 
persoal e sociolaboral. Así mesmo, supón manexar estratexias para identificar e resolver os 
problemas habituais de software e de hardware que vaian xurdindo. Igualmente, permite 
aproveitar a información que proporcionan e analizala de forma crítica mediante o traballo 
persoal autónomo e o traballo colaborativo, tanto na súa vertente sincrónica como diacrónica, 
coñecendo e relacionándose con contornos físicos e sociais cada vez máis amplos. Ademais de 
utilizalas como ferramenta para organizar a información, procesala e orientala para conseguir 
obxectivos e fins de aprendizaxe, traballo e lecer previamente establecidos. En definitiva, a 
competencia dixital comporta facer uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para 
resolver problemas reais de modo eficiente. Ao mesmo tempo, posibilita avaliar e seleccionar 
novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. En síntese, o 
tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa autónoma, 
eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 
fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e 
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reflexiva na valoración da información dispoñible, contrastándoa cando for necesario, e 
respectar as normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso da información e 
as súas fontes nos distintos soportes. 
 
 
CIENCIAS DA NATUREZA 
A área de ciencias da natureza contribúe á competencia de tratamento da información e 
competencia dixital, xa que se traballan habilidades para identificar, contextualizar, relacionar 
e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e presentada en diversas linguaxes 
propias das tecnoloxías da información e comunicación, como os buscadores pola internet, 
documentos dixitais, foros, chats, mensaxaría, xornais dixitais, revistas divulgativas na web, 
presentacións electrónicas e simulacións interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva 
sobre as informacións de tipo científico que achegan as tecnoloxías da información e a 
comunicación, foméntanse actitudes favorables ao emprego delas evitando o seu emprego 
indiscriminado. Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, 
cando se traballan representacións de datos por medio de programas informáticos, cando se 
realizan experiencias virtuais para contrastalas coas reais, cando se representan estruturas 
moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións problemáticas coa axuda dos 
ordenadores, desde a área estase a contribuír á competencia dixital. 
 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da 
información e competencia dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e históricos. 
Poder contar con certas habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e 
transformala en coñecemento. As TIC resultan imprescindibles na sociedade da información 
en que vivimos, aumentan as posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, 
mesmo poden propiciar formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais 
cada vez máis amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área. 
En todo caso, debe insistirse en que a información é preciso saber utilizala, xa que por si 
mesma non produceunha forma axeitada de coñecemento. Por iso, é necesario comprendela 
e integrala nos esquemas previos de coñecemento e, así mesmo, capacitarse para a 
transmisión desta información do xeito máis eficaz posible. 
 
EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA 
A necesidade de buscar, obter, analizar, sintetizar e relacionar a información procedente de 
distintas fontes, comprendela e integrala para producir coñecemento, comunicala, facer 
inferencias e deducións son procedementos que contribúen tamén a desenvolver a 
competencia tratamento da información e competencia dixital. 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 
A importancia que adquiren no currículo os contidosrelativos ao contorno audiovisual e 
multimedia, expresa o papel que se outorga a esta materia na adquisición da competencia no 
tratamento da información e, en particular, a que achega o mundo das imaxes. Ademais, o 
uso de recursos tecnolóxicos específicos non só supón un recurso válido para a produción de 
creacións visuais, senón que pola súa vez, colabora na adquisición da competencia dixital. 
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MÚSICA 

A música tamén contribúe de xeito directo ao desenvolvementodo tratamento da información 
e da competencia dixital. O uso dos recursos tecnolóxicos no campo da música posibilita o 
coñecemento e dominio básico do hardware e o software musical, os distintos formatos de 
son e de audio dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son relacionados, entre 
outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. Favorece, así 
mesmo, o seu aproveitamento como ferramenta para os procesos de autoaprendizaxe e a súa 
posible integración nas actividades de lecer. Ademais a obtención de información musical 
require de destrezas relacionadas co tratamento da información aínda que desde esta 
materia, merece especial consideración o uso de produtos musicais e a súa relación coa 
distribución e os dereitos de autor. 
 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

En canto á competencia no tratamento da información e dixital, a súa relación con lingua 
galega e literatura ten dúas dimensións complementarias: dunha banda, cómpre aprender a 
utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que 
lles permitirán ás alumnas e aos alumnos mellorar as súas habilidades e obter información 
verbo da área que nos ocupa: desde as máis estritamente lingüísticas, como dicionarios, 
correctores ortográficos..., ata as relacionadas coa materia dun xeito menos exclusivo 
(enciclopedias, xornais dixitais...), pasando por outras de corte literario (bibliotecas virtuais, 
catálogos de publicacións...). 
 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Como a propia lingua é unha ferramenta, temos que intentar aprenderlle ao alumnado a 
manexala en todas as situacións de comunicación, o que nos leva á competencia no 
tratamento da información e competencia dixital. O coñecemento dos sistemas e modo de 
operar das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar o 
alumnado para unha axeitada xestión da información atendendo a distintas finalidades. 
 

LINGUAS ESTRAXEIRAS 
Desde a materia de lingua estranxeira, a contribución á competencia no tratamento da 
información e a competencia dixital vai ser esencial. O tratamento da información vaise 
traballar desde esta área como un contido específico a través de actividades que requiran do 
alumnado o manexo de fontes informativas en distintas linguas, soportes e modelos 
lingüísticos e o seu procesamento e presentación posterior. Da mesma maneira a contribución 
á competencia dixital vai ser continua, desde o uso das TIC para a creación de distintos 
contextos comunicativos: chats, foros, correo electrónico, blogs, etc., pasando polo uso de 
distintas ferramentas dixitais para manexar a información: CD, DVD, internet, presentacións 
de PowerPoint... ata o uso de distintos recursos para a aprendizaxe das linguas: programas de 
software específicos, páxinas web, dicionarios en liña, tradutores automáticos, etc. 
 
MATEMÁTICAS 

Na sociedade actual impóñense outras fontes de información, os medios audiovisuais e as TIC, 
polo que é necesario que o alumnado adquira as habilidades para buscar, obter, procesar e 
comunicar a información para transformala en coñecemento, mantendo en todo momento 
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unha posición crítica. O profesorado non se limitará, polo tanto, a ser a única fonte de 
información, senón que ten que ensinalo a buscar información relevante nos procesos de 
ensinanza e de aprendizaxe 
 

TECNOLOXÍA 
O tratamento específico das tecnoloxías da información e da comunicación, integrado nesta 
materia, proporciona unha oportunidade especial para desenvolver a competencia no 
tratamento da información e da competencia dixital, e a este desenvolvemento están 
dirixidos especificamente unha parte dos contidos. Contribuirase ao desenvolvemento desta 
competencia na medida na que as aprendizaxes asociadas incidan na confianza no uso dos 
ordenadores, nas destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo destas 
tecnoloxías e, en definitivo contribúan a familiarizarsesuficientemente con eles. En todo caso, 
están asociados ao seu desenvolvemento os contidos que permiten localizar, procesar, 
elaborar, almacenar e presentar información co uso da tecnoloxía. Por outra parte, debe 
destacarse, en relación co desenvolvemento desta competencia, a importancia do uso das 
tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta de simulación de procesos 
tecnolóxicos e para a adquisición de destrezas con linguaxes específicas, como a icónica ou a 
gráfica. 
 
INFORMÁTICA 
Esta materia contribúe de maneira plena á adquisición da competencia referida ao 
tratamento da información e competencia dixital, imprescindible para desenvolverse nun 
mundo que cambia, e que nos cambia, empuxado polo constante fluxo de información xerado 
e transmitido mediante unhas tecnoloxías da información cada vez máis potentes e 
omnipresentes. Na sociedade da información, as tecnoloxías da información e da 
comunicación ofrecen ás persoas a posibilidade de se converter en creadoras e difusoras de 
coñecemento a través da súa comunicación con outras xentes conectadas por medio de redes 
de información. A adaptación ao ritmo evolutivo da sociedade do coñecemento require que a 
educación obrigatoria dote o alumnado dunha competencia en que os coñecementos de 
índole tecnolóxica se poñan ao servizo dunhas destrezas que lle sirvan para acceder á 
información utilizando unha multiplicidade de dispositivos e sendo quen de seleccionar os 
datos relevantes para poñelos en relación cos seus coñecementos previos e xerar bloques de 
coñecemento máis complexos. Os contidos da materia de informática contribúen en alto grao 
á consecución deste compoñente da competencia. O alumnado, pois, debe desenvolver a 
capacidade para integrar informacións, reelaboralas e producir documentos en diversos 
formatos, e de comunicarse con outras persoas, sexa por medios telemáticos ou 
convencionais. Estas actividades deben favorecer o fortalecemento do pensamento crítico 
ante as producións alleas e propias, a utilización da creatividade na elaboración de novos 
contidos e a aplicación das destrezas comunicativas en diferentes contextos. Incorporar o 
intercambio de contidos aos comportamentos cotiáns será posible grazas á adquisición de 
condutas tendentes a manter contornos seguros. Permitirá, así mesmo, proxectar cara ao 
futuro os coñecementos adquiridos na fase escolar e fomentará a valoración crítica dos 
avances tecnolóxicos e das modificacións sociais que estes produzan. 
 

CULTURA CLÁSICA 

O uso crítico da rede como fonte de información, o emprego de aplicacións informáticas para 
a elaboración de documentos de aula, servirán para completar a achega da cultura clásica á 
adquisición da competencia no tratamento da información e competencia dixital 
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OBRADOIRO INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 

A materia Obradoiro de iniciativas emprendedoras contribúe dun xeito especial á consecución 
da competencia dixital e do tratamento da información. Os alumnos veranse obrigados a 
buscar, obter, procesar e comunicar información para transformala en coñecemento. A 
utilización das tecnoloxías da información e da comunicación serán un elemento 
imprescindible para o desenvolvemento da materia. Así mesmo, contribuirase ao 
desenvolvemento da capacidade dos alumnos e as alumnas para transformar a gran cantidade 
de información que as novas tecnoloxías poñen á nosa disposición en coñecemento útil, 
facilitando que os alumnos poidan resolver problemas tanto propios como alleos: detectar 
necesidades insatisfeitas, ofertar produtos novidosos ao mercado, utilizar as novas 
tecnoloxías para a promoción e as vendas dos produtos.... 
 

 

 


