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Competencia en comunicación lingüística

Utilización da linguaxe como instrumento para :

 a comunicación oral e escrita 

 a comprensión da realidade

 a construción do coñecemento

 a regulación de conductas e emocións.

Require, entre outras cousas:

 A busca e seleción de información relevante.

 A utilización das TIC para a produción, manipulación de textos e

tratamento da información.

 A valoración crítica das mensaxes dos medios de comunicación

social.

INFORMACIÓN E COMPETENCIAS BÁSICAS



Tratamento da información e competencia dixital

Habilidades para buscar, obter, 

procesar e comunicar a información 

e transformala en coñecemento

Obter información: 
busca, seleción, 
rexistro e tratamento

. Uso de técnicas e 
estratexias específicas

. Dominio de linguaxes 
específicos

Uso das TIC como xeradoras e 

transmisoras de coñecemento 

e     comunicación

- Analizar, sintetizar, 
relacionar, facer 
inferencias e 
deducións

Transformar a 
información en 
coñecemento

- Con diferentes 
recursos expresivos, 
incluidas as TIC

Comunicar a
información



http://www.deakialli.com/2010/03/04/internet-y-su-uso-a-dia-de-hoy/

http://www.deakialli.com/2010/03/04/internet-y-su-uso-a-dia-de-hoy/
http://www.deakialli.com/2010/03/04/internet-y-su-uso-a-dia-de-hoy/


 So escribimos 2 ou 3 palabras clave 

 Non usamos técnicas de busca avanzada

◦ Poucas veces nos preguntamos Que buscamos?
◦ Textos, imaxes, documentos/pdf, videos, podcasts

 Non sabemos valorar resultados

◦ Influencia do sitio
◦ Número de ligazónss
◦ É unha rede social? É un blogue? É unha fonte académica?

 Sería necesario que algún experto do centro en educación 
documental achegase estes coñecementos ao resto do 
equipo docente e aos alumnos



A busca de información en internet



Publicidade

Wikipedia

Web prensa

Blog

Publicidade

Descargas



 O 85% utiliza Internet como medio de 
lectura de novas de actualidade

 Só un 14% dos alumnos aprende a buscar 
información co apoio dos seus
profesores. 

 Mentres que un 57% o fan eles sós. 

 Un 27% cos pais. 

 Un 17% cos seus amigos de clase

Estudio Bibliotecas Escolares 2006 FGSR



 Os profesores  deben traballar en equipo 
para desenvolver habilidades e 
coñecementos relacionados coa busca de 
información.

 O traballo directo coas fontes de 
información fomenta o espíritu crítico de 
modo que sexa o propio alumno o que 
convirta a información en coñecemento



 Existe un eslogan en Internet que di “cando queira,

onde queira, como queira", isto é, moi fácil atopar

e acceder ao que queira e cando queira. Pero iso

non é así. Cando se lle dá unha tarefa a un

aprendiz que implica buscar información, pode que

se perda, pode que nunca atope a información que

está buscando, xa que buscar información implica

posuír habilidades anteriores ao uso de Internet.



 Buscar calquera información pode ser

relativamente fácil, pero buscar información

significativa, importante, de valor agregado, non o

é; pola contra, é máis complexo e require de

habilidades avanzadas.



◦ Demasiados resultados 

◦ Sen resultados ou moi poucos

◦ Resultados demasiado lentos 



 Ser máis específico na descrición do tema. 

 Usar máis palabras claves e relacionalas co AND lóxico. 

 Eliminar posibles palabras parecidas sen interese, 
mediante o NOT lóxico

 Poña en maiúsculas a primeira letra dos nomes propios e 
use acentos

 Si desexas darlle mayor consideración a certa palabra, 
simplemente repítea.

 Escriba no idioma obxecto da busca.

 Usar frases en lugar de palabras soltas se é posible.

 Restrinxir a busca a campos concretos. Por exemplo: 
Título (title) , Url, Enlace (link)



 Buscar en Internet é a maneira rápida de obter
información básica nun tema; ademais pódese  
investigar en varias fontes á vez. 

 Se a fonte non lle resulta fiable “sáltea”. 

 Grava as páxinas de interese sen lelas 
completamente, busca só nos títulos e palabras 
claves dos documentos. 

 Garde os favoritos cun agregador.



Os buscadores premian os sitios web que teñan:

 Contido

 O número e a calidade das ligazóns doutras webs

 Premian as redes sociais (wikipedia, menéame, etc.)

 Unha actualización constante

 Aquelas webs que teñan unha indexación do contido 
(texto, fotos, vídeos, etc) a través de palabras clave e 
etiquetas

 Deseño “amigable” (Flash, frames, etc.)



 Se queres buscar unha frase exacta, introdúcea entre comiñas (“…").
Por exemplo: “fomento lectura". Ata 10 palabras.

 Para atopar páxinas que inclúan determinadas palabras, pero non
outras, deberemos incluír o signo '-' diante das que non queremos
buscar. Por exemplo: literatura –infantil

 Se pretendemos atopar unha determinada palabra ou outra, usaremos
'OR„. Por exemplo, para buscar webs nas que apareza “didáctica e
lingua”, ou ben „didáctica' e „literatura': didáctica (lingua OR
literatura)

 + Busca de todos os termos: “exercicios de física”+”I”

 ~ buscar sinónimos (só Google.com)

 * Buscar palabras cercanas : receita **daikiri

 Se queremos atopar resultados relacionados cun periodo de tempo,
colocamos (…) entre os números que o delimitan Cervantes
1575…1600



 site Buscar nun sitio web: becas site:princast.es

 inurl Buscar dentro dunha url: turismo inurl:ayto

 intitle Buscar sitios que tengan palabras en el título: intitle:muebles

 allinanchor: seguido de varias palabras, da resultados de páxinas nas 
que están todas as palabras no enlace.

 allintext: Seguido de varias palabras, da resultados de páxinas na que 
están todas as palabras na páxina

 info: Seguido de una URL, amosará unha páxina con enlaces 
relacionados, páxinas que conteñen esa URL... 

 define Resultados que conteñan definicións da mesma define:mitosis

Para consultar o tempo dunha cidade do mundo, escribe “weather" seguido da 
cidade, a rexión e o código postal ou ben a cidade e o país: weather gijón asturias 

Máis información en: 
http://www.google.com/intl/es/help/features.html#essentials

Calculadora : 455+2*2

http://www.google.com/intl/es/help/features.html


Case 300.000 resultados



Agora temos 150.000 resultados



Os resultados baixan a 4.000 



Agora temos 3.700 resultados 





Escribo competencias básicas

http://books.google.es/books?um=1&q=







Ver a editorial e onde
se pode mercar

índice

Descrición

Facer/ consultar reseñas

Mercar

Crear unha biblioteca

con libros que atopemos





Indicamos onde 

nos atopamos:

VIGO





Pinchando en Más podemos ver outras ferramentas que ofrece o buscador



Descargamos a barra 

de google e habilitamos

o PageRank

http://www.google.es/intl/es/options/

http://www.google.es/intl/es/options/


PageRank



 PageRankTM (PR) é un valor numérico que representa a 
importancia que unha páxina web ten en Internet. 

 Google considera que cando unha persoa establece 
unha ligazón (link) a outra, é de feito un voto para esta 
última. 

 Cantos máis votos teña unha páxina, será considerada 
máis importante por Google. Ademais, a importancia 
da páxina que emite o seu voto tamén determina o 
peso deste voto. 

 Deste xeito,Google calcula a importancia dunha páxina
grazas aos votos que reciba, tendo en conta tamén a 
importancia de cada páxina que emite o seu voto. 

http://www.mipagerank.com/

http://www.mipagerank.com/




 ALTERNATIVAS A GOOGLE



http://es.ask.com/#subject:ask|pg:1

http://es.ask.com/


http://www.metacrawler.com/

http://www.metacrawler.com/


http://www.ixquick.com/esp/

http://www.ixquick.com/esp/


http://www.kartoo.com/

http://www.kartoo.com/


http://www.buscopio.net/esp/

http://www.buscopio.net/esp/


http://clusty.com/search?query=lectura



http://www.exalead.es/search



http://www.bing.com/

http://www.bing.com/


http://www.cuil.com/

http://www.cuil.com/


http://www.hakia.com/

http://www.hakia.com/


http://rollyo.com/

http://rollyo.com/


http://www.eurekster.com/

http://www.eurekster.com/
http://www.eurekster.com/


http://www.pubsub.com/

http://www.pubsub.com/


http://www.blogpulse.com/search.html

http://www.blogpulse.com/search.html


http://blogsearch.google.es/

http://blogsearch.google.es/


http://es.truveo.com/

http://es.truveo.com/


Parece que buscar en Internet é buscar só
en Google

Aínda que coñecer ben as ferramentas de Google é necesario

PERO GOOGLE NON SOLUCIONA TODAS AS BUSCAS



 Algunhas ferramentas que poden axudar na busca, 
acceso e difusión da información serían:



 A sindicación de contenidos é 
unha nova forma de 
distribución e lectura de 
información.

 Unha parte dunha páxina web 
ponse a disposición do 
usuario para a súa lectura, sen 
ter que visitar esa páxina.

Fuente: Wikipedia



Os sindicadores de contidos (RSS)





http://www.lavozdegalicia.es/rss/

http://www.lavozdegalicia.es/rss/
http://www.lavozdegalicia.es/rss/


 A través dun agregador de novas

 Un agregador é software gratuíto
que nos permite ler contidos web 
sindicados en formato RSS.

 O agregador recolle as novas 
publicadas nos distintos weblogs
que se elixan, e avísannos de que 
noticias son novas desde a nosa
última lectura. 



 www.google.es/reader

 http://www.bloglines.com

 http://www.alesti.org

 http://www.feedreader.com

 http://www.newsmonster.org/

 http://www.rssreader.com/

http://www.rss.nom.es/agregador-rss-reader/

http://www.bloglines.com/
http://www.google.es/reader
http://www.google.es/reader
http://www.google.es/reader
http://www.google.es/reader
http://www.bloglines.com/
http://www.bloglines.com/
http://www.alesti.org/
http://www.feedreader.com/
http://www.newsmonster.org/
http://www.rssreader.com/
http://www.rss.nom.es/agregador-rss-reader/
http://www.rss.nom.es/agregador-rss-reader/
http://www.rss.nom.es/agregador-rss-reader/
http://www.rss.nom.es/agregador-rss-reader/
http://www.rss.nom.es/agregador-rss-reader/
http://www.rss.nom.es/agregador-rss-reader/


http://www.google.es/reader /

http://www.google.es/reader




GOOGLE READER: Entrar en www.google.es/reader

Tes que ter unha conta en gmail

e ingresar co teu enderezo e contrasinal

Podes crear unha conta nova se non a tes aínda







http://bibliocabe.blogspot.com/feeds/posts/default

Pinchamos aquí para facer unha nova suscrición e na ventana

que se abre copiamos o enderezo seleccionado anteriormente



Podes compartir a entrada,

enviala por correo, destacala,

etiquetala, exportala ao blogue

Podes xestionar as túas

suscripcións, seguir a 

persoas, ver estadísticas 

de uso… 

Elixir a vista que prefiras:

expandida ou lista de post





“Configuración de feed”:

Aquí podes ordenar as 

entradas , anulalas, 

traducilas, crear carpetas novas



Pestanas para abrir 

o comando de opcións

“Más como éste: suxire outros

medios-bogues de temáticas

similares

Suxestión de medios-blogues

aos que nos podemos suscribrir

e incluír no noso “reader” 



Configuración:

-Poden xestionarse todas as suscricións.

-Eliminar, editar, etiquetar, crear carpetas, renomear.

-Enviar os teus elementos compartidos a outros sitios

-Compartir etiquetas

-Importar-exportar dende outros agregadores.



http://blogsearch.google.com

Buscador de blogues

Vou a Google e escollo a opción de buscar en blogues

http://blogsearch.google.com/


http://blogsearch.google.com/

Escribo BE e pincho no botón RSS

http://blogsearch.google.com/
http://blogsearch.google.com/






Podemos engadir un blogue

tecleando un enderezo ou importando

dende Google Reader







E podemos acceder dende ela a marcadores

http://www.google.es/intl/es/options/

http://www.google.es/intl/es/options/


Engadir e administrar os

marcadores 

páxinas gardadas



páxinas gardadas

Etiquetas, marcadores





http://delicious.com/pencho

Favoritos

Buscador

http://delicious.com/pencho
http://delicious.com/pencho


Favoritos

etiquetas

etiquetas

Usuarios que gardan
esa ligazón

Data de entrada



Nome do usuario

nº marcadores

Usuarios na rede

seguidores



Etiquetas/Tags

Comentarios



rede de usuarios

Usuarios que 

comparten a ligazón



 Ir a http://del.icio.us/

 Crear unha conta
https://secure.del.icio.us/register

 Subir unha ligazón

 Comentarla

 Etiquetala

 Facer unha busca

 Engadir un usuario

 Enviar unha ligazón a un usuario e realizar un 
comentario.

 Engadir unha ligazón doutro usuario.

http://del.icio.us/
https://secure.del.icio.us/register


 Existe una grande cantidade e diversidade de información na

rede que non está organizada para facilitar a súa recuperación.

Debemos utilizar diferentes métodos de busca avanzada para
recuperar a información que se agacha na rede: operadores,
distintos buscadores, sindicadores, marcadores…

 Cando atopemos a información debemos contrastala e avaliar a
fonte de información para comprobar se é fiable.

En internet non está "todo": está a información que persoas,
organizacións ou empresas que teñen acceso a internet quixeron
publicar.

 Buscar información en internet é un dos grandes retos que
formula a sociedade dixital do futuro polo que temos que
trasladala á aula.

Debemos desenvolver habilidades de xestión e tratamento da
información co alumnado

CONCLUSIÓNS



Javier Pintor

Email: jjpinel@edu.xunta.es


