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1. XUSTIFICACIÓN

Dacordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso

academico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, presento neste

documento as adaptacións da programación didáctica na materia de “investigación e tratamento

da información”.

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

IMPRESCINDIBLES.

Neste apartado recollo o que considero estándares de aprendizaxe e competencias clave 

imprescindibles na materia de investigación e tratamento da información. Materia que se 

desenvolve en 2º ESO.

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

INEINB1.4.1. Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos consultados. 

INEINB1.4.2. Recupera de forma eficaz contido informativo dos recursos dixitais. 

Bloque 2. Fontes informativas. Localizacion e seleccion 

INEINB2.1.1. Identifica os códigos da CDU polos que están organizados os fondos. 

INEINB2.4.1. Usa Internet de xeito autónomo para resolver necesidades de información. 

INEINB2.5.1. Establece un sistema de procura eficaz de información. 

INEINB2.9.1. Emprega as creacións colectivas en Internet: Wikipedia, Galipedia, etc. 

Bloque 3. Organizarse para investigar 

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

Bloque 4. Procura e tratamento da informacion 

INEINB4.1.1. Identifica o tipo de información que precisa en función duns obxectivos. 

INEINB4.2.1. Comprende e analiza textos continuos e descontinuos, e sabe extraer as ideas 

principais. 

INEINB4.4.1. Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do traballo. 



Bloque 5. Xeracion de contidos e comunicacion 

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

recuperada. 

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

INEINB5.4.2. Elabora textos propios mediante un procesador de textos. 

INEINB5.5.2. Realiza sinxelas presentacións para amosar o resultado dos seus traballos de 

investigación. 

COMPETENCIAS

Describo a continuación as competencias que o departamento considera imprescindibles

- A competencia lingüística: por razóns obvias, no ámbito do ensino da lingua francesa como

Lingua Estranxeira, a competencia en comunicación lingüística e especialmente relevante e

será determinante de cara a avaliación dos alumnos. 

- A competencia dixital: debido á situación que estamos a vivir, esta compentencia  pasou a ter

unha importancia decisiva.Esta compentencia conleva o coñecemento das principais aplicacións

informáticas. Supón tamen o acceso ás fontes e o procesamento da información. O alumnado ten

que saber utilizar os principais recursos tecnolóxicos para a comunicación co profesorado.

A competencia “aprender a aprender”: dado este novo contexto de aprendizaxe, onde máis que

nunca o alumnado debe demostrar moita máis autonomía ante as aprendizaxes e sentirse

protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe. Por unha banda deberá interpretar o

contido dunha tarea determinada e por outra ter estratexias de planificación para poder abordala.

Deberá motivarse para aprender e ter a percepción de auto-eficacia e confianza en si mesmo.

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE

Tal e como aparece recollido nas instruccións do 27 de abril de 2020 durante o terceiro 

trimestre desenvolveranse actividades de recuperacion, repaso e reforzo.

Durante este terceiro trimestre,na materia de investigación e tratamento da información, 

farase basicamente traballo de repaso.Non se contempla facer ningunha ampliación das 

aprendizaxes.Tomarase como referentes aqueles obxectivos e competencias clave máis 

necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a

mínima intervención docente.



Dende principios de curso todos os alumnos e alumnas do IES Illa de Ons teñen un correo 

corporativo, o que me permitíu crear un grupo de ITI na plataforma Google classroom.Dita 

ferramenta e a que emprego para “colgar” as tarefas que teñen que realizar. Esta materia ten

asignada unha hora semanal, co cal se entregará unha tarefa semanal con data de entrega 

para poder ser revisada. Isto de cara a flexibilizar os plans de traballo do alumnado e 

coidando de non penalizar ou afectar ao seu benestar, nin sobrecargalo de tarefas 

excesivas. Tamen se está a facer un mínimo dunha hora semanal de videoconferencia por 

grupo (e un acordo do claustro). As videoconferencias non están pensadas para dar clase 

como as clases presenciais senón para  realizar un seguimento das tarefas asignadas, 

atender as posibles dúbidas e dar apoio emocional ó alumnado.

As actividades a realizar polo alumnado son:

-Visualización de recursos dispoñibles na rede, como vídeos, textos, enlaces á blogs

relacionados coa materia, enlaces a presentacións,etc...

- Realización de fichas de repaso e de reforzo elaboradas pola profesora con contidos

relacionados coa primeira e segunda avaliación.

- Práctica con materiais dixitais interactivos, próximos as vivencias do alumnado.

-traballo colaborativo grupal a traves de documentos compartidos.

Cómpre destacar que o alumnado está recibindo unha atención individualizada. Cada tarefa

entregada (teñen unha semana para realizala) está sendo obxecto dunha corrección

personalizada. As tarefas se reenvían ó alumnado de forma periódica con comentarios sobre

os erros e anotacións pertinentes. Procurarse un deseño de actividades con dificultade

progresiva, variedade e redundancia de tarefas por distintas canles para un mesmo contido,

de cara a atención á diversidade.

Trátase en todo momento dunha metodoloxía activa e participativa, na que o alumnado e o

protagonista da súa aprendizaxe e a profesora fai as funcións de guía e orientadora do seu

traballo.

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO.

Neste terceiro trimestre, (tal e como está recollido nas instruccións que recibimos o profesorado) a

avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizara sobre as 

aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, asi como sobre as 

actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao 



alumnado. Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en conta as 

aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente identificadas. 

O terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito que os dous trimestres anteriores, servirá 

para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final. Polo tanto a cualificación

vaise calcular en función das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións. Así, os resultados 

deste terceiro trimestre unicamente serán tidos en conta se axudan ao alumnado a recuperar as 

avaliacións anteriores suspensas, grazas á realización de actividades de repaso, reforzo e 

recuperación, ou se lle axudan a mellorar as aprobadas.En ningún caso o alumnado se verá 

perxudicado polas dificultades derivadas do cambio da metodoloxía presencial á telemática. Por 

isto, non poderá ver minorados os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores. En

caso de que esas cualificacións anteriores sexan diferentes, será tida en conta a máis alta. 

Ademáis o alumnado poderá incluso obter unha nota máis elevada na terceira avaliación, as 

actividades realizadas durante a etapa do confinamento poden subir ata un máximo de dous 

puntos na nota media final.

Proba extraordinaria de setembro

Para o alumnado que non consiga superar a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño,

establecense unha serie de medidas para a recuperación da mesma en setembro.

A profesora da materia elaborará un “dossier” con actividades que o alumnado terá que facer

durante os meses de vacacións. Estas actividades recollen contidos da primeira e segunda

avaliación ( ata o 12 de marzo) e teñen como obxectivo preparar ó alumnado para a proba da

avaliación extraordinaria (setembro).O día que se estableza, á mesma hora do exame, o

alumnado debe entregar as tarefas propostas en xuño.

A nota final obtense do seguinte xeito:

– os exercicios e actividades do “dossier” computan un 50%

– a proba escrita (exame de setembro) computa un 50%

En caso de non poder celebrarse a proba presencial de setembro, só serán tidas en conta as

tarefas encomendadas para o verán, que se poderán achegar por correo electrónico á profesora,

e cuxo resultado computará o 100 % da nota final.Para superar a materia, a nota mínima será de

5 sobre 10.



5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

O alumnado que cursa esta materia está a ser informado de forma constante dos cambios

producidos para o desenvolvemento deste trimestre a traves da plataforma Google Classroom ou

do correo electrónico.

Cómpre destacar que esta información tamen estará dispoñible na páxina web do instituto.

Adaptación aprobada pola profesora de Investigación e Tratamento da Información 

A 11 de maio de 2020


