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CONTIDOS 

  

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

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

B1.2. As bibliotecas como espazos culturais 

B.1.3. Recursos informativos: fontes orais, recursos físicos e virtuais 

B1.4. Estratexias de procura eficaz 

B1.5. Dereitos de autoría. 

 

Bloque 2. Fontes informativas. Localización e selección 

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

B2.2. Procuras no catálogo informatizado da biblioteca escolar.  

B2.4. Recursos dixitais. Internet como fonte de información.   

B2.5. Necesidade dun plan de procura de información. Palabras clave e outras 
estratexias de procura. Motores de procura 

B2.6. Espazos web e redes sociais como plataformas de comunicación e información 

B2.7. Beneficios e riscos da rede. Dereito de privacidade.  

B2.8. Fiabilidade dos espazos web. 

B2.9. Internet e as creacións colectivas: Galipedia, Wiikipedia, etc. 

B2.10. Valoración da información recollida na rede. 

 

Bloque 3. Organizarse para investigar  

 

B3.1. Procesos de investigación 

B3.2. Planificación dun proxecto de investigación. 

B3.3. Traballo en grupo. 

B3.4. Preparación da procura informativa 

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

 

Bloque 4. Procura e tratamento da información 

 

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

B4.2. Análise e comprensión da información atopada. 

B4.3. Interpretación e valoración da información atopada. 

B4.4. Proceso da información: extracción e síntese 

B4.5. Citas e referencias 

 

 



Bloque 5. Xeración de contidos e comunicación 

B5.1. Organización e reelaboración da información 

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

B5.3. Reelaboración e personalización da información. 

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

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

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

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

B5.8. Características dos textos dixitais eficaces. 

B5.9. Exposicións orais dos traballos realizados. Escoita atenta e respecto polo 
traballo dos outros. 

B5.10. Avaliación e aplicación das aprendizaxes realizadas a través dos traballos de 
investigación á vida persoal, académica e social. 

 

OBXECTIVOS 

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

B1.1 Descubrir a utilidade das bibliotecas. 

B1.2 Identificar as bibliotecas como centros de información e de lectura. 

B1.3 Descubrir as bibliotecas e Internet como recursos informativos diferentes pero 
complementarios. 

B1.4 Coñecer as características principais das bibliotecas. 

B1.5 Descubrir o espazo da biblioteca no instituto. 

B1.6 Coñecer os servizos que ofrece a biblioteca do instituto 

B1.7 Coñecer a variedade de materiais que hai dispoñiibeis nunha biblioteca 

B1.8 Coñecer porqué é importante citar os documentos consultados 

B1.9 Saber valorar a exactitude ou fiabilidade da información identificando os 
responsables ou autores do documento. 

 

 

Bloque 2. Fontes informativas. Localización e selección 

B2.1 Saber diferenciar entre os libros de coñecementos e os libros de ficción. 

B2.2 Saber definir qué é unha fonte de información. 

B2.3 Coñecer as diferentes formas de representación da información: texto, imaxe, 
audio, audiovisual, multimedia e hipertexto. 

B2.4 Coñecer os distintos tipos de fontes de información e as súas utilidades 
segundo o grado de información que proporcionan. 

B2.5 Coñecer os distintos soportes de información e as súas características. 

B2.6 Saber seleccionar correctamente as fontes segundo a necesidade de 
información. 

B2.7 Saber distinguir entre obras de referencia e monografías. 

B2.8 Coñecer as principais obras de referencia e as súas características. 

B2.9 Recoñecer o valor das publicacións periódicas coma fonte de información de 
actualidade. 

 

 

 



Bloque 3. Organizarse para investigar 

 

B3.1 Aprender a diseñar una estrategia de búsqueda según la necesidad de 
información. 

B3.2 Comprender a necesidade de planificar e temporizar o traballo. 

B3.3 Valorar o traballo en grupo. 

B3.4 Favorecer as actitudes de repecto e tolerancia ante distintos criterios ou 
opinións 

B3.5 Saber analizar los resultados de la búsqueda. 

 

Bloque 4. Procura e tratamento da información 

B4.1 Coñecer os aspectos básicos da organización dos documentos dunha 
biblioteca.  

B4.2 Comprender o funcionamento da Clasificación Decimal Universal (CDU).  

B4.3 Comprender a utilidade dos rótulos para localizar os documentos. 

B4.4 Coñecer qué é o catálogo dunha biblioteca e para qué serve. 

B4.5 Aprender a usar o catálogo da biblioteca do instituto  para poder localizar os 
documentos. 

B4.6 Saber facer unha búsca por autor, título e materia. 

B4.7 Saber plantexar palabras clave ou términos para definir a búsca.  

B4.8 Saber interpretar os datos contidos nun rexistro bibliográfico.   

B4.9 Saber identificar a signatura topográfica dun documento para localizarlo dentro 
da biblioteca.   

B 4.10 Analizar Internet coma recurso informativo. 

B4.11 Coñecer as características da información dispoñible en Internet. 

B4.12 Saber diferenciar tipos de fontes de información dispoñibles en Internet. 

B4.13 Aprender a facer buscas en Internet. 

B4.14 Coñecer as utilidades  dos buscadores coma ferramentas de busca de 
información. 

B4.15 Saber cando empregar un índice temático ou un motor de busca segundo a 
necesidade de información. 

B4.16 Saber analizar os resultados da busca 

B4.17 Coñecer os elementos mais importantes para valorar o contido  dun 
documento. 

B4.18 Coñecer cales son os criterios de valoración que é necesario aplicar para 
poder seleccionarla información que se precisa. 

B4.19 Saber valorar a idoneidade do documento en función da necesidade de 
información. 

 

Bloque 5. Xeración de contidos e comunicación 

B5.1 Valorar a presentación axeitada, en canto a contidos, estruturación, da 
información xerada. 

B5.2 Comprender a función dos gráficos, diagramas a hora de presentar un traballo. 

B5.3 Comprender a diferencia entre elaborar un traballo propio, partindo de diferente 
fontes de información, e “copiar e pegar” 

 

B5.4 Saber manexar aplicación informáticas para a elaboración e presentación dos  



 

nosos traballos ( procesador de texto, presentación) 

B5.5 Comprender a necesidade de citar e poner referencias sobre as fontes de 
información empregadas no noso traballo. 

B5.6 Coñecer unas pautas para a presentación oral de traballos. 

B5.6 Fomentar actitudes de respeto e de valoración do traballo feito polo resto dos 
compañeiros- 

B5.7 Favorecer unha actitude responsable no uso da información. 

 
 
 

CONTIDOS 

MÍNIMOS 

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

 Definición de biblioteca 

 Diferenza entre unha biblioteca e internet 

 Formas de organización de documentos: CDU 

 Tipos de recursos informativos 

 Dereitos de autoria 

Bloque 2. Fontes informativas. Localización e selección 

 Fontes de información 

 Formatos das fontes de información 

 Catálogo dunha biblioteca( tipos, cómo usalo...) 

 Internet como fonte de información 

Bloque 3. Organizarse para investigar 

 Pasos nun proceso de procura de información. 

 Realización de esquemas/guións  

 

Bloque 4. Procura e tratamento da información  

 Ferramentas de busca de Internet 

 Estratexias de busca 

 Evaluación da idoneidade da información 

 Fiabilidade da información 

 Actualización da información 

 Plagios 
 

Bloque 5. Xeración de contidos e comunicación 

 Manexo de aplicación informáticas: procesadores de texto, presentación 

 Dereitos de autos 

 Exosición de traballos: pautas a seguir 

 

 

 

 



SISTEMA DE 

AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.  

 

Obxectivos actitudinais: este departamento considera  que o alumno debe ser 
puntual e conservar as formas durante o desenrolo das sesións lectivas, evitando en 
todo momento entorpecer a normal marcha da mesma. 

Este departamento establece que estas actitudes son as mínimamente esixibles o 
alumnado e por tanto non influirán na nota da materia. O seu incumprimento 
reiterado acarreará e expulsión da clase e o conseguinte apercebemento. 

 

Obxectivos procedimentais:  moi importantes, xa que a materia pretende 
desarrollarse a partir da realización de proxectos . 

A se mesmo valorarase a evolución do alumno na adquisición destos 
procedementos. 

Obxectivos conceptuais: realizaremos pequeñas probas tipo test para comprobar a 
adquisición de coñecementos. 

PROXECTOS: 

1ºTrimestre: comenzamos o curso cunha proba inicial sobre a capacidade lectora e 
de compresión dos alumnos. Permitiranos apreciar dende donde partimos. 

Realizaremos varios exercicios de busca en Internet para comprobar cómo se 
desenvolven os alumnos a hora de buscar información. 

Finalmente os alumnos deberán realizar un traballo de busca relacionado cas 
bibliotecas ( historia, evolución…). Será un traballo por parellas e permitiranos ver 
cómo traballan os alumnos en grupo, resolver problemas iniciais sobre cómo traballar 
cos ordenadores( aplicación ofimáticas, cómo gardar a información…) e observar 
que técnicas teñen xa adquiridas para a presentación de traballos. 

2ºTrimestre: Neste trimestre os alumnos realizaran un proxecto de busca de 
información relacionado con sucesos que acaeceron o ano en que naceron. 

Os alumnos deberán realizar unha busca, organizar a información, introducir imaxes, 
gráficas..etc 

Valorarase a presentación final e a evolución comparandoa co proxecto presentado 
no 1º trimestre. 

3º Trimestre: Este trimestre o proxecto versara sobre o dia das letras galegas e os 
autores homenaxeados. 

Os alumnos deberán facer unha busca de información e realizarán unha 
presentación sobre a mesma. 

 

 

 



PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

No presente ano académico empregaremos os seguintes procedementos e 
instrumentos de avaliación: 

1- Probas escritas: 

         Realización de test: onde o alumno terá que responder a cuestión sinxelas. 

2- Probas orais: 

         O alumno podrá realizar pequenas presentacións sobre o traballo realizado. 

3- Traballos individuais/ en grupo (proxectos) 

 No que se basará prioritariamente a nota da materia.  

           

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

 

O cálculo da nota na avaliación realizarase do seguinte xeito: 

Proba test: valorarase sobre unha nota máxima de 2 puntos.( o número de test a 
realizar non esta fixado en todo caso esta nota dividirase entre o número de test 
realizados, senon se realizase ningún test estos 2 puntos añadiranse a nota dos 
proxectos, añadindo 0,4 puntos a cada apartado ) 

Traballo individual/ en grupo( proxecto): valorarase sobre unha nota máxima de 8 
puntos. 

Neste apartado a puntuación distribuirase do seguinte xeito: 

1- Adecuación do contido:2 puntos.  

2- Organización da información: 2 puntos. 

3- Presentación: 2 puntos 

4- Exposición dos traballos: 1 punto 

5- Traballo en grupo:1 punto 

  

NOTA1 : dado que a hora de avaliar o alumno a nota da avaliación ten que ser un 
número enteiro, é decir sen usar decimais, este departamento decide realizar o 
seguinte redondeo:  

 Cando na nota final ( mes de xuño ou setembro) a parte fraccionaria sexa de 0,5 ou 
superior a nota subirá de forma automática a nota superior, exemplo 4,5----5;  3,7----
4; 

Cando a nota corresponda a 1ª ou 2ª avaliación aplicarase ese convenio cando a 



parte fraccionaria sexa igual ou superior o 0,8. 

NOTA 2:como elemento motivador considerarase a evolución do alumno a hora de 
realizar os seus proxectos. Só se terá en conta na nota final e suporá a suma de ata 
1 punto.( evidentemente o alumno que teña un 1o na nota non verá reflectidoo este 
punto) 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA SETEMBRO 

 

Na avaliación extraordinaria de setembro os alumnos realizaráselles un  exame tipo 
test que se  valorará sobre un máximo de 6 puntos. 

Ademais realizará un traballo durante as vacacións que se valorará sobre 4 puntos. 

 

 

 


