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OBXECTIVOS 
XERAIS

Fomentar o bo uso das TIC como instrumento educativo para o 
desenvolvemento persoal e a participación social.

Tomar conciencia dos riscos da comunicación en liña e  
as redes sociais.

Realizar boas prácticas e descubrir novas utilidades das TIC

Coñecer a importancia da comunicación oral e escrita.

Aprender os distintos medios de comunicación.

Investigar sobre os medios de comunicación

Utilizar a linguaxe apropiada e a expresión oral

Sensibilizar ao alumnado sobre un bo uso das tecnoloxías

COMPETENCIAS

Competencia Dixital (CD)

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL).

Competencia Social e Cívica (CSC).

Competencia Aprender a Aprender (CAA).

Competencia en Expresións Culturais (CEC).

Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e 

Tecnoloxía (CMCT).

Competencia de Iniciativa e Espírito Emprendedor (CIEE).

ÁREAS 

Lingua

Ciencias Sociais

Ed. Artística

Matemáticas

TEMPORALIZACIÓN 5 actividades

MATERIAIS Ver anexos

BANCOS  
GRATUÍTOS DE 

MÚSICA E SONS
• https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/

«WEBGRAFÍA»
BIBLIOGRAFÍA

• https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallas-
y-adiccion

• https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

• https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades

• https://www.is4k.es/materiales-didacticos

• https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland

• https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/
pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf

https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallas-y-adiccion
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallas-y-adiccion
https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic
https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades
https://www.is4k.es/materiales-didacticos
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf


1.1.   Contextualización sobre a temática

Para profundar no coñecemento da temática desta edición, suxerimos consultar 
algúns recursos desenvolvidos por especialistas na materia, tais como:

Internet Segura for Kids (IS4K) é o Centro de Seguridade en Internet para 
menores de idade en España e ten por obxectivo a promoción do uso seguro e 
responsable de Internet e as novas tecnoloxías entre os nenos e adolescentes.

IS4K está liderado e coordinado pola SEDIA (Secretaría de Estado de 
Dixitalización e Intelixencia Artificial) e executa os seus servizos a través do 
INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridade), en colaboración con outras 
entidades de referencia. En liña coa estratexia Europea BIK (Better Internet for 
Kids), forma parte da rede paneuropea INSAFE de Centros de Seguridade en 
Internet e está cofinanciado pola Comisión Europea.

A continuación, enumeramos unha serie de ligazóns que poden resultar 
interesantes para profundar sobre a temática proposta:

1. Uso excesivo das TIC.  

2. Guías sobre ciberacoso, pantallas e adicción. A Comunidade de Madrid 
publicou tres guías prácticas e de descarga gratuíta a través das que se 
pode ter unha imaxe obxectiva e fundamentada de tres temas patentes 
na realidade en liña dos nosos menores.  

3. Alfabetización nos medios de comunicación: 

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

https://tinyurl.com/y2lbd9rt

https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic
https://tinyurl.com/y2lbd9rt
https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica


Outro recurso de valor e de referencia para profundar na temática é a nova 
iniciativa desenvolvida por Google “Sé genial en internet”, coa que se pretende 
axudar a nenos e adolescentes a facer un uso seguro e responsable da 
tecnoloxía, así como apoiar as familias e os educadores para aproveitar as 
vantaxes que ofrece Internet. 

Achega ferramentas e métodos para ensinar na aula os conceptos básicos de 
seguridade e cidadanía dixital.

O Código para ser xenial en Internet consta de cinco temas fundamentais sobre 
seguridade e cidadanía dixital:

• 
• 
• 
• 
• 

Comparte con coidado (Sé intelixente en Internet).
Non caias en trampas (Mantente alerta en Internet).
Protexe os teus segredos (Mantente seguro en Internet).
Ser amable é xenial (Sé amable en Internet).
Se tes dúbidas, pregunta (Sé valente en Internet).

Máis alén destes recursos, poñemos ao dispor do persoal docente unha 
bibliografía final con moitos máis recursos de valor para profundar na  
temática desta edición.

https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/
hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf
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1.1.   Contextualización sobre a temática

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/

https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/


Traballar a través de Flipped Classroom con vídeos sobre 
sensibilización sobre o uso das TIC: 

• En 3º e 4º de PRIMARIA, cun vídeo creado con Edpuzzle con 
preguntas intercaladas:  

●

 

• En 5º e 6º de PRIMARIA, cun formulario (ANEXO I) que teñen que 
completar despois da súa visualización

●

ACTIVIDADE 1 - ON AIR

https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5

https://forms.gle/oaBu8XnbgAZUm6rY7

Como podemos facer un bo uso da tecnoloxía dentro e fóra da aula?
Pódese facer uso da presentación, guía e materiais didácticos que aparecen en 
Internet Segura for Kids (IS4K) por idades.

https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades

https://tinyurl.com/y6a6v6un

1.2.   Campaña de sensibilización

https://www.is4k.es/materiales-didacticos

https://tinyurl.com/yxzme3k3

http://
https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5
https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5
https://forms.gle/oaBu8XnbgAZUm6rY7
https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades
https://tinyurl.com/y6a6v6un
https://tinyurl.com/yxzme3k3


O obxectivo da primeira actividade é espertar a curiosidade e xerar 
expectación sobre o fío condutor co que imos traballar.

Para iso, pedímoslles que respondan á seguinte pregunta:

QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COÑECES?

Empregarase Mentimeter para proxectar os resultados obtidos:

ACTIVIDADE 2 - O ANTES E O DESPOIS DA ARTE DE COMUNICAR 

https://tinyurl.com/y3t6e8yj

Posteriormente realizarase unha análise das respostas obtidas, na que se terán 
en conta as máis e menos repetidas, a diversidade de medios de comunicación 
e a clasificación dos mesmos segundo o seu grao de utilización. Poderase xerar 
un pequeno debate sobre como foron cambiando ao longo do tempo. Podemos 
usar o ANEXO II para completar a información proporcionada ao alumnado.

2.1.   Introdución-motivación
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https://tinyurl.com/y3t6e8yj


Proxéctanse as imaxes (ANEXO III) na taboleiro dixital da aula (co audio 
da canción de Queen Radio Ga Ga) para que o alumnado vexa como 
é a parte interna dunha emisora de radio e afiancen os diferentes 
elementos que interveñen na comunicación
   

 CANCIÓN RADIO GA GA

https://tinyurl.com/ofsynmp

Podemos poñer algunha emisora de radio para que vexan que existen diferentes 
tipos delas: nalgunhas só poñen música, noutras noticias deportivas, noticias de 
actualidade, entrevistas…

Sería interesante poñer unha cuña de radio ou podcast de exemplo para que 
collan ideas previas sobre o produto que deben elaborar.
  

A radio é un dos medios de comunicación máis masivos e importantes 
de todos os tempos; mesmo na era das novas tecnoloxías segue 
ocupando o seu lugar de importancia. É o medio de maior alcance, xa 
que chega a todas as clases sociais de maneira gratuíta e cunha gran 
capacidade de cobertura.

ACTIVIDADE 3 - RADIO GAGA

2.2.   Coñecementos previos

https://tinyurl.com/ofsynmp


Unha vez traballado isto, debemos indicar ao alumnado que deben 
facer unha cuña publicitaria na que expliquen a necesidade do bo uso 
das TIC.

Antes de embarcarse nesta pequena aventura, deberán repartir 
as diferentes responsabilidades (dirección, control, locutor/a 1 e 
locutor/a 2). Repartiranse tarxetas coas diferentes funcións de cada 
unha delas (ANEXO IV).

ACTIVIDADE 4 - A TÚA PROPIA CUÑA DE RADIO

O profesorado fará unha breve explicación de como elaborar unha cuña de radio 
que deberá conter os seguintes pasos: 

● •
 •
 •
             
           •

 Detallar o obxectivo da campaña.
●  Definir a que público irá dirixida.
●  Seleccionar os medios para levala a cabo (gravación, música  

ou efectos de son, etc.).● 
 Redactar as mensaxes clave que se van difundir.

2.3.   Linguaxe publicitaria

•Coordinador

•Revisar o produto final

•Completar o guión técnico

•Control de entradas  
e saídas de voz.

•Control de música e  
efectos de son.

•Control do tempo

CONTROL

•Leer con entonación  

el mensaje.

•Control de las pausas  

durante la grabación

LOCUTOR

•Leer con entonación  
el mensaje.

•Control de las pausas  
durante la grabación

LOCUTOR



ACTIVIDADE 4 -  A TÚA PROPIA CUÑA DE RADIO

Unha infografía axudaralles coa toma de decisións (ANEXO V):

Ademais, os correspondentes 
modelos (ANEXO VI) 
axudaránlles a levar a cabo todo 
o proceso:
• ●Un padrón para encher de 
forma colaborativa en modo 
presencial (formato póster) ou,
● • ●Unha ligazón con acceso a un 
padrón elaborado con Google 
Slides para poder enchelo  
en liña.(ANEXO VII)

CUÑA DE RADIO
GUÍA RÁPIDA

PENSA COMO O
TEU PÚBLICO

Ponte no lugar do oínte 

CÓNTAO DE  
MANEIRA ATRACTIVA

Pensa na característica máis atractiva que teñas e comunícaa da 
forma máis conveniente para esta campaña. Como vas dicilo? Podes 
recorrer ao humor

CONTROLA O TEMPO
Deberás cronometrar o guión, pois por cada 25 
palabras que escribas, o locutor tardará uns 10 
segundos en lelas. 
Simplifica todo o que poidas. Facer algunha pausa é útil para 
que o oínte reflexione sobre o que estás anunciando.

ESCOLLE A MELLOR 
Chama a atención unha voz natural, positiva, enérxica e 
que invite á acción, a que o oínte queira contar contigo. 

Algo que adoita funcionar ben é o diálogo entre dous 
locutores, un contraste de voces.

MÚSICA (OPCIONAL)

A música e os efectos de son 
deben ser impactantes.
Busca a música que mellor 
defina o teu obxectivo.



Chegamos á última actividade, na que o alumnado por equipos 
deberá gravar coa axuda dos guións elaborados na actividade anterior 
as súas cuñas de radio nas que mostrarán a importancia do bo uso 
das TIC e os beneficios e perigos que estas teñen cunha mensaxe de 
sensibilización á sociedade en xeral.

Para facilitar a tarefa, o equipo deberá completar un guión técnico 
seguindo o seguinte exemplo (ANEXO VIII):

Antes da gravación, dispoñerán de 10-15 minutos para prepararse. 
Posteriormente, realizarase a gravación coa axuda do persoal docente 
e co uso destes recursos de gravación, entre outros:

“TALK AND COMMENT” BY GOOGLE, APP “ANCHOR”,  
SMARTPHONE, ETC..

ACTIVIDADE 5 - SÓ 60”

60''

3.1.   Produto final



• Rúbrica para avaliar a cuña de radio (ANEXO IX). 

• Kahoot o Socrative para avaliar a competencia do alumnado (ANEXO X). 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=40812f02-d20e-469d-ad20-69735ef800ba

Ferramentas de avaliación:

(3º e 4º Primaria)

4.   Avaliación

https://play.kahoot.it/v2/%3FquizId%3D40812f02-d20e-469d-ad20-69735ef800ba
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