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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.

Utilizar a linguaxe visual como medio para conseguir un fin.

Coñecer os usos máis comúns das TIC nas idades comprendidas 
entre os 12 e 16 anos.

Coñecer os riscos que entraña o abuso das TIC

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

Inglés

TEMPORALIZACIÓN 7 actividades

MATERIAIS Ver anexos
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Webgrafía
Bibliografía

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

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

• ●https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-v-relaciones-positivas-
y-convivencia

https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/about

Del Pozo, Montserrat. Aprendizaje inteligente. Tekman Books, 2012. (Actividade 1)

Gallardo Nieto, Jesús Manul y Novillo López, Miguel Ángel, Aprender Historia con 
rutinas de pensamiento. Revista Proyecto CLÍO, nº 43, 2017.  

 http://clio.rediris.es/n43/articulos/GallardoNovillo2017.pdf (Actividade 1)

http://www.twistideas.es/clientes/phonbies/ (Actividade 2)

●● https://elpais.com/elpais/2015/06/26/
masterdeperiodismo/1435340490_485389.html (Actividade 3)

• 

• 

• 

• 

• 

●https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/
is4k_tablerologros_.pdf (Actividade 3)

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/
is4k_actividad_publicidad_videos_online.pdf (Actividade 4)

El aprendizaje basado en el pensamiento. Cómo desarrollar en los alumnos las 
competencias del siglo XXI. Robert Swartz, Arthur L. Costa, Barry K. Beyer, Rebecca 
Reagan, Bena Kallick. 2013. Estados Unidos: Ediciones SM, 2008-2013. ISBN: 978-
84-675-5612-4 (Actividade 4)

● https://neoattack.com/100-mejores-anuncios-publicitarios-creativos-del-
mundo/ (Actividade 5)

https://notecopies.es/noticias/imagen-grafica/el-poder-del-color-en-
publicidad/ (Actividade 6)
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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. As principais tarefas que ten 
encomendadas son:

• ●●●Sensibilizar e formar menores, novos, familias, educadores e 
profesionais do ámbito do menor, a través do desenvolvemento de 
campañas, iniciativas e programas de ámbito nacional.

• ●Ofrecer un servizo de liña de axuda co que asesorar e asistir menores, 
familias, educadores e profesionais do ámbito do menor sobre como 
facer fronte aos riscos de Internet: contidos prexudiciais, contactos 
daniños e condutas inapropiadas.

• ●●●Organizar o Día da Internet Segura (Safer Internet Day) en España.

• ●Reducir a dispoñibilidade de contido criminal en Internet, 
principalmente de abuso sexual infantil, mediante o apoio ás FFCCSE

IS4K está liderado e coordinado pola SEDIA (Secretaría de Estado de Dixita-
lización 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:

1. Uso excesivo das TIC. 

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:

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

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


2. Guías sobre ciberacoso, pantallas e adicción. A Comunidade de Madrid pu-
blicou 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. Educación en materia de ciberseguridade V: relacións positivas e convivencia.

4. Creación, análise e selección de contidos positivos para os menores

5. Alfabetización nos medios de comunicación

https://tinyurl.com/y2lbd9rt

https://tinyurl.com/y29qn64a

https://tinyurl.com/yya99t5h

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

Pantallas Amigas nace no ano 2004 coa misión da promoción do 
uso seguro e saudable da Internet e outras TIC, así como o fomento 
da cidadanía dixital responsable na infancia e a adolescencia. A tal fin 
desenvolven proxectos e recursos educativos para a capacitación de 
nenos, nenas e adolescentes de forma que poidan desenvolverse de 
maneira autónoma en Internet, sendo o obxectivo final que desenvolvan 
as habilidades e competencias dixitais que lles permitan participar de 
forma activa, positiva e saudable na Rede.

https://www.pantallasamigas.net/

1. Estudo sobre hábitos seguros no uso das TIC por nenos e adolescentes e 
e-confianza dos pais (INTECO) 

2. Clasificación do contido de software de entretemento 

3. Esta web para informarte sobre as tecnoadiccións (ou ciberadiccións) que 
inclúen todos aqueles fenómenos ou problemas de abuso das TIC, e refíren-
se frecuentemente á adicción a Internet, adicción aos teléfonos móbiles (na 
que se inclúe, por exemplo, a adicción aos SMS) e á adicción aos videoxogos 
(que engloba cada vez máis os videoxogos en liña). 

https://www.pantallasamigas.net/codigo-pegi-y-pegi-online/

http://tecnoadiccion.es/

https://tinyurl.com/yxhljaxd

A continuación, enumeramos unha serie de ligazóns que po-
den resultar interesantes:

https://tinyurl.com/y2lbd9rt
https://tinyurl.com/y29qn64a
https://tinyurl.com/yya99t5h
https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica
https://www.pantallasamigas.net/
https://www.pantallasamigas.net/codigo-pegi-y-pegi-online/
http://tecnoadiccion.es/
https://tinyurl.com/yxhljaxd


ACTIVIDADE 1 - APRENDES EN LIÑA?

O persoal docente deixa tempo suficiente ao alumnado para que, de forma 
individual, reflexione e recolla no apartado “PENSO” aquilo que cren que xa 
saben; no apartado “INTERÉSOME” o alumnado deberá anotar todo aquilo que 
desexa aprender e cales son as preguntas ás que quere dar resposta; a partir 
das preguntas que se formulou, anotará no apartado “INVESTIGO” o que vai 
investigar e como pensa facelo, e, por último, de forma cooperativa faise unha 
posta en común sobre as achegas realizadas por cada un dos grupos, co que se 
complementarán unhas ideas con outras.

Estas van servir para realizar unha enquisa sobre os usos da tecnoloxía (tipos de 
dispositivos, tempo de exposición, nomes de xogos, uso de redes sociais, etc.). 

O primeiro paso supón establecer os obxectivos xerais que se pretenden acadar 
coa investigación. O máis recomendable, por tanto, é realizar un deseño de 
enquisa transversal que require unha definición adecuada das variables, o que 
vai permitir desenvolver as preguntas adecuadas para o cuestionario. Outro 
punto para ter en conta é a poboación ao que vai dirixido. O formato elixido será 
de libre elección por parte de cada un dos equipos (Google Forms, Google Docs, 
Typeform, etc.). As preguntas poderán ser de resposta pechada, de elección 
múltiple ou de respostas abertas.

Os datos que se extraian servirán, a nivel estatístico, para poder analizar a 
tendencia actual e, por tanto, establecer o contido do mupi publicitario e a quen 
vai dirixido maioritariamente.

1.2.   Campaña de sensibilización

Visualízase un vídeo sobre os perigos aos que están expostos 
os xogadores e as xogadoras; posteriormente, por equipos, se 
pon en práctica a rutina de pensamento “Penso, interésome e 
investigo” (ANEXO II). 

https://tinyurl.com/y28o43gn

https://tinyurl.com/y28o43gn


Proponse a visualización na aula dun breve vídeo (103”´´), The 
Phonbies, que utiliza a metáfora dos mortos viventes para destacar 
os riscos dun uso abusivo do móbil (conduta aditiva, illamento social, 
diminución da capacidade para relacionarse, etc.).

https://tinyurl.com/yyw7melf

Tras a visualización do vídeo, convídase ao alumnado a responder 
espontaneamente algunhas preguntas abertas, do tipo:  

• ● Considéraste un Phonbie?
• ●●● En que medida o uso que fas da tecnoloxía (Internet, teléfono móbil, 
redes sociais, mensaxería instantánea, videoxogos, etc.) afecta a túa 
conduta social?   

Outras preguntas que se poden lanzar son as seguintes:

●•  

• ● 
• ● 

• ● 

• ●● 

● Chateas con outras persoas mentres estás reunida/o ou acompañada/o 
dunha persoa en concreto?
● Revisas Instagram mentres comes coa túa familia?
● Nun concerto, no cinema ou nun partido, estás máis pendente das 
mensaxes e comentarios que chegan ao teu teléfono móbil que da 
actividade na que estás a participar?
● Usas WhatsApp ou Snapchat para falar coa persoa que tes sentada ao 
teu lado nese momento?

Apuras o momento de apagar a luz cando estás cansado ao final do 
día, para revisar todos os “gústame”, seguidores e comentarios que che 
chegaron a través das túas redes sociais?

ACTIVIDADE 2 - THE PHONBIES

1.3.   Tecnoadicción I

https://tinyurl.com/yyw7melf


Un día calquera na vida cotiá pode estar cargado de accións que implican
uso da tecnoloxía. Tal e como recolle o artigo: 

 o 

 

que se propón traballar na aula ao comezo desta actividade, o noso 
fiel smartphone acompáñanos desde que nos espertamos ata que nos 
deitamos, facendo inimaxinable un día sen Internet e teléfono móbil nas 
nosas vidas.

ACTIVIDADE 3 - O TEMPO NA TÚAS MANS

Tras a lectura do artigo proponse preguntar ao alumnado sobre o seu horario 
habitual e o grao en que a tecnoloxía forma parte deste e das moitas actividades 
que realizan ao longo do día. 

Este breve debate pode dar pé a unha última actividade en grupo na que se 
propón elaborar o horario ideal para conxugar e desfrutar do uso da tecnoloxía 
no día a día de forma que o uso da Internet e as TIC poida combinarse de forma 
efectiva con outras moitas actividades e tarefas.

O profesorado poderá complementar esta actividade animando ao alumnado a 
completar a táboa de logros familiares para un uso máis seguro e responsable 
de Internet proposta por IS4K: 

Tras a reflexión grupal, dedicaranse un par de minutos á exposición das súas 
conclusións e destacaranse de cada alumna ou alumno aquelas propostas 
que supoñan un axuste dos horarios habituais, nas que o uso da tecnoloxía se 
combina con outras moitas accións e tarefas diarias, o que lles permite facer 
unha correcta xestión do seu tempo. 

1.4.   Tecnoadicción II

https://tinyurl.com/y5gx8asd

24 HORAS PEGADO AL MÓVIL

https://tinyurl.com/yyxzzywa

https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://tinyurl.com/y5gx8asd
https://tinyurl.com/yyxzzywa


2.1.   Introdución-motivación

ACTIVIDADE 4 - ENGANO OU VERDADE?

Esta actividade pode partir dunha proposta que realiza IS4K no 
documento “La publicidad en las plataformas de vídeo en Internet”: 

Posteriormente, o profesorado propón visualizar e, por tanto, analizar un vídeo 
sobre publicidade enganosa e, para traballar sobre iso, cada equipo realizará 
unha comparación e contrastará (ANEXO III) este mesmo produto.

https://tinyurl.com/y6nqpy9m

https://tinyurl.com/y56xbghp

https://tinyurl.com/y6nqpy9m
https://tinyurl.com/y56xbghp


2.2   Coñecementos previos

https://tinyurl.com/y3l6n3ox

https://www.fespa.com/es/noticias/destacado/los-20-mejores-anuncios-impresos-de-es

Compleméntase a actividade cun documento onde aparecen numerosos 
exemplos de publicidade exitosa (ANEXO IV) e achéganse as seguintes 
ligazóns para acceder a máis exemplos:

Consiste en poñer varios exemplos de publicidade exitosa e 
elaborar unha lista cos puntos chave necesarios para que o noso 
mupi teña o mesmo éxito. Algúns exemplos son os seguintes: 
 
●       McDonalds, Westinghouse Electric, Campaña de Obama, etc..

ACTIVIDADE 5 - OS SEGREDOS DA PUBLICIDADE

https://tinyurl.com/y3l6n3ox
https://www.fespa.com/es/noticias/destacado/los-20-mejores-anuncios-impresos-de-es


Desde Lingua traballariamos os tipos de publicidade: Farase máis 
fincapé no mupi (Mobiliario Urbano Para Información), que é o produto 
final.. Nesta liña pódense diferenciar (ANEXO V):

●• Mupi bandeira. Chámase de “bandeira” porque é bastante alto en 
comparación co resto. Consta dun fuste que pode chegar a medir ata 
catro metros de altura.

●• Mupi reloxo. Este tipo de mupi é tamén coñecido como “de 
información variada· e caracterízase por ter unha altura semellante ao 
mupi de bandeira e ofrecer outro tipo de información de interese local, 
ademais da publicidade en si. Este tipo de información adicional pode 
ser a hora, a temperatura, etc.

●• Mupi rotativo. Este modelo é comparable a un “banner rotativo” 
dentro dunha web, pero en exterior. Adoita ter dous ou máis anuncios 
que se van rotando entre si para aparecer na pantalla do mupi.
● 
●• Mupis para centros comerciais. Son as pantallas que se atopan 
esparexidas polas distintas áreas dun centro comercial, incluída a zona 
do aparcadoiro.
● 
●• Mupis dixtais. Estes son os máis actuais, xa que todos os mupis 
publicitarios están a incorporar agora unha programación do anuncio 
de, aproximadamente, sesenta segundos, tempo suficiente para que 
se mostren ata oito anuncios nun mesmo mupi.

2.3   Actividades desenvolvemento

ACTIVIDADE 6 - NON O PERDAS DE VISTA



ACTIVIDADE 6 - NON O PERDAS DE VISTA

Na área de Educación Plástica e Visual, traballaremos o significado 
das distintas cores para que saiban o impacto que xera no receptor 
a través da mensaxe que queren transmitir. Pódese usar “webgrafía” 
para profundar máis sobre o tema.

https://tinyurl.com/yxpsqwhg

O equipo traballará entón sobre os elementos principais que debe conter 
o seu mupi bandeira; para iso serviranse dun “padrón con forma de 
marquesiña de autobús” (ANEXO VI) onde envorcarán toda a información 
conseguida ata o momento.

ADICCIOFF

https://tinyurl.com/yxpsqwhg


ACTIVIDADE 7 - MUPI PAR TUTTI

3.1.   Produto final

Esta é a última actividade para conseguir o produto final a través  
de de distintas aplicacións que ofrezan desenvolver a 
 creatividade do alumnado.  

Coas distintas técnicas elixidas 
(artefacto dixital, soporte papel, 
fotografía…) deberá crear o seu mupi 
publicitario. Para a realización do 
mesmo dispoñerán dunha rúbrica na 
que estarán marcados os elementos 
máis importantes que cómpre 
ter en conta en canto ao contido, 
creatividade e orixinalidade do mupi 
e ao mesmo tempo esta ferramenta 
axudará ao alumnado para elaborar 
un produto final de calidade.

●Exemplo de mupi publicitario 
elaborado coa aplicación Canva. 

• 

• 

Rúbrica para avaliar o mupi publicitario (ANEXO VII). 

Socrative para avaliar a competencia do alumnado (ANEXO VIII). 

Ferramentas de avaliación:

4.   Avaliación

https://www.canva.com

https://www.canva.com
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