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Introducción 
 
Afectos e sexualidade acompáñannos ao longo de toda a vida e na adolescencia constitúe 
un dos centros de interese e preocupación mais importantes, xa que é nesta etapa cando 
as relacións elixidas entre os iguais comezar a configurarse como fundamentais e van 
gañando terreo ás que teñen lugar nas familias. 
O noso reto consistirá en que tanto os alumnos como as alumnas adquiran as capacidades 
básicas para o seu desenvolvemento humano: a autonomía persoal, a capacidade para ser 
responsable do seu proxecto de vida, o desenvolvemento da afectividade, a capacidade de 
comunicación, a intelixencia emocional, a creatividade. 
O desenvolvemento deste proxecto ven dado polas necesidades observadas no noso 
traballo diario co alumnado, nas súas dificultades de relacionarse cos demais, e na 
intención de dar resposta ás demandas do alumnado solicitadas nos cuestionarios iniciais. 
O proxecto pretendemos desenvolvelo contando coa colaboración dos/as titores/as 
implicados,  en particular coas 3 titoras de 3º de ESO e cos seus respectivos equipos 
docentes, pero tamén intentaremos traballar co material nos grupos de 4ºESO e tamén cos 
de 2º e 1º de xeito transversal. 
Pretendemos completar a educación sexual contando coa axuda dun obradoiro externo 
impartido por Quérote + 
 
OBXECTIVOS 
 
Xerais 
 

 Impulsar a educación sexual nas aulas para mellorar o desenvolvemento 
socioemocional do alumnado e proporcionar benestar no postconfinamento 

 Colaborar no incremento da calidade da acción titorial 

 Contribuir na mellora da adaptación social do alumnado a través da aprendizaxe de 
habilidades sociais 

 Facilitar o desenvolvemento dunha educación en valores 

 Desenvolver actitudes de respecto entre iguais frente á diversidade 
 

 
Específicos 
 

• Promover a igualdade entre os xéneros con vistas a erradicar actitudes machistas. 

• Formar aos profesores e profesoras no desenvolvemento da educación sexual na 
aula 

• Deseñar actividades desde as materias, de interese para o alumnado que contribúan 
ao seu desenvolvemento persoal 

• Deseñar actividades que fomenten a axuda mutua, a solidariedade, o 
compañeirismo, a colaboración como fonte de enriquecemento persoal 

• Proporcionar ferramentas ao alumnado que lle axuden a identificar estados 
emocionais, expresarse cos iguais dun xeito eficaz, mellorar a súas  habilidades de 
escoita, desenvolver un estilo asertivo de interacción cos iguais e que contribúan á 
resolución de conflitos baseándose no diálogo e negociación. 



 
Organización 
 
A totalidade do equipo educativo coordinado polos titores serán os responsables de 
desenvolver o programa, coa colaboración das familias. 
Corresponde á xefatura de estudos a coordinación das actividades que se propoñan nas 
titorías, en colaboración coa orientadora. 
O departamento de orientación apoia o desempeño da función titoria, e traballa cos 
profesores/as nun contexto de colaboración buscando sempre o consenso e a sintonía. 
A metodoloxía de traballo basearase nos conceptos de participación e cooperación entre 
os implicados/as. 
 
Actividades: 
 

• Impulso no desenvolvemento de actividades de educación sexual para toda a ESO 

• Mantemento dun obradoiro de educación sexual para 3º de ESO coa colaboración 
de Quérote + 

• Incorporación das actividades na aula virtual 

• Elaboración dunha bibliografía sobre o tema 

• Actividades para avaliar todo o proceso. 

• Manter os puntos de información e darlle difusión entre o noso alumnado 

• Recopilar recursos multimedia para utilizar na aula 
 
Avaliación 
 
As reunións de coordinación cos titores serán utilizadas para facer o seguimento do 
programa. 
Teremos en conta a calidade das actividades deseñadas, o grao de implicación e 
satisfacción do alumnado e titores. 
Na memoria do Plan de acción  titorial  e na memoria de orientación deixaremos constancia 
do proceso de avaliación efectuado 
 
 

 


