
 
 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave 

B3.3. Identificar a participación de mulleres e homes nos 
ámbitos público e privado, recoñecendo a diversidade de 
situacións discriminatorias cara á mulleres e analizando as 
consecuencias negativas para o desenvolvemento da 
autonomía persoal. 

IGUB3.3.1. Busca e selecciona mostras da desigualdade por razón de sexo e xénero a través 
de diferentes exemplos: na división sexual do traballo, acceso ao mundo laboral, salarios, 
masculinización e feminización dos perfís profesionais, corresponsabilidade no ámbito 
doméstico, uso desigual dos espazos e aproveitamento dos tempos de ocio, uso das novas 
tecnoloxías, feminización da pobreza... 

CD 
CAA 
CSC 

B3.5. Coñecer e aplicar os mecanismos de uso da linguaxe 
inclusiva. 

IGUB3.5.1. Identifica os recursos lingüísticos que contribúen a visibilizar as mulleres no 
discurso a través do uso dunha linguaxe inclusiva. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

B3.4. Coñecer e valorar o papel das mulleres ao longo da 
historia e na época contemporánea, así como o proceso de 
ocultación sufrida. 

IGUB3.4.1.  Consulta e utiliza, de forma autónoma, fontes de información básicas (dixitais e 
outras) para a realización de traballos sinxelos sobre o labor de mulleres representativas 
nalgúns dos campos do coñecemento, da realización persoal, do lecer... 

CCL 
CD 
CAA 

B3.6. Incorporar as principais aprendizaxes á realidade persoal 
e social. 

IGUB3.6.2.  Realiza propostas para conseguir a ampliación de dereitos e acadar así a 
igualdade real e efectiva, así como a visibilidade social da muller. 

CCL 
CSIEE 
CSC 
CD 

B1.1. Comprender os conceptos básicos do ámbito da 
igualdade aplicándoos á vida real. 

IGUB1.1.3. Valora a igualdade na toma de decisións e rexeita estereotipos e prexuízos 
sexistas. 

CCEC 
CSC 
CD 

B4.1. Comprender que as distintas desigualdades derivan en 
discriminacións e violencias. 

IGUB4.1.1. Identifica e xerarquiza feitos, actitudes e comportamentos discriminatorios e 
relaciónaos coa violencia machista. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 



 
 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

• Procedementos: 
Durante a 1ª e a 2ª avaliación utilízanse os mesmos procedementos establecidos na 
programación didáctica 2019/20.  
 
A partir da fase non presencial empréganse os seguintes procedementos: probas 
escritas e outras tarefas audiovisuais. 

 

• Instrumentos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación utilízanse os instrumentos recollidos na programación 
didáctica 2019/20.  
 
A partir da fase non presencial valorarase o traballo realizado polo alumanado, que 
poderá sumar ata un máximo de dous punto na nota final. Os instrumentos de avaliación 
empregados son: rúbrica xeral, listas de cotexo e plantillas de corrección. 

 

Cualificación 
final 

 
A nota final será a media ponderada da 1ª e 2ª avaliación puidendo subir nota as 
actividades de recuperación, repaso e reforzo que o alumnado desenvolva durante o 3º 
trimestre, ata un máximo de dous puntos na nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non se contempla realizar ningunha proba extraordinaria posto que todo o alumnado ten 
superadas as dúas primeiras avaliacións o que conleva o aprobado da materia.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

• Criterios de avaliación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 
 

• Criterios de cualificación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 

 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividade
s  

Actividades de ampliación: 
- Unidade didáctica: “En publicidade tamén igualdade” 
- Unidade didáctica: “A construcción social do xénero” 

 
Actividades de reforzo: 

- Textos e recursos audiovisuais para a análise de distintas situacións que servan para 
reflexionar sobre a desigualdade entre mulleres e homes e a identificación das 
distintas manifestacións da violencia machista. 

- Actividades interactivas baseadas no respecto á igualdade de xénero.  
 
Actividades de recuperación: 

- Non se contemplan posto que todo o alumnado superou as avaliacións anteriores.  
 

Metodolo
xía 

(alumnado 
con 

conectivid
ade e sen 
conectivid

ade) 

• Alumnado con conectividade:  

Na 1ª e na 2ª avaliación séguese a metodoloxía proposta na programación didáctica 2019/20.  
Durante o confinamento inclúese, a maiores, máis recursos dixitais a través da Aula virtual onde 
se inclúen as tarefas integradas na secuencia de aprendizaxe, actividades interactivas e unha 
selección de enlaces a Internet. Así mesmo, establécese un contacto permanente co alumnado 
para o seu seguemento a través do enderezo electrónico.  
 
• Alumnado sen conectividade:  

As tarefas de repaso, recuperación e ampliación elaboradas polo profesorado facilítase a aquel 
alumnado que o precise mediante outras canles de comunicación.  Así mesmo, infórmase 
semanalmente do seguemento das tarefas ás persoas titoras do grupo. 

Materiais 
e recursos 

• Materiais de elaboración propia:  
https://igualdade-de-xenero.webnode.es/ 
• Recursos audiovisuais:  
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1493985112/co
ntido/igualdad/mobile/index.html - p=1 
https://igualdade.es/ 
• Ferramentas dixitais: 
https://app.genial.ly/dashboard 
https://www.canva.com/ 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Espazo Abalar 
Aula Virtual 

Publicidade  IES de Vilalonga 
 


