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IGUALDADE DE XÉNERO 
1. INTRODUCIÓN 

A igualdade de dereitos e oportunidades entre as mulleres e os homes, así como a perspectiva de xénero, deben integrarse no sistema educativo coa finalidade de 

promover os valores necesarios para o exercicio dunha cidadanía democrática e para construír unha sociedade máis xusta e igualitaria. 

A pesar dos importantes avances na eliminación das desigualdades por razón de xénero, aínda se identifican en multitude de ámbitos mostras de que non se aca-

dou unha igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, mostras preocupantes entre a poboación máis nova. Con esta materia preténdese concienciar o alum-

nado para que actúe de xeito crítico ante as situacións de desigualdade que percibe, no seu contorno e fóra del, e para que recoñeza as relacións interpersoais e 

sociais desde a natural diversidade de xénero, sexo e orientación sexual como parte dunha realidade plural e enriquecedora, onde non hai lugar para discrimina-

cións ou exclusións de ningún tipo. 

A diversificación formativa e profesional, así como a toma de decisións libres de estereotipos de xénero resultan imprescindibles para contribuír a este cambio so-

cial e para non perpetuar os mecanismos de selección educativos e profesionais baseados no xénero.  

Por outra parte, na escola deben facerse visibles as achegas das mulleres nos distintos campos do saber, para que os referentes non sigan a ser os valores pre-

dominantemente masculinos, situación que dá continuidade a roles diferenciados en función do xénero. 

A materia estrutúrase en catro bloques diferenciados. O primeiro deles, denominado “A construción social das identidades sexuais e de xénero”, introduce os con-

ceptos principais sobre xénero e igualdade relacionándoos coa realidade escolar, familiar e social, tratando de que poidan ser identif icables nestes ámbitos polo 

alumnado. O obxectivo xeral consiste en iniciar unha toma de conciencia e reflexión sobre a situación da desigualdade, que será o desencadeante de situacións de 

discriminación, marxinalidade e violencia. 

No segundo bloque, denominado “Relacións de xénero e afectividade”, trabállase a necesidade de abordar a convivencia e a relación entre os sexos, de reflexionar 

sobre a interdependencia entre os distintos xéneros e as relacións de afectividade e sexualidade. Segundo os modelos, os referentes ou os enfoques educativos 

que orienten a nosa aprendizaxe, a expresión da afectividade pode ser diversa; esta realidade debe ser necesariamente plural entre a mocidade. Abordar a convi-

vencia e o desenvolvemento da sexualidade, a expresión e xestión da emocionalidade e dos afectos supoñerá participar e colaborar activamente nun dos obxecti-

vos fundamentais da educación, como é que cada alumno e alumna adquira un coñecemento da propia identidade e unha imaxe das demais persoas libre de este-

reotipos, que saiba aceptarse e expresarse axeitadamente e con respecto nos afectos e nas súas relacións persoais e co outro sexo. 

No terceiro bloque, “Da discriminación á igualdade de oportunidades”, trabállanse as dificultades das mulleres para visibilizarse e acadar o que xa moito antes con-

seguiron os homes (por exemplo, as loitas polo sufraxio, o dereito á educación, os postos de responsabilidade pública ou o acceso ao poder político, social e eco-

nómico). O alumnado debe coñecer que as mulleres foron e seguen a ser discriminadas nos ámbitos público e privado (mercado laboral, salarios, tarefas domésti-
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cas, linguaxe...). Ademais, tamén debe ser consciente da súa invisibilidade no transcurso da historia, recollendo información sobre algunhas das mulleres esqueci-

das nos distintos ámbitos do saber e esferas sociais, tanto na antigüidade como no mundo contemporáneo. 

O cuarto bloque, “Cara a unha sociedade sen violencia machista” pretende, en primeiro lugar, describir e poñer de relevo como as violencias machistas son conse-

cuencia das múltiples discriminacións por cuestión de xénero. Explicaranse mediante exemplos as distintas tipoloxías de violencia, procurando facer ver que a de 

dominio (física e emocional) é o cumio do iceberg máis perceptible da violencia machista. Visionarase a escaleira da violencia e valoraranse negativamente certas 

actitudes dentro da parella, algunhas naturalizadas e interiorizadas como probas de amor (control, celos…), aínda que acotío actúan de síntoma anticipatorio de 

condutas agresivas con consecuencias moi graves. 

A amplitude e diversidade dos contidos propostos nesta materia, así como o seu carácter multidiciplinar, fai necesaria unha estruturación dos contidos sen un tra-

tamento diferenciado e separado, senón que todos os contidos deben traballarse de xeito progresivo e interrelacionado.  

Resulta fundamental a  motivación do alumnado para participar activamente nas tarefas e nos debates propostos, favorecendo o intercambio de ideas que condu-

zan a valorar positivamente a contribución persoal na construción dunha sociedade máis xusta. Debemos, xa que logo, ensinar o camiño aos mozos e mozas para 

que creen unha visión do mundo e das relacións entre xéneros, libre de prexuízos e estereotipos, contribuíndo á construción dunha sociedade igualitaria entre mu-

lleres e homes. 

No presente curso 20-21 a materia Igualdade de xénero será impartida pola profesora Isabel González Avión (Dpto. Lingua Galega e Literatura), membro do Depar-

tamento de Orientación do IES Fermín Bouza Brey. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): A creación e interpretación de emisións orais, a lectura de textos de diversa índole, así como a composición 

de producións escritas planificadas sobre os temas propostos, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección 

ortográfica e cunha coidada presentación, amais da participación en interaccións orais de acordo coas normas establecidas e realización de producións orais plani-

ficadas, contribúen a un desenvolvemento activo das competencias en comunicación lingüística. 

2. Competencia para aprender a aprender (CAA): a interrelación dos contidos conceptuais estudados na clase coa análise de materiais publicitarios e de crea-

ción audiovisual así como a lectura de textos de carácter ensaístico, xornalístico, histórico ou documental, reforzan as estratexias cognitivas e permiten unha adqui-

sición pertinente e contextualizada dos  contidos. A análise crítica de diferentes discursos contribúe a desenvolver estratexias para a comprensión do sentido literal 

e o significado implicito de calquera tipo de mensaxe. A procura de información escrita e audiovisual a través da rede e a elaboración, tratamento e presentación 

información en formato dixital fornece un contexto privilexiado para aprender a aprender. 

A reflexión sobre a propia identidade desenvolve unha das principais habilidades de aprendizaxe desatendida en grade medida no actual sistema educativo que é a 

habilidade de aprender a coñecerse a si mesma/o. 
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3. Competencia dixital (CD). En conexión directa co proceso de aprendizaxe da construción dos propios coñecementos visto no punto anterior, a procura de in-

formación escrita e audiovisual a través da rede e a elaboración, tratamento e presentación información en formato dixital contribúe tamén a desenvolver esta com-

petencia. 

 

4. Competencia social e cidadá (CSC).  

A materia de Igualdade de xénero permite traballar de cheo a Competencia social e cidadá, xa que fai un achegamento crítico aos roles de xénero, á división social 

do traballo, á creación de estereotipos, ás raíces históricas da discriminación das mulleres. Así mesmo traballa aspectos socioemocionais que teñen como obxetivo 

a eliminación da violencia de xénero, así como unha reflexión sobre a diversidade sexual e emocional que presenta a humanidade, na procura da construción du-

nha sociedade respectuosa coas diferenzas onde as persoas poidan desenvolver as súas potencialidades a nivel profesional, artístico, deportivo, político etc., sen 

pexas baseadas en prexuízos e onde o respecto sexa o fundamento das relacións sociais e sentimentais. 

Visibilizarase o papel das mulleres na Historia e a contribución de figuras femininas no devir da humanidade. 

Ao describir e poñer de relevo como as violencias machistas son consecuencia das múltiples discriminacións por cuestión de xénero e valorar negativamente as 

actitudes de dominio dentro da parella que anticipan condutas agresivas (físicas ou psíquicas) con consecuencias moi graves estarase favorecendo a construción 

dunha sociedade máis xusta e feliz. 

5. Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía. CMCCT. Contribuirase ao coñecemento e análise das transformacións indus-

triais e tecnolóxicas e as súas repercusións, positivas e negativas, sobre a vida humana e do planeta en xeral.  

Visibilizarase o contributo das mulleres ás Ciencias, na Tecnoloxía e ás Matemáticas, así como investigadoras, decubridoras e pensadoras destes ámbitos coa fina-

lidade de camiñar cara unha diversificación formativa e profesional, así como a toma de decisións libres de estereotipos de xénero 

O respecto e coidado do medio, o uso responsábel dos recursos naturais, o consumo racional e crítico son elementos para a calidade de vida. Unha visión crítica 

co discurso androcéntrico e o desenvolvemento das ferramentas cognitivas (lingüísticas e interpretativas) permitirán tomar decisións con autonomía e iniciativa nun 

mundo onde os cambios científicos e tecnolóxicos teñen unha influencia decisiva na vida individual e colectiva. 

6. Conciencia e Expresións Culturais. Favorécese o coñecemento, comprensión e valoración crítica das manifestacións culturais e artísticas. Reflexionarase so-

bre a súa utilización como vehículo de transmisión de valores e ideoloxía asoballadora ou liberadora.  
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7. Autonomía e Iniciativa Persoal. Contribúese a que o alumnado sexa quen de deseñar, artellar, desenvolver e avaliar accións e proxectos, individuais ou colec-

tivos, con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

Ao describir e poñer de relevo como as violencias machistas son consecuencia das múltiples discriminacións por cuestión de xénero e valorar negativamente as 

actitudes de dominio dentro da parella que anticipan condutas agresivas (físicas ou psíquicas) con consecuencias moi graves estarase favorecendo o desenvolve-

mento do alumnado nun clima de confianza nunha sociedade máis xusta e feliz. Trátase de contribuír á construción dunha sociedade onde a metade dos seus 

membros non teña que vivir coa súa autoconfianza socavada, (coas súas aptitudes cuestionadas ou infravaloradas e as súas posibilidades de desenvolvemento 

profesional condicionado e truncado de antemán). Para favorecer a autonomía persoal esta materia pretende contribuír ao desenvolvemento dun entorno social no 

que ninguén teña que vivir con medo físico (de noite, na rúa, estando soa...) só polo feito de pertencer a un determinado xénero. 

3. ORGANIZACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

Esta proposta de organización de contidos pode variar segundo as necesidades pedagóxicas que vaia detectando o profesorado para facilitar o traballo colaborati-

vo con outras materias e departamentos didácticos: 

PRIMEIRO TRIMESTRE (setembro-nadal 20): 

UNIDADE 1. Quen son? Identidade persoal e colectiva. 

Traballarase: O autoconcepto persoal e a pertenza a grupos que configuran a nosa identidade social. En relación con isto, introduciranse reflexións como sobre a 

construción social do xénero e sobre a diversidade sexual e afectiva. 

UNIDADE 2. Contos que nos contan. Construción de identidades. 

Traballarase: A construción de estereotipos de xénero a través do imaxinario creado pola literatura tradicional (contos populares) e culta e máis pola música comer-

cial.  

UNIDADE 3. Cántame unha canción. A violencia de xénero. 

Traballarase: A análise de cancións con contidos contrapostos. Por unha banda, letras que enxalzan relacións baseadas na chantaxe emocional e na falta de auto-

nomía dos membros da parella e, por outra, letras de cancións que poñen en valor o amor en liberdade e que relatan procesos de superación de experiencias de 

maltrato físico ou psicolóxico. 
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UNIDADE 4. Xogos inocentes? 

Traballarase: A construción de estereotipos de xénero a través de xoguetes, deporte e videoxogos. 

2ºTRIMESTRE (xaneiro-marzo 2021) 

UNIDADE 5. Quérome moito! 

Traballarase: A percepción, estima e coidado do propio corpo. O sufrimento corporal, os riscos e sufrimentos de ser home e ser muller atendendo ás fortes deman-

das da ideoloxía patriarcal. O corpo como fonte de pracer: querernos e querer aos demais. 

UNIDADE 6. O amor nunca pode ser tóxico. 

Traballarase: A análise e deconstrución do amor romántico. A posta en valor do benquerer (respecto, coidados, diálogo, acordo...). Trátase de dar pasos cara o 

autocoñecemento, a expresión das nosas necesidades afectivas e sexuais, o diálogo e o acordo. O obxectivo é desmontar a idealización de modelos de relación 

baseados no silencio, na chantaxe emocional, na imposición... 

UNIDADE 7. Camiñando cara a igualdade.  

Traballarase: A pertinencia e actualidade da loita feminista como un ben para a humanidade no seu conxunto. A visibil ización das mulleres na historia. A análise da 

realidade desigual da sociedade actual. 

3ºTRIMESTRE (abril-xuño 2021) 

UNIDADE 8. Coido a miña mente.  

Traballarase: A toma de conciencia sobre as enfermidades mentais: silencios, prexuízos. A análise das consecuencias psíquicas das relacións tóxicas, da tiranía de 

estereotipos de beleza, de marxinación por opción sexual etc. 

UNIDADE 9. Sexualidades. Cantas formas de vivir o pracer! 
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Traballarase: Análise crítica dos modelos sexuais impostos pola industria cinematográfica e o porno misóxino e reducionista de internet (reducionismo xenital e coi-

tal). Ampliar a concepción sobre as relacións sexuais, que desactive temores e angustias e contrarrestre a tendencia a encontros coitais cada vez en idades máis 

temperás.  Trátase de afondar nun concepto global da sexualidade onde teñen cabida moitas prácticas heteronormativas, que van dende a homosexualidade á ten-

rura e outras condutas sexuais.  

UNIDADE 10. Todas somos diferentes. A realidade LGTBI 

Traballarase: O achegamento a diversas realidades tanto na identidade de xénero como nas preferencias afectivo-sexuais: coñecer para non temer nin odiar (para 

superar a LGTBI-fobia). A reflexión sobre a vivencia de experiencias homo e hétero. 

 

 

4. CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os diferentes contidos serán traballados de maneira interrelacionada nas diferentes unidades sinaladas e temporalizadas no apartado anterior, se ben, algúns terán 

maior ou menor atención segundo os temas tratados nas unidades. 

 

 Igualdade de xénero. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e indicadores de 
logro 

Competen-
cias clave 

Bloque 1. A construción social das identidades sexuais e de xénero 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ B1.1. Sociedade e xénero. Diferenza entre sexo 
e xénero. 

▪ B1.2. Igualdade formal e igualdade real. 

▪ B1.3. Feminismo e machismo. 

▪ B1.4. Sexismo, roles de xénero e estereotipos. 

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

▪ IGUB1.1.1. Observa as diferenzas nas escollas en-
tre mulleres e homes en situacións reais no ámbito 
do lecer (xogo, deporte...). 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ IGUB1.1.2. Analiza as causas que determinan as 
escollas das mulleres e dos homes. 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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 Igualdade de xénero. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e indicadores de 
logro 

Competen-
cias clave 

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

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ o 

▪ B1.5. O proceso de socialización. Interiorización 
dos roles de xénero. 

▪ B1.6. A construción das identidades sexuais e 
de xénero na adolescencia. Consecuencias no 
proxecto vital. 

▪ B1.2.Comprender o proceso de socialización na cons-
trución das identidades de xénero. 

▪ IGUB1.2.1. Compara os modelos de comportamento 
que representan homes e mulleres no seu contorno 
(familia, escola, amizades...) e analiza como inflúen 
no proxecto de vida. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ o 

▪ B1.7. Estereotipos de masculinidade, feminida-
de, maternidade e paternidade. Diversidade de 
modelos familiares. 

▪ B1.8. Os axentes de socialización na transmi-
sión de estereotipos e prexuízos sexistas. 

▪ B1.3. Analizar tipos de familias do contorno máis pró-
ximo, rexeitar situacións de discriminación e desi-
gualdade e identificar a influencia dos diversos axen-
tes de socialización (TV, prensa, noticias en inter-
net...). 

▪ IGUB1.3.1. Identifica distintos modelos de familias e 
recoñece estereotipos na sociedade poñendo 
exemplos tirados de distintos ámbitos (familia, esco-
la, amizade, medios de comunicación...). 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ IGUB1.3.2. Participa, de maneira activa, nos diálo-
gos propostos na clase, respectando as normas de 
interacción, intervención e cortesía e realiza produ-
tos (textuais, gráficos e audiovisuais) cooperando 
con actitudes igualitarias. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CSC 

Bloque 2. Relacións de xénero e afectividade 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ B.2.1. As relacións entre sexos: expresión das 
emocións e dos afectos.  

▪ B.2.2 Atracción, mitos e modelos de amor. 

▪ B.2.3. As relacións de parella e relacións de 
poder. 

▪ B.2.4. Outras alternativas: novas masculinida-
des e feminidades. Deconstrución de roles. 

▪ B2.1. Recoñecer situacións de desigualdade na ex-
presión das emocións e dos afectos e propoñer alter-
nativas dende o respecto. 

▪ IGUB2.1.1. Nomea distintos estados emocionais e 
pon exemplos en situacións reais ou simuladas de 
relacións afectivas con trazos negativos ou de de-
pendencia. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ IGUB2.1.2. Distingue distintos tipos de relacións 
afectivas entre persoas (amizade, atracción, rela-
ción de parella) a partir de situacións dadas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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 Igualdade de xénero. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e indicadores de 
logro 

Competen-
cias clave 

▪ IGUB2.1.3. Identifica modelos de relación tradicio-
nais de parella a partir de exemplos reais que pro-
poñan ou situacións simuladas. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ IGUB2.1.4. Compara distintos modelos de relacións, 
a partir de diferentes produtos audiovisuais (curtas, 
series de TV, música...), identifica os seus condi-
cionamentos e valora a diversidade. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ B2.5. A construción social da sexualidade den-
de a perspectiva de xénero. 

▪ B2.6.  As relacións afectivas e sexuais: o papel 
do home e da muller na sexualidade dominan-
te. 

▪ B2.7. Orientacións e identidades na sexualida-
de: construción social dende estereotipos de 
xénero. 

▪ B2.2. Recoñecer a sexualidade e a súa construción 
como un proceso persoal e vital e rexeitar condicio-
namentos non igualitarios na súa expresión e desen-
volvemento respecto do modelo dominante. 

▪ IGUB2.2.1. Identifica e diferencia distintos ámbitos 
da sexualidade a partir de exemplos reais ou simu-
lados axeitados para a súa etapa evolutiva, recoñe-
cendo estereotipos culturais e posibles desigualda-
des.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ IGUB2.2.2. Compara os roles do home e da muller 
nas relacións afectivas e sexuais no modelo domi-
nante a través de imaxes ou vídeos propostos. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ o 

▪ B2.8. O trato igualitario nas relacións afectivas e 
sexuais. 

▪ B2.9. Respecto e comprensión nas relacións 
afectivas entre os sexos. 

▪ B2.10. Estratexias de análise e resolución de 
conflitos.  

▪ B2.11. Novas maneiras de relacionarse: oportu-
nidades e riscos para a igualdade no mundo 
dixital. 

▪ B2.3. Comprender e valorar novas maneiras de rela-
cionarse e de convivir dende o trato igualitario e posi-
tivo e transferir as estratexias e aprendizaxes á propia 
realidade persoal. 

▪ IGUB2.3.1. Identifica condutas e estratexias de res-
pecto e comprensión nas relacións afectivas e se-
xuais a partir de casos prácticos ou debates. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ IGUB2.3.2. Procura fórmulas para resolver os confli-
tos a través da escoita activa, a asertividade, a em-
patía e o diálogo construtivo. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ IGUB2.3.3. Identifica as posibilidades que ofrecen as 
TIC como medio de comunicación e interacción en-
tre iguais a través de exemplos comúns e utilízaas 
sen incorrer en desigualdades nin riscos para a 
propia integridade e a dos demais. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 
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 Igualdade de xénero. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e indicadores de 
logro 

Competen-
cias clave 

▪ IGUB2.3.4.  Participa de maneira activa nos diálogos 
propostos na clase, respectando as normas de inte-
racción, intervención e cortesía e realiza produtos 
(textuais, gráficos e audiovisuais) cooperando de 
xeito igualitario. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

Bloque 3. Da discriminación á igualdade de oportunidades 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ B3.1. Dereitos humanos e igualdade.  

▪ A evolución e a conquista dos dereitos. 

▪ B3.2. O principio de igualdade e non discrimina-
ción. 

▪ B3.1. Coñecer os dereitos humanos fundamentais. ▪ IGUB3.1.1.  Identifica fitos na consecución de derei-
tos ao longo da historia da humanidade. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B3.2. Extraer conclusións sobre a diferente participa-
ción de homes e mulleres nos distintos ámbitos so-
ciais. 

▪ IGUB3.2.1.  Compara a adquisición dos dereitos por 
parte das mulleres e dos homes e recoñece as si-
tuacións discriminatorias que dan lugar á vulnera-
ción de dereitos humanos a través de exemplos 
concretos: dereito ao voto, á educación, á represen-
tación pública... 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ o 

▪ B3.3. Evidencias da discriminación das mulleres 
nos ámbitos público e privado. 

▪ B3.3. Identificar a participación de mulleres e homes 
nos ámbitos público e privado, recoñecendo a diver-
sidade de situacións discriminatorias cara ás mulleres 
e analizando as consecuencias negativas para o de-
senvolvemento da autonomía persoal. 

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ IGUB3.3.2.  Valora os dereitos acadados para o 
desenvolvemento e a autonomía persoal. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ IGUB3.3.3.  Participa de maneira activa nos diálogos 
propostos na clase, respectando as normas de inte-
racción, intervención e cortesía e realiza produtos 
(textuais, gráficos e audiovisuais) cooperando con 
actitudes igualitarias. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC  
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 Igualdade de xénero. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e indicadores de 
logro 

Competen-
cias clave 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ o 

▪ B3.4. Visibilidade das mulleres nos distintos 
eidos  (historia, cultura, ciencia...) e recoñece-
mento da súa contribución en diversas esferas 
sociais. 

▪ B3.4. Coñecer e valorar o papel das mulleres ao longo 
da historia e no tempo contemporáneo, así como o 
proceso de ocultación sufrida. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ o 

▪ B3.5. A linguaxe inclusiva dende a perspectiva 
de xénero. Criterios de uso. 

▪ 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  

▪ IGUB3.5.2.  Incorpora, de xeito gradual, a linguaxe 
inclusiva nas súas intervencións orais e producións 
escritas. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ B3.6. Alternativas para acadar a igualdade real 
de mulleres e homes (políticas sociais, cambio 
xeracional, cambio persoal...). 

▪ B3.6. Incorporar as principais aprendizaxes á  realida-
de persoal e social. 

▪ IGUB3.6.1.  Identifica actitudes positivas propias ou 
no seu contorno situacións de cambio que condu-
zan á igualdade entre os sexos. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 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 

Bloque 4. Cara a unha sociedade sen violencia machista 
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 Igualdade de xénero. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e indicadores de 
logro 

Competen-
cias clave 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ l 

▪ m 

▪ B4.1. A violencia machista como consecuencia 
da desigualdade. A escalada da violencia ma-
chista: dende o micromachismo á agresión. 

▪ 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 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ B4.2. Identificación e recoñecemento de distin-
tos tipos de violencia machista. As consecuen-
cias nas persoas que a sofren. 

▪ B4.2. Identificar, recoñecer e analizar as consecuen-
cias dos distintos tipos de violencia machista. 

▪ IGUB4.2.1.  Identifica algúns tipos de violencia a 
partir de exemplos diversos e clasifícaos (violencia 
psicolóxica, física...). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ IGUB4.2.2. Recoñece o ciclo da violencia a partir de 
situacións de agresións propostas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ o 

▪ B4.3. Sinais de alerta na mocidade. Detección e 
prevención de condutas violentas en relación 
co xénero. 

▪ B4.4. Rexeitamento das condutas violentas por 
razón de xénero. 

▪ B4.3. Identificar os diversos sinais de alerta para de-
tectar e prever a violencia machista nas relacións in-
terpersoais propias e/ou do seu contorno. 

▪ IGUB4.3.1. Recoñece os sinais de alerta que permi-
ten distinguir un caso de violencia machista, identi-
fícaos en casos prácticos e denuncia as condutas 
violentas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC  

▪ IGUB4.3.2. Participa, de maneira activa, nos diálo-
gos propostos na clase, respectando as normas de 
interacción, intervención e cortesía e realiza produ-
tos (textuais, gráficos e audiovisuais) cooperando 
con actitudes igualitarias. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 
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 Igualdade de xénero. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe e indicadores de 
logro 

Competen-
cias clave 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ B4.5. A trata de persoas e a escravitude sexual 
como forma de violencia contra as mulleres. 

▪ B4.4. Buscar exemplos da trata de mulleres e nenas 
en distintos medios audiovisuais e escritos. 

▪ IGUB4.4.1. Busca exemplos da trata de persoas e 
da escravitude sexual nos medios de comunicación. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ o 

▪ B4.6. Solucións para saír da espiral da violen-
cia. 

▪ B4.5. Demostrar solidariedade con todas as vítimas da 
violencia machista. 

▪ IGUB4.5.1. Realiza un produto (cartel, folleto, pre-
sentación, artigo xornalístico, blog...) que expoña de 
xeito sinxelo e positivo mensaxes e propostas de 
solución para afrontar as situacións de violencia 
machista. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC  

▪ IGUB4.5.2. Incorpora, de xeito gradual, a linguaxe 
inclusiva nas súas intervencións orais e producións 
escritas. 

▪ CCL 

 

 

 

 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

- Adoptar un enfoque activo e comunicativo. 
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- Propiciar un clima de confianza para favorecer a expresión da subxectividade: opinións, inquedanzas... 

- Proporcionar e traballar con recursos de distinta tipoloxía e natureza como xogos, cancións, vídeos etc. 

- Promover a utilización da diversidade de fontes para a obtención da información. 

- Crear contextos de aprendizaxe a través de procesos que impliquen a busca guiada da información, tanto na biblioteca coma na internet ou noutros medios. 

- Promover o traballo creativo, que desemboque na obtención de resultados palpábeis, como murais, exposicións, vídeos así como a composición satisfactoria de 

textos utilizando distintos soportes. 

- Propiciar, non só actividades individuais, senón tamén grupais, que favorezan o intercambio respectuoso de ideas, a elaboración de discursos argumentativos e o 

espírito crítico e cooperativo. 

- Facer lectura e análise de documentos escritos e audiovisuais.  

- Propiciar dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e avaliación das súas actividades. 

- A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro da comunidade educativa que deberemos ter moi en conta á hora de programar as no-

sas actividades docentes. 

A metodoloxía será, pois, dinámica e participativa: fomentarase o traballo conxunto de todo o grupo-clase baixo a coordinación e orientación da profesora ou profe-

sor. A función do ensinante consistirá, sobre todo, en organizar o traballo do alumnado e fomentar a aprendizaxe por descubrimento, recorrendo só o necesario ás 

exposicións maxistrais e dinamizando o grupo-clase para que en ningún momento caia na pasividade e na recepción maquinal de contidos que se asimilan sen a 

máis mínima reflexión. 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Canto aos materiais, traballarase co elaborado polo profesorado. Estará constituído por fichas de actividades e explicacións conceptuais, así como textos relativos 

á materia procedentes de obras de pensamento ou dos medios de comunicación. 

Estes materiais serán completados con outros diversos e en distintos soportes: 

o Caderno de traballo;  

o Presentacións dixitais preparadas pola profesora/profesor ou polo propio alumnado. 

o Fontes bibliográficas diversas etc. 

o Vídeos en DVD ou na rede. 

o Páxinas web e blogues sobre temas relativos á igualdade e á educación afectivo-sexual. 

o Selección de artigos de prensa ou documentos referidos á actualidade. 

o Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado. 

o Murais temáticos. 

 

7. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Os criterios de avaliación están referidos e relacionados no punto 4 da presente programación, onde aparecen organizados xunto cos contidos curriculares, os indi-

cadores de logro, a temporalización, a relación coas competencias claves etc.  

A profesora ou profesor realizará unha avaliación inicial ao principio de curso. Esta avaliación inicial será completada coa avaliación formativa, que se realizará du-

rante todo o curso recollendo constantemente información sobre a marcha do alumnado. Desta avaliación formarán parte todas as actividades levadas a cabo ao 

longo de cada período avaliatorio. Con carácter xeral, non haberá probas avaliatorias específicas. No caso de que a profesora ou profesor valoren a necesidade de 

realizalas, serán consontes coa metodoloxía de traballo e as actividades desenvolvidas. Así mesmo haberá probas ou actividades de recuperación para o alumna-

do que non acade o grao mínimo dos indicadores de logro no tempo dos períodos avaliatorios trimestrais. Será a profesora ou profesor quen decida no seu mo-

mento o sistema que empregará para a recuperación do alumnado. 
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Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de consecución obtido polo alumno respecto aos obxectivos previstos. En caso de 

non alcanzar estes obxectivos, existirá un exame extraordinario de setembro onde obrigatoriamente se acudirá para examinarse de toda a materia. 

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do alumno/a (criterio este básico e fundamental); o seu comportamento xeral; a actitude 

de traballo, interese e respecto amosada na clase durante todo o curso, a súa asistencia regular ás aulas, así como os traballos realizados. 

Para a avaliación terase en conta: 

- O seguimento da alumna/o día a día a través do caderno e das actividade cotiás, así como a súa actitude na aula. 

- O diario de clase, no que cada alumna e alumno deberá facer unha pequena memoria de cada sesión que constará dunha descrición das actividades desenvolvi-

das e unha pequena conclusión ou valoración. 

A avaliación aprobarase cunha cualificación mínima de 5. Os/as alumnos/as que non alcancen este mínimo teñen a posibilidade de realizar nas semanas seguintes 

á avaliación aquelas probas ou actividades propostas polo profesorado para facelo, así como modificar actitudes ou hábitos de traballo na avaliación seguinte. Para 

aqueles que non superen a materia na convocatoria ordinaria de xuño, haberá un exame extraordinario no mes de setembro. 

 

8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA PEN-

DENTE 

O Departamento de Orientación facilitará os materiais para o alumnado coa materia pendente, onde se traballarán unha serie de actividades e cuestións teóricas 

que lle facilitarán ao alumnado a asimilación dos contidos mínimos da materia.  

Esta metodoloxía non exclúe, loxicamente, o dereito do alumnado coa materia de Igualdade de Xénero pendente a superala polos outros mecanismos establecidos 

pola lei (realización de probas finais específicas de xuño e setembro). 
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9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR. 

A profesora ou profesor realizará unha avaliación inicial ao principio de curso. Estará deseñada para detectar a realidade da que se parte, tanto a nivel individual 

coma colectivo. Ao mesmo tempo, procurará descubrir as potencialidades do alumnado, as súas calidades, preferencias e afeccións para aproveitalas e poñelas en 

relación coa metodoloxía e ao servizo do éxito das actividades que se desenvolvan. Tamén servirá para diagnosticar posibles problemas individuais e deseñar as 

medidas de atención á diversidade que se consideren oportunas e factibles dentro da organización docente do centro. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A materia de Igualdade de xénero terá como máxima prioridade a plena integración do alumnado con dificultades académicas á dinámica do traballo grupal, para 

iso levaranse a cabo actividades inclusivas, onde cada quen poida achegar ao colectivo e enriquecelo desde a súa experiencia e características singulares. 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS TRABALLADOS 

A materia de Igualdade de Xénero é unha disciplina privilexiada para o traballo transversal. Traballárase en permanente contacto co profesorado das materias de 

Educación Física, Lingua e Literatura, Valores, Tecnoloxía... e de maneira especial en colaboración coa Biblioteca do noso IES. 

A organización e o desenvolvemento curricular da materia de Igualdade de xénero procura a participación do alumnado en actividades que lle permiten afianzar 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a autoconfianza e o sentido crítico. Falamos de actividades como elaboración de pre-

sentacións dixitais e vídeos, debates, exposicións fotográficas, colaboración en revistas e publicacións escolares etc. 
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Estas mesma actividades favorecen o desenvolvemento da convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía, que servirán para solucio-

nar con éxito situacións de conflito no ámbito escolar, familiar e social en xeral, ao tempo que contribúen a exercitar destrezas e adquirir valores como o da ética 

dos coidados que cuestionan as accións de risco e que preveñen e evitan os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELA-

CIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA 

Cómpre realizar un seguimento da propia Programación Didáctica. Esta debe ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta útil no 

proceso de ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en función de diversas circunstancias, especialmente das características e necesidades educativas do 

alumnado. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en diferentes momentos do curso. 

A principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos 

co obxecto de axustarse á realidade do alumnado co que será traballada. 

Nas reunións do Departamento de Orientación o profesorado realizará un seguimento do desenvolvemento da Programación. Para iso teranse en conta tanto a 

consecución dos obxectivos, como o desenvolvemento das actividades. 

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas cualificacións, será o momento de facer unha valoración do desen-

volvemento da Programación e planificar as accións educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial os aspectos en que o 

alumnado presente maiores necesidades. 

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será o final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro lugar, o 

grao de cumprimento da propia Programación. En segundo lugar, valoraranse os resultados do alumnado. Para que a avaliación sexa máis completa, terase en 

conta o grao de satisfacción do profesorado coa mesma. Deste proceso extraeranse as propostas de modificación e mellora para a Programación Didáctica do vin-

deiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior satisfacción, ao mesmo tempo que se atenderán especialmente os aspectos en 

que o alumnado presente maiores carencias ou dificultades. 
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13. ANEXO 

Seguindo as instrucións do 30 de xullo de 2020, ditadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020-2021, engádense a continuación unha serie de epígrafes e consideracións que procuran facer fronte á 

peculiar situación que estamos vivindo a consecuencia da pandemia provocada polo COVID 19.  

Tendo en conta a excepcionalidade da situación e a incerteza sobre o futuro que nos agarda ao longo do presente curso académico, procuramos contemplar os 

posibles escenarios, deixando patente, iso si, que resulta imposible predicir con exactitude a situación e en consecuencia, establecer as adaptacións no marco da 

organización do currículo, da metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e pedagóxica do centro e do profesorado implicado. É por isto que nos acollemos 

ao carácter flexible desta Programación Didáctica e contemplamos a posibilidade de modificala ao longo do curso, seguindo sempre as instrucións que oportuna-

mente faciliten as autoridades competentes. 

 

1.- POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓN SANITARIA 

Como sinalamos en apartado anterior, debido á situación excepcional derivada da pandemia da COVID 19, debe considerarse a posibilidade de que a ensino 

poida ser presencial, semipresencial ou non presencial. Por este motivo, vaise potenciar na aula o emprego de recursos dixitais tanto para a exposición de contidos 

teóricos como para a realización de actividades diversas. Para o que, desde principio de curso, familiarizarase o alumnado no uso das plataformas e aplicacións 

dixitais sinaladas, as mesmas que as empregadas no curso anterior. Ademais, realizarase o mesmo recordatorio ou iniciación en ferramentas como Google Clas-

sroom, Drive ou correo electrónico; coa edición de textos en formato dixital e co funcionamento básico dalgunha plataforma de videoconferencia.  

Preténdese con estas medidas que o paso do ensino presencial ao non presencial sexa o menos violento posible para o alumnado tendo en conta o cambio nos 

recursos e instrumentos de traballo.  
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1.1.- ENSINO PRESENCIAL 

Seguirase a Programación Didáctica tal e como foi descrita ao inicio deste documento. 

 

1.2.- ENSINO SEMIPRESENCIAL 

O profesorado porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual, actividades semanais que lle permita seguir traballado os contidos do período ou períodos 

que requiran a semipresencialidade.  

Para que todo funcione de forma correcta, nas primeiras semanas de curso, matricularase os estudantes de cada aula nunha das plataformas virtuais arriba sinala-

das. Cada docente asegurarase de que, todos e cada un dos estudantes, saben empregar as plataformas e posúen os medios imprescindibles para facelo (orde-

nador e conexión a internet). 

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a semipresencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 

No caso de que algún alumno estea en corentena, poderá seguir as aulas de forma telemática se a aula dispón dos medios precisos e se alumno ten a conexión 

adecuada. Sempre que a saúde do estudante o permita, realizará as actividades propostas empregando recursos dixitais e entregáraas no prazo e forma estableci-

dos (semellantes aos dos seus compañeiros). Se nese tempo tivese que realizar algunha proba, a realización desta aprazarase ata que se reincorpore á aula pre-

sencial. 

Se a aula non dispón da infraestrutura adecuada ou se o estudante non pode traballar de forma telemática, enviaránselle por correo ou a través dalgún fami-

liar, material e actividades individualizadas para que poida seguir traballando mentres dure a corentena. Realizará estás tarefas no prazo e formato establecidos, 

adaptados á súa situación concreta. Dependendo dos recursos e da situación, estableceranse os medios adecuados para manter e contacto e continuar o proceso 

de ensino-aprendizaxe.  
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En caso de que todo un grupo entre en corentena, impartirase clase telemática se a aula dispón dos medios precisos. As alumnas e alumnos realizarán as acti-

vidades previstas usando recursos dixitais  e entregaranas en prazo e forma establecidos. As probas aprazaranse ata que o grupo se reincorpore ás aulas presen-

ciais. De non poder realizar aulas telemáticas, o alumnado  realizará as tarefas propostas pola profesora e entregarán no prazo e formato establecido.  

Se a actividade lectiva é semipresencial, tentarase que todos os discentes asistan ás clases telemáticas e realicen as tarefas propostas, compaxinando o ensino 

telemático co presencial.  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación  

 Entrega en prazo das actividades propostas e cumprimento das instrucións recibidas  

 Progresión positiva na consecución dos obxectivos das tarefas propostas 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Manteranse os criterios e estándares expostos na presente Programación Didáctica para a superación da materia. 

O alumnado que non alcance o aprobado, poderá superar a parte da materia avaliada sempre que entregue en prazo e forma, as actividades sinaladas pola profe-

sora durante o período ou períodos que permanecese afastado das aulas. 

 

1.3.- ENSINO NON PRESENCIAL 

No caso de novo confinamento e obriga de ensino non presencial continuado a profesora porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual, actividades se-

manais que lle permitan seguir traballado os contidos do período ou períodos que impidan a asistencia ás aulas.  
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Como xa se sinalou en apartado precedente, para que todo funcione de forma correcta, nas primeiras semanas de curso, matricularase os estudantes de cada aula 

nunha das plataformas virtuais arriba sinaladas. Cada docente asegurarase de que, todos e cada un dos estudantes, saben empregar as plataformas sinaladas e 

posúen os medios imprescindibles para facelo (ordenador e conexión a internet). 

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a non presencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 

Se non existise a posibilidade de reincorporarse á actividade lectiva presencial, agardarase a que a dirección do IES habilite un horario para cada materia. Imparti-

ranse aulas telemáticas e establecerase a forma de contacto máis adecuada para cada alumno, tendo en conta os medios dos que dispón e contando coa colabo-

ración da titora ou titor do grupo e o equipo de orientación do centro. O alumnado realizará as tarefas propostas e as probas precisas por esta vía.  

No caso de que un alumno ou alumna non poida realizar algunha das probas do primeiro ou segundo trimestre, a súa nota calcularase provisionalmente tendo en 

conta as probas realizadas e o traballo efectuado. En canto o alumno se reincorpore á actividade lectiva, realizará aquelas probas que ficasen pendentes.  

Se esta circunstancia se dese no terceiro trimestre, a nota calcularase a partir das probas e actividades realizadas. A nota final da materia será o resultado de reali-

zar a media entre os tres trimestres, aínda que esta poida alterarse en función de diferentes circunstancias (actitude, continuidade e compromiso no traballo…). A 

nota final calcularase tendo en conta a ponderación de cada trimestre. 

De maneira extraordinaria, no período ou períodos de confinamento, o docente facilitará materiais coas actividades consideradas convenientes para a recuperación 

da materia. Estas actividades deberán ser entregadas en prazo (indicado na Aula Virtual) e co mínimo de corrección esixíbel para ser avaliadas positivamente coa 

conseguinte consecución do aprobado (5) na materia. 

 

1.4. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación: 

Se a situación de ensino non presencial rematase, procurarase a realización de, cando menos, unha proba escrita presencial coa que se poida deixar testemuño da 

progresión do estudante durante o período de confinamento. Se a situación non o permitise, a proba sería telemática.  
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A proba será sempre sobre a materia traballada durante o período ou períodos nos que non fose posible asistir ás aulas con normalidade. 

1.5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

A cualificación final obterase a partir da media aritmética das probas, no caso de que as houbese, realizadas presencialmente. A esta media poderáselle sumar ata 

1,5 puntos polo traballo realizado a distancia. Para a valoración dese traballo terase en conta o número de tarefas entregadas no prazo fixado e o seu nivel de co-

rrección. 

O alumnado que, segundo o procedemento indicado no parágrafo anterior, obtivese unha cualificación inferior a 5 puntos terá a posibilidade de realizar unha proba 

presencial, se a situación sanitaria o permite, para recuperar aquela ou aquelas avaliacións suspensas, ou, de non ser isto posible, unha proba ou traballo a distan-

cia que no seu momento se determinará. 

O resultado desta proba substituirá o da avaliación ou avaliacións suspensas se é superior ao obtido nesta/nestas e recalcularase a cualificación final seguindo o 

procedemento sinalado.  

Se aplicando ese criterio a materia continuase suspensa, a cualificación final será inferior a 5 puntos e obterase a partir da media aritmética da avaliación ou avalia-

cións nas que existan probas feitas, tendo en conta a puntuación máis alta entre a que tivo na avaliación correspondente e a que obtivo na recuperación. 

 

2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

E caso de semipresencialidade ou de ensino non presencial, durante o tempo que os estudantes non poidan asistir ás aulas empregaranse as seguintes ferramen-

tas e recursos: 

 Aula virtual do centro onde se colgarán semanalmente as tarefas propostas e os materiais de consulta.  

A profesora accederá á plataforma periodicamente, procurando dar resposta ás necesidades de todos e cada un dos estudantes. Revisando o seu progre-

so e resolvendo as dúbidas que vaian xurdindo. 
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 Correo electrónico para dúbidas e entrega de traballos 

 Materiais impresos: libros de lectura… 

 Materiais e elaboración propia compartidos telematicamente así como enlaces e vídeos a páxinas de referencia 

 Ademais, se o docente o considera oportuno, poderá empregar outros medios como Webex para videoconferencias, chat, correo electrónicos, whassap, 

chamadas telefónicas… Tanto cos estudantes como cos seus familares. 

 Para a comunicación coas familias empregarase, preferentemente, Abalar Móbil 

Darase oportuna publicidade ás medidas pertinentes a través da web do centro. 

Procurarase propoñer actividades que requiran un mínimo de uso dos datos, por exemplo, 

enviando fichas que teñan pouco tamaño (en datos).  

 

3.- PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

Non son precisos xa que non existe alumnado con esta materia pendente. 

 

 

 


