
ADAPTACIÓN DA
PROGRAMACIÓN
DA MATERIA DE

IGUALDADE



1. XUSTIFICACIÓN

Dacordo coas instrucions do 27 de abril de 2020, da Direccion Xeral de Educacion,

Formacion Profesional e Innovacion Educativa para o desenvolvemento do terceiro

trimestre do curso academico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autonoma

de Galicia, as profesoras que imparten a materia de Igualdade, Anabel Castro

Márquez e Diana Vila Meis  presentan neste documento as súas adaptacions da

programacion didáctica.

2.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

IMPRESCINDIBLES.

OS ESTÁNDARES

Neste apartado recollemos o que consideramos estándares de aprendizaxe e 

competencias clave imprescindibles nesta materia que se imparte en 1ºESO:

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

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

sexistas.

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.

IGUB1.3.2. Participa, de maneira activa, nos diálogos propostos na clase, respectando as 

normas de interaccion, intervencion e cortesía e realiza produtos (textuais, gráficos e 

audiovisuais) cooperando con actitudes igualitarias.

Bloque 2. Relacións de xénero e afectividade

IGUB2.1.4. Compara distintos modelos de relacions, a partir de diferentes produtos 

audiovisuais (curtas, series de TV, música...), identifica os seus condicionamentos e 

valora a diversidade.

IGUB2.2.2. Compara os roles do home e da muller nas relacions afectivas e sexuais no 

modelo dominante a traves de imaxes ou vídeos propostos. IGUB2.3.1. Identifica 

condutas e estratexias de respecto e comprension nas relacions afectivas e sexuais a 



partir de casos prácticos ou debates. IGUB2.3.3. Identifica as posibilidades que ofrecen as

TIC como medio de comunicacion e interaccion entre iguais a traves de exemplos comúns

e utilízaas sen incorrer en desigualdades nin riscos para a propia integridade e a dos 

demais.

Bloque 3. Da discriminación á igualdade de oportunidades

IGUB3.1.1.  Identifica fitos na consecucion de dereitos ao longo da historia da 

humanidade.

IGUB3.2.1.  Compara a adquisicion dos dereitos por parte das mulleres e dos homes e 

recoñece as situacions discriminatorias que dan lugar á vulneracion de dereitos humanos 

a traves de exemplos concretos: dereito ao voto, á educacion, á representacion pública...

IGUB3.3.1.  Busca e selecciona mostras da desigualdade por razon de sexo e xenero a 

traves de diferentes exemplos: na division sexual do traballo, acceso ao mundo laboral, 

salarios, masculinizacion e feminizacion dos perfís profesionais, corresponsabilidade no 

ámbito domestico, uso desigual dos espazos e aproveitamento dos tempos de ocio, uso 

das novas tecnoloxías, feminizacion da pobreza...

IGUB3.4.1.  Consulta e utiliza, de forma autonoma, fontes de informacion básicas (dixitais 

e outras) para a realizacion de traballos sinxelos sobre o labor de mulleres representativas

nalgúns dos campos do coñecemento, da realizacion persoal, do lecer...

IGUB3.5.1.  Identifica os recursos lingüísticos que contribúen a visibilizar as mulleres no 

discurso a traves do uso dunha linguaxe inclusiva.

IGUB3.5.2.  Incorpora, de xeito gradual, a linguaxe inclusiva nas súas intervencions orais 

e producions escritas.

IGUB3.6.1.  Identifica actitudes positivas propias ou no seu contorno situacions de cambio

que conduzan á igualdade entre os sexos.

Bloque 4. Cara a unha sociedade sen violencia machista

IGUB4.1.1.  Identifica e xerarquiza feitos, actitudes e comportamentos discriminatorios e 

relacionaos coa violencia machista

IGUB4.2.1.  Identifica algúns tipos de violencia a partir de exemplos diversos e clasifícaos 

(violencia psicoloxica, física...).



IGUB4.3.2. Participa, de maneira activa, nos diálogos propostos na clase, respectando as 

normas de interaccion, intervencion e cortesía e realiza produtos (textuais, gráficos e 

audiovisuais) cooperando con actitudes igualitarias.

IGUB4.5.1. Realiza un produto (cartel, folleto, presentacion, artigo xornalístico, blog...) que

expoña de xeito sinxelo e positivo mensaxes e propostas de solucion para afrontar as 

situacions de violencia machista.

AS COMPETENCIAS 

Describimos a continuacion as competencias que consideramos imprescindibles

- As competencias sociais e cívicas : por razons obvias, no ámbito do ensino da materia

de igualdade esta competencia e fundamental. O alumnado debe tratar de comprender os

conceptos de igualdade e de non discriminacion entre homes e mulleres. Ademáis

valoraremos a disposicion que teña para superar os prexuízos e respetar as diferencias.

 

- A competencia dixital: debido á situacion que estamos a vivir, esta compentencia pasou

a ter unha importancia decisiva. Esta compentencia conleva o coñecemento das principais

aplicacions informáticas. Supon tamen o acceso ás fontes e o procesamento da

informacion. Valorarase que alumnado saiba utilizar os principais recursos tecnoloxicos

para a comunicacion co profesorado.

- A competencia “aprender a aprender”: neste novo contexto de aprendizaxe, o alumnado

debe demostrar moita máis autonomía ante as aprendizaxes e sentirse protagonista do

proceso e do resultado da súa aprendizaxe. Por unha banda deberá interpretar o contido

dunha tarefa determinada e por outra ter estratexias de planificacion para poder abordala.

Deberá motivarse para aprender e ter a percepcion de auto-eficacia e confianza en si

mesmo.

- Conciencia e expresion cultural: nun sentido amplo, valoramos que o alumnado sexa

consciente da súa herdanza cultural e sexa capaz de aplicar diferentes habilidades de

pensamento; de mostrar interese, aprecio, respecto e que consiga afrontar unha

valoracion crítica das manifestacions artísticas e culturais relacionadas co feminismo.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE

Tal e como aparece recollido nas instrucions do 27 de abril de 2020 durante o 

terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperacion, repaso e 

reforzo.

Tamen se contempla a ampliación das aprendizaxes que tomará como referentes 

aqueles obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresion do

alumnado e que para a súa asimilacion requiran a mínima intervencion docente.

Dende principios de curso todos os alumnos e alumnas do IES Illa de Ons teñen un 

correo corporativo, o que nos permitíu crear grupos na plataforma Google classroom.Dita 

ferramenta e a que empregamos para “colgar” as tarefas que teñen que realizar. Tendo 

en conta que a carga lectiva desta materia e dunha hora semanal, nesta terceira 

avaliacion o alumnado terá que realizar unha tarefa semanal con data de entrega para 

poder ser revisada.Tal e como ven recollido na normativa, estamos tratando de flexibilizar

os plans de traballo do alumnado e coidando de non penalizar ou afectar ao seu benestar,

nin sobrecargalo de tarefas excesivas.

As actividades a realizar polo alumnado son:

-Visualizacion de recursos dispoñibles na rede, como vídeos, textos, ligazons a

presentacions, etc...

- Elaboracion dun audio explicativo a partir do desenrolo dun proxecto sobre o día da

Muller, levado a cabo no 2º trimestre.

- Realizacion dun cuestionario de lectura (formulario de Google) elaborado para completar

unha tarefa  relacionada coa segunda avaliacion. Trátase da lectura do libro Todos

deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi que se iniciou na segunda avaliacion e

non poido ser rematado.

Compre destacar que o alumnado está recibindo unha atencion individualizada. Cada

tarefa entregada está sendo obxecto dunha correccion personalizada. Procurarase un

deseño de actividades con dificultade progresiva, variedade e redundancia de tarefas por

distintas canles para un mesmo contido, de cara a atencion á diversidade.

A metodoloxía que se está e empregar está centrada en proxectos e tarefas, nas que e

fundamental o “saber facer” mediante actividades variadas, de diverso grado de



dificultade e contextualizadas na vida cotiá.

As tarefas han de incidir no desenvolvemento das competencias imprescindibles (citadas

anteriormente) que necesitan ser exercitadas.

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Neste terceiro trimestre, (tal e como está recollido nas instrucions que recibimos o 

profesorado) a avaliacion e cualificacion adaptarase, tendo en consideracion que se 

realizara sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do 

curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperacion ou ampliacion de 

aprendizaxes realizadas dende a declaracion do estado de alarma polo Real Decreto 

463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concrecion dos criterios de 

avaliacion e cualificacion teranse en conta as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles anteriormente identificadas.

O terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito que os dous trimestres anteriores, 

servirá para recuperar as avaliacions pendentes ou mellorar a cualificacion final. Polo 

tanto, a cualificacion vaise calcular en funcion das notas obtidas nas dúas primeiras 

avaliacions. Así, os resultados deste terceiro trimestre serán tidos en conta se axudan ao 

alumnado a recuperar as avaliacions anteriores suspensas, grazas á realizacion de 

actividades de repaso, reforzo e recuperacion, ou se lle axudan a mellorar a cualificacion 

final na materia, tras ter a 1ª e 2ª avaliacion aprobadas. En ningún caso o alumnado se 

verá prexudicado polas dificultades derivadas do cambio da metodoloxía presencial á 

telemática. Por isto, non poderá ver minorados os resultados obtidos nas avaliacions dos 

trimestres anteriores. As actividades realizadas durante a etapa do confinamento poden 

subir ata un máximo de 2 puntos na nota media final.

Proba extraordinaria de setembro

Para o alumnado que non consiga superar a materia na avaliacion ordinaria do mes de

xuño, establecense unha serie de medidas para a recuperacion da mesma en setembro.

As profesoras de Igualdade elaborarán un “dossier” con actividades -publicadas no

Classroom da materia- que o alumnado terá que facer durante os meses de vacacions.

Estas actividades recollen contidos da primeira e segunda avaliacion ( ata o 12 de marzo)

e teñen como obxectivo preparar o alumnado para a proba da avaliacion extraordinaria

(setembro). O día que se estableza, á mesma hora do exame, o alumnado debe entregar



as tarefas propostas en xuño.

A nota final obtense do seguinte xeito:

- os exercicios e actividades do “dossier”/classroom computan un 50%

- a proba escrita (exame de setembro) computa un 50%

En caso de non poder celebrarse a proba presencial de setembro, so serán tidas en conta

as tarefas encomendadas para o verán, que se poderán achegar por correo electronico ás

profesoras, e cuxo resultado computará o 100 % da nota final. Para superar a materia, a

nota mínima será de 5 sobre 10.

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

O alumnado que cursa Igualdade está a ser informado de forma constante dos cambios

producidos para o desenvolvemento deste trimestre a traves da plataforma Google

Classroom ou do correo electronico.

Compre destacar que esta informacion tamen estará dispoñible na páxina web do

instituto.

Modificacions aprobadas polas profesoras

Diana Vilas Meis e Anabel Castro Márquez

A 11 de maio de 2020


