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Matèria Igualtat de gènere

Títol/Pregunta Som persones, som iguals?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

1. Comprendre com funciona el sistema
sexe-gènere, com a constructe social que ha
configurat els models de masculinitat i feminitat,
per afavorir un desenvolupament
integral i autònom de la personalitat, plural i
respectuós, que qüestioni els estereotips de
gènere.

Es connecta amb els descriptors del Perfil de
sortida:
CCL1, CCL2, CCL5, CD2, CPSAA3, CC3 i CCEC3.

2. Reflexionar sobre la importància de les
relacions igualitàries entre homes i dones en la
societat actual, per tal d’identificar creences,
comportaments i actituds que generin violència
cap a les dones, adoptant una postura crítica, de
denúncia i de transformació social.

Es connecta amb els descriptors del Perfil de
sortida:
CCL1, CCL2, CCL3, CD3, CPSAA2, CC2, CC3 i
CCEC4.

3. Identificar les situacions d’invisibilitat i
marginalitat que ha patit històricament i que
encara avui dia pateix la dona, per tal d’integrar la
seva contribució al patrimoni cultural, social i
científic, com a protagonistes del passat, del
present i del futur.

Es connecta amb els descriptors del Perfil de
sortida:
CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CD1, CPSAA1, CC1 i
STEM3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Comprendre el procés de socialització
diferencial en la construcció de les identitats de
gènere, compartint conceptes i identificant els
diversos agents de socialització per afavorir així
models de feminitat i masculinitat no hegemònics.

2.2. Analitzar diferents fonts d’informació amb
perspectiva de gènere, generant d’aquesta
manera una argumentació pròpia que pugui
afavorir el pensament crític.

3.1. Valorar el paper de les dones al llarg de la
història, identificant-ne els diferents moments en
què el moviment feminista ha contribuït al
desenvolupament dels sistemes democràtics.

3.2. Conèixer dones referents en tots els àmbits,
reparant el silenci que la història ha construït i
visibilitzant un present amb igualtat d’oportunitats.

Sabers bàsics:
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1. La construcció social sexe-gènere
Conceptes clau: sistema sexe-gènere, socialització de gènere, estereotip de gènere, sexisme, masclisme, patriarcat, feminisme
3. La visibilització de la dona
La història del moviment feminista. Nous referents. Interseccionalitat i feminisme.

Context/contextos: Escolar Social X Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

A través de la discussió sobre els conceptes de persona, home i dona es farà una avaluació de les idees preconcebudes i dels coneixements previs de
l’alumnat per anar precisant l’enfocament que hauria de tenir l’inici de curs segons les condicions particulars del grup.

La situació té la intenció de fer una avaluació històrica i actual de la situació de la dona dins la societat, a través de casos reals i de l’estudi de dades
s’intentarà desmontar els falsos mites i les idees preconcebudes que caiguin en la fal·làcia i el discurs demagògic. Parant especial atenció a la construcció
del concepte de desigualtat.

Instruccions i materials:

Dinàmiques dins l’aula
Ús de plataformes i aplicacions digitals

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Tasques i activitats de recerca i reflexió
Debat i diàleg constructiu
Elaboració de cartells divulgatius

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

El professor anirà avaluant i donant retroacció durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge



Situació d’aprenentatge Igualtat de gènere
1r ESO

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

S’avaluarà la constància en el treball al llarg de tota la SA, el compromís en la recerca i el respecte a la veritat així com la qualitat del producte elaborat.
L’avaluació es durà a terme a través de rúbriques d’avaluació i de bases d’orientació per orientar l’autoavaluació i coavaluació.


