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1. Descrición do curso

Benvida/o ao curso de “CONSUMO E XÉNERO”, organizado conxuntamente polo Instituto

Galego  do  Consumo  e  da  Competencia,  dependente  da  Consellería  de  Economía,

Emprego  e  Industria,  e  a  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación

profesional.

Esta guía permitiralle a todos os participantes coñecer a estrutura e a dinámica do curso,

así  como  as  distintas  canles  de  comunicación  entre  as  titoras  e  o  alumnado  e  os

diferentes  criterios  de  avaliación,  de  xeito  que  os  participantes  poidan  realizar

correctamente o curso.

2. Persoas titoras

Lucía Hermida
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3. Obxectivos

Coa realización deste curso preténdense acadar os seguintes obxectivos:

•Obxectivo estratéxico: promover a reflexión en torno ao xénero e o consumo, filtrado polo

papel crucial da educación.

•Obxectivo operativo: conseguir que os docentes participantes do curso poidan introducir

na súa práctica diaria unha perspectiva tanto de consumo responsable como de xénero,

mediante o uso de diferentes ferramentas e estratexias.

Para acadar estes obxectivos, durante o curso reflexionarase sobre a relación entre o

consumo  e  o  xénero  como  elementos  de  desigualdade  social,  cuestionando  os

estereotipos de xénero asociados ao consumo e analizando os roles de homes e mulleres

neste ámbito.

4. Competencias profesionais do profesorado

Segundo o modelo de Competencias Profesionais Docentes da Rede de Formación da

Consellería  de Educación,  Universidade e Formación profesional a través deste curso

formaraste prioritariamente nas seguintes competencias e subcompetencias:

Competencia: Membro dunha organización.   Supón a integración e colaboración activa

na consecución de obxectivos comúns con outras persoas, áreas e organizacións.

Subcompetencia:  Centros  saudables  e  seguridade  integral.   O/a  docente

respectará aos demais usuarios, seguindo as normas establecidas tanto en ambientes

presenciais como virtuais de aprendizaxe. É importante que transversalmente se traballe

a promoción de hábitos saudables no alumnado referentes á  alimentación,  actividade

física, prevención de tabaquismo e drogodependencias etc. Por outra banda os docentes

deben ser capaces de despertar a conciencia e a responsabilidade do alumnado cara o

autocoidado.

Competencia: Interlocutor/a  e  referente  na  comunidade  educativa (forma  de  ser  e

relacionarse cos demais).

Subcompetencia:  Xestión  e  promoción  de  valores  e  convivencia,  compromiso

persoal e ético.  Será responsabilidade do docente fomentar un clima positivo na aula

promovendo a confianza, tolerancia e o respecto fomentando actitudes participativas que

favorezan a aprendizaxe.
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O modelo  completo  das  competencias  profesionais  docentes  pode  ser  consultado en

diferentes  formatos:  http://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/

35981/mod_resource/content/4/index.html

5. Contidos

O curso consta dun total de 7 módulos, incluíndo un módulo inicial e outro final, que se

desenvolverán dende o 26 de febreiro ata o 1 de abril de 2020.

Comeza cun módulo inicial de presentación tanto do equipo docente como do alumnado,

e  co  inicio  do  traballo  cun  documento  audiovisual  que  se  converterá  nun  dos  eixes

fundamentais ao longo do curso.

Nos  cinco  módulos  restantes,  realizarase  un  percorrido  pola  conceptualización  do

consumo e do xénero como elementos de desigualdade social; continuando coa análise

da interacción entre ambos e rematando coa aplicación práctica destes nas aulas. 

A continuación descríbense os contidos de cada módulo:

•Modulo presentación.

•Módulo 1: O consumo como elemento de desigualdade social

•Módulo 2: O xénero como elemento de desigualdade social

•Módulo 3: A interacción entre o consumo e o xénero.

•Módulo 4: A perspectiva do xénero no consumo: o sexismo publicitario.

•Módulo 5: Introdución dunha perspectiva de consumo responsable e xénero na aula.

•Módulo final: Avaliación

Os  contidos  do  curso  contribuirán  á  labor  dos  docentes  na  procura  de  acadar  as

competencias básicas en cada unha das etapas educativas,  en relación aos contidos

curriculares, obxectivos, criterios de avaliación e orientacións metodolóxicas que traballen

na aula.

O currículo de Educación Infantil ten como un dos seus principios básicos garantir unha

educación  non  discriminatoria  en  atención  ás  posibilidades  de  desenvolvemento  do

alumnado, con independencia das súas condicións persoais e sociais.
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O currículo de Educación Primaria e o de Educación Secundaria, en tódolos seus ciclos,

busca  contribuír  ao  logro  dun  dos  seus  principios  básicos  que  é  a  igualdade  de

oportunidades entre homes e mulleres.

6. Metodoloxía

A metodoloxía proposta para realizar o curso que se describe nesta guía baséase na idea

dunha aprendizaxe colaborativa.

Por iso é imprescindible a participación nos foros de debate ou de opinión, de xeito que o

alumnado poida enriquecerse coas achegas de todas as persoas participantes e construír

así entre todos e todas unha aprendizaxe significativa.

Os titores do curso farán un seguimento individualizado do alumnado e tentarán atender

ás súas demandas,  prestarlle  o  apoio  preciso  e  resolver  as súas  dúbidas  e  as  súas

necesidades formativas e de ampliación de documentación e de coñecementos.

           

7. Seguimento e desenvolvemento do curso.

Os módulos abriranse de forma progresiva, de acordo coas datas sinaladas no calendario

de temporalización.

É importante realizar a presentación no foro “presentación dos participantes” pois de non

facelo suporá a baixa automática do curso.

As tarefas que non consistan na participación nun foro  deberán enviarse ás titoras a

través  da  plataforma.  As  datas  de  envío  que  se  indiquen  durante  o  curso  serán

orientativas para a distribución do traballo. Este poderá realizarse de forma homoxénea

ao longo das seis semanas de duración do curso.

Ademais  dos  contidos  e  das  tarefas  descritos  con  anterioridade,  en  cada  módulo

apórtanse tamén materiais complementarios, que se poderán comentar no foro común do

módulo. Neste mesmo foro tamén se pode comentar calquera temática relacionada co

curso.
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CADRO DE TEMPORALIZACIÓN DO CURSO

Módulo presentación (2 horas)

0 Actividade Datas

Revisión da guía didáctica

Inicio: 26 de febreiro

de 2020

Visionado “Grandes almacéns e revolución social”

Participación no foro de presentación

Realización do cuestionario inicial

Módulo 1: O consumo como elemento de desigualdade social (5 horas)

1 Actividade Datas

Revisión dos contidos do módulo

Inicio: 28 de febreiro

de 2020

Realización da tarefa

Consulta dos materiais complementarios

Participar no foro xeral do módulo

Módulo 2: O xénero como elemento de desigualdade social (5 horas)

2 Actividade Datas

Revisión dos contidos do módulo

Inicio: 4 de marzo de

2020

Realización da tarefa

Consulta dos materiais complementarios

Participar no foro xeral do módulo

Módulo 3: A interacción entre o consumo e o xénero (5 horas)

3 Actividade Datas

Revisión dos contidos do módulo

Inicio: 11 de marzo

de 2020

Realización da tarefa

Consulta dos materiais complementarios

Participar no foro xeral do módulo

Módulo 4: A perspectiva do xénero no consumo: o sexismo publicitario (5 horas)

4 Actividade Datas

Revisión dos contidos do módulo

Realización da tarefa
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Inicio: 18 de marzo

de 2020

Consulta dos materiais complementarios

Participar no foro xeral do módulo

Módulo 5: Introdución dunha perspectiva de consumo responsable e xénero na 

aula (7 horas)

5 Actividade Datas

Revisión dos contidos do módulo

Inicio: 25 de marzo

de 2020

Realización da tarefa

Consulta dos materiais complementarios

Participar no foro xeral do módulo

Módulo final: Módulo final (1 horas)

Actividade Datas 

Realización do Cuestionario final
Inicio: 30 de marzo

2020

Finalización do 
curso: 1 de abril

Enquisa de valoración

8. Comunicación coas persoas titoras e outros participantes

Cada vez que comeza un curso de formación a través de PLATEGA, unha das primeiras
cousas  que  debes  de  facer  é  presentarte  á  comunidade  de  aprendizaxe.  Para  iso
atoparás en todos os cursos no primeiro módulo un Foro de presentación de participantes.

Esta  primeira  mensaxe  servirá  de  presentación  tanto  ao  resto  da  comunidade  de
aprendizaxe, coma aos titores e titoras do curso.
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Existen varias opcións de comunicación co teu titor ou titora:

➔ A través dos foros existentes en cada curso, por exemplo, o foro do módulo ou foro
de avisos e anuncios. A comunicación que se realiza nos foros é pública, é dicir,
calquera participante no curso poderá ler as túas intervencións no foro ou posts.

➔ A través do sistema de mensaxaría interna da plataforma. As mensaxes enviadas
por este medio son  privados entre ti e o teu comunicante, xa sexa o/a titor/a ou
calquera outro participante.

9. Avaliación

Con carácter xeral, no curso avaliarase:

1) A participación activa do alumnado e a súa implicación no desenvolvemento do 
curso.

2) A reflexión compartida sobre os contidos e as tarefas a través dos foros de cada 
módulo.

3) A correcta realización das tarefas.

De xeito específico, avaliaranse as tres partes do curso que se sinalan a continuación:

1) As participación nos foros xerais: Hai 5 foros xerais presentes en cada módulo, 
son actividades de opinión e debate en grupo, nas que o alumnado deberá participar na 
medida do posible ao longo do curso.

1) As tarefas individuais de cada módulo: sempre relacionadas cos contidos 
presentes en cada módulo baseadas no análise persoal e na reflexión.

2) A tarefa do módulo 5, que consiste na elaboración dunha unidade didáctica que 
permita aplicar os contidos aprendidos dentro da aula.

De acordo coa ORDE do 14 de maio de 2013, de convocatoria, recoñecemento, 
certificación e rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en 
Galicia (DOG Nº 96 do 22 de maio de 2013), na seguinte táboa recóllense todas as 
tarefas obrigatorias do curso, cun valor asignado en % segundo a súa dificultade e o 
tempo estimado para a súa realización.

A escala de valoración será igual para todas as tarefas que sexa preciso entregar 
(Satisfactorio/Non satisfactorio/Supera o esperado) e sempre irá acompañada dun 
comentario e/ou de indicacións para a súa mellora.

No caso da participación nos foros, a escala será diferente, tal e como se indica na 
seguinte táboa de valoración:

Nas actividades de formación en rede será indispensable  para obter a certificación a
avaliación positiva do 80 % do peso das tarefas propostas, así como a asistencia á
totalidade das sesións presenciais, no caso de que as houbese.
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Nome da tarefa Ponderación Puntos Avaliación

Módulo 0 Presentación

 Foro de presentación dos participantes 0% 0 Non cualifica

0. 1 Cuestionario sobre o Protocolo de participación nos 
cursos Platega

0% 0 Autocorrección
0 – 10 puntos

0. 1 Cuestionario inicial 5% 5

Total ................ 5 %

Módulo 1  O consumo como elemento de desigualdade social 

Participación no foro 5% 5 Incompleto/
completo

Tarefa: “O consumo como forma de socialización 10% 10 Incompleto/
completo

Total ................   15%

 Módulo 2 O xénero como elemento de desigualdade social 

Participación no foro 5% 5 Incompleto/
completo

Tarefa “O xénero como elemento de socialización” 10% 10 Incompleto/
completo

Total ................   15%

Módulo 3  A interacción entre o consumo e o xénero

Participación no foro 5% 5 Incompleto/
completo

Tarefa “Desigualdades de xénero segundo o consumo” 10% 10 Incompleto/
completo

Total ...............   15%

Módulo 4  A perspectiva do xénero no consumo: o sexismo publicitario

Participación no foro 5% 5 Incompleto/
completo

Tarefa: “A contrapublicidade: reformulación dun anuncio 

sexista

10% 10 Incompleto/
completo

 Total .............. 15,00 %

Módulo 5 Introdución dunha perspectiva de consumo responsable e xénero na aula.

Participación no foro 0% 0 Non cualifica

Elaboración da Unidade Didác%ca 20% 20 Incompleto/
completo

Total .............. 20,00 %

Módulo final

Cuestionario final 5% 5 Non cualifica

Avaliación das subcompetencias

Competencia: Membro dunha organización. 10 % 10 Escala:
Iniciada /
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Excelente

 Total ............. 10 %

Puntuación total .......... 100

10. Transferencia e impacto nas aulas

-Todos os docentes participantes no curso deben facer unha proposta de como aplicar o

aprendido na aula, mediante a elaboración dunha unidade didáctica.

-Nesta guía debe figurar a descrición das accións concretas a levar a cabo para introducir

uns  hábitos  de  consumo  responsable  cunha  perspectiva  de  xénero,  desde  as

programacións ata as actividades concretas a desenvolver co alumnado.

-Unha  vez  recibidas  as  propostas,  subiranse  á  plataforma  como  materiais

complementarios do módulo, para que estas unidades poidan ser consultadas por todo o

alumnado, poñendo en practica así unha aprendizaxe colaborativa.

11. Requirimentos para seguir o curso

�Ter un ordenador, de sobremesa ou portátil, con conexión á Internet para poder acceder

a PLATEGA.

�Dispor dun navegador actualizado (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer).

�Ter instalado un lector de documentos PDF. No caso de non ter o programa, pódese

descargar na páxina web http://get.adobe.com/es/reader/

�Ter instalada unha ferramenta de reprodución multimedia VLC.

12. Protocolo para participar nos cursos Platega

Protocolo  para  participar  nos  cursos  Platega  Publicado  en:
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/51842/mod_resource/
content/9/index.html

Os  cursos  ofertados  en  Platega  contribuirán  ao  desenvolvemento  das  competencias
profesionais docentes establecidas pola Rede de Formación do profesorado galego. Os
participantes nestes cursos guiaranse polo seguinte Protocolo: 

1. As persoas participantes en cursos Platega deben empregar a súa conta de correo
institucional (++++++++@edu.xunta.gal) para a inscrición en Fprofe e realización
dun curso na Rede. A vía oficial de comunicación é esta conta de correo sendo
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responsabilidade  do  ou  da  participante  consultala  coa  frecuencia  necesaria  e
mantela sempre operativa  (contrasinal  actualizado,  cota  de almacenamento non
excedidaM).

2. A normativa que regula as actividades formativas na Rede atópase na Orde do 14
de Maio de 2013     e mais no plan anual de formación do profesorado. Calquera
dúbida ao respecto debe consultarse coa persoa coordinadora do curso.

3. A coordinación do curso é a encargada das cuestións administrativas do curso
tales como a súa apertura e peche, baixas de participantes, atender en segunda
instancia  as solicitudes de  revisión das cualificacións emitidas  mentres o  curso
estea aberto e calquera outra de índole organizativo ou de certificación. 

4. A titoría encárgase de dinamizar os foros, resolver as dúbidas e consultas feitas
nos  foros  do  curso  ou  por  mensaxaría  interna,  revisar  e  cualificar  as  tarefas,
atender en primeira instancia as solicitudes de revisión das cualificacións emitidas. 

5. No momento da selección as persoas inscritas recibirán un correo no que serán
informadas da súa situación:

a. Seleccionado/a:  deberán  confirmar  ou  renunciar  á  súa  participación  no
prazo indicado no correo electrónico. Despois dese prazo enténdese que a
persoa renuncia á súa participación e o propio sistema (Fprofe) xestionará a
renuncia. En caso de ter dificultades que impidan confirmar dentro do prazo
será preciso poñerse en contacto  coa persoa coordinadora  do curso por
correo electrónico.

b. Non admitido/a: non poderán participar por ter xa superado o mesmo curso,
non ter destino asignado, atoparse en situación de incapacidade temporal ou
estar realizando outra actividade en Platega nas mesmas datas.

c. Reserva: formarán  parte  da  lista  de  reservas  e  poderán  resultar
seleccionadas nos días posteriores, polo que é importante consultar o correo
de maneira frecuente.

1. O día da apertura do curso recibirá a mensaxe de apertura da persoa coordinadora
do curso  na que atopará a ligazón ao curso. Recibirá tamén a mensaxe de benvida
da persoa titora coas primeiras instrucións para comezar o curso.

2. En Platega (https://www.edu.xunta.es/platega) deben entrar no curso canto antes e
consultar a información, tarefas, contidosM así como a Guía do curso no módulo
de presentacións pois cabe a posibilidade de que fose actualizada.

3. É imprescindible iniciar o curso presentándose no Foro de presentacións do curso
durante  os  primeiros  días do  curso.  De  non  facelo  causará baixa  e  perderá  o
dereito a participar en actividades formativas durante o resto do curso escolar en
aplicación do artigo 7.8 da Orde do 14 de Maio de 2013.

4. Unha vez iniciado o curso os abandonos comunicados á titoría ou á coordinación
e non xustificados debidamente provocarán a exclusión da actividade e a perda do
dereito a participar en actividades formativas durante ese curso escolar.

5. As comunicacións dos participantes coa coordinación ou coa titoría do curso
realizarase  a  través  dos  foros  de  consultas  e  dúbidas  do  curso.  En  caso  de
necesitar algunha comunicación que non se considere que se deba compartir en
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tales espazos públicos, cando fale de situacións persoais ou privadas, utilizarase a
mensaxaría interna do curso.

6. Cando  xurdan dúbidas  ou  problemas consultaranse  os  foros  de  consultas  e
dúbidas do tema correspondente.  No caso de non atopar  resposta  ou solución
engadirase un fío novo poñendo un título significativo, evitando títulos xenéricos,
describindo  a  dúbida  ou  o  problema  con  todos  os  datos  necesarios.  A titoría
responderá por ese mesmo medio nun prazo máximo de 48 horas, salvo en fins de
semana, festivos, vacacións. Os participantes poden, e deben, axudarse entre eles
polo  que  calquera  participante  poderá  responder  as  dúbidas  ou  problemas
formulados polos compañeiros e compañeiras.

7. As intervencións en foros, e en xeral no curso, deben ser respectuosas co resto
dos participantes. As comunicacións nos espazos públicos da aula virtual deberán
ser  orientadas  á  formación  nas  competencias  obxecto  do  curso,  e  non  se
empregarán como medio de difusión de cuestións persoais, alleas á materia do
curso.

8. Envío, avaliación e cualificación das tarefas.

A. As tarefas cualificables deben entregarse nos prazos establecidos na Guía
do curso.

B. Se despois da primeira avaliación e cualificación pola titoría non se acadase
a máxima puntuación, poderase reenviar ata en dúas ocasións máis para
revisala, mellorala, completala M seguindo as indicacións da titoría. Estes
tres  envíos  realizaranse  dentro  do  prazo  asignado  ao  módulo
correspondente; para facilitar isto evitarase o envío de tarefas nos últimos
días  dos  prazos  dos  módulos  e  posibilitar,  se  procedese,  o  seu  reenvío
dentro do seu prazo.

C. Unha vez rematado o prazo e se non se tivesen esgotados os tres envíos,
poderase enviar unha vez durante a seguinte semana ao remate do módulo
correspondente, sen posibilidade de novos reenvíos, salvo que a titoría o
permita por non ter podido revisala no seu prazo debido á acumulación de
tarefas para revisar coincidindo co final do módulo.

D. Chegados ao final do curso a titoría poderá permitir o reenvío excepcional
de tarefas que sumen un 10 % de puntuación total aos participantes que
acumulen o 70 % sen chegar   ao 80 % do total das puntuacións e deste
xeito poder chegar á puntuación mínima para certificar a formación.

9. Se no curso se realizasen tarefas, actividades, traballos... en grupos colaborativos
atenderase aos prazos sinalados e colaborarase cos participantes do grupo para
non prexudicar a ninguén.

10.As  tarefas  e  actividades  presentadas  deberán  ser  orixinais.  Se  se  detectasen
tarefas plaxiadas anularanse e perderase a súa puntuación correspondente a elas.
No caso de que dúas ou máis persoas presentasen a mesma tarefa a sanción
aplicarase a todas elas.

11. Se no curso se realizasen “Obradoiros” de auto e coavaliación prestarase especial
atención ás datas das súas fases de envíos e de avaliación, pois non respectar os
seus  prazos  demora  e  prexudica  a  todo  o  grupo.  Quen  non  entregase  o  seu
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traballo ou non realizase as coavaliacións nos prazos establecidos no calendario
do obradoiro perderá a puntuación desa Tarefa.

12. Reclamación das cualificacións das tarefas 

A. Cando un  participante  estime que  unha  cualificación  recibida  nunha das
tarefas avaliables do curso ou no proxecto final non se axusta ao establecido
nas especificacións do curso poderá solicitar a súa revisión mediante un
correo electrónico dirixido á persoa titora no que xustificará o motivo.

B. Se a titoría non respondese nun prazo de 48 horas, o participante poderá
solicitar  a  revisión  de  cualificacións  obtidas  nas  tarefas  perante  a
coordinación do curso mediante correo electrónico.

C. Recibirá a resolución da revisión mediante correo electrónico da titoría. No
caso de que a titoría ratifique a súa cualificación, o participante recibirá un
correo electrónico coa súa xustificación.  A coordinación do curso recibirá
copia  deste  correo  electrónico  co  cal  queda  presentada  perante  a
coordinación. 

D. Se  a  coordinación  ratifica  a  cualificación  e  persiste  a  desconformidade,
poderá presentala ante o director do CAFI en cafi@edu.xunta.gal

13.Ao rematar o curso debería responder a enquisa en Fprofe, da que recibirá aviso
no correo electrónico.

14.O curso,  tras o seu remate, permanecerá accesible aos participantes durante o
curso escolar de celebración.
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