
  

 

UNIDADE DIDÁCTICA 

A SEXUALIDADE 
 

Tradicionalmente, as temáticas referidas á sexualidade non se tratataban moito 

nin nas familias nin nas aulas. Desde esta mirada, a educación sexual na escola 

dábase preferentemente en bacharelato, e en particular, durante as clases de 

Bioloxía e priorizábanse algúns temas, como os cambios corporais na pubertad 

ou a reprodución humana. 

 De aí a importancia que ten a sexualidade hoxe en día para os/as adolescentes 

e para isto de fai esta proposta de programación-unidade didáctica para traballar 

na aula no PROXECTA QUÉROTE+ 

 

1. TEMPORALIZACIÓN:  4 sesións de 50 minutos cada unha 

 

OBXECTIVOS 

 Diferenciar os conceptos de reprodución e sexualidade, e analizar os 

cambios físicos e psicolóxicos da adolescencia. 

 Analizar e valorar as técnicas de reprodución asistida. 

 Coñecer os distintos métodos anticonceptivos e as principais 

enfermidades de transmisión sexual, especialmente, o SIDA (os seus 

síntomas, o seu medio de contaxio e o súa prevención). 



  
 

 

 Practicar hábitos de higiene e coidado do aparello reproductor. 

 

2. CONTIDOS 

 

 Diferencia entre sexualidade e reprodución. 

 As novas técnicas de reprodución. A reprodución asistida. 

 Os métodos anticonceptivos. Hixiene e coidado do aparello reprodutor. 

 As enfermidades de transmisión sexual. A SIDA. 

 Adolescencia e relacións sexuais. 

 Contidos Procedementais. 

- Comparación entre os distintos métodos anticonceptivos. 

- Procura de información bibliográfica sobre a SIDA e comparación con outras 

enfermidades de transmisión sexual: 

                 - Representación e interpretación dos datos dunha táboa. 

                 - Expresión de ideas e opinións de forma coherente. 

Contidos Actitudinais. 

- Valoración do papel da sexualidade no desenvolvemento persoal. 

- Recoñecemento dos avances na reprodución asistida. 

- Valoración positiva das diferenzas entre homes e mulleres. 

- Respecto cara a todas as persoas independientemente do seu sexo e das súas 

tendencias sexuais. 

- Toma de conciencia dos consellos de hixiene e coidado dos aparatos 

reproductores para evitar infeccións. Así como da gravidade das enfermidades 

de transmisión sexual. 

 



  
 

 

 

- Reflexionar sobre o problema da superpoblación nos países subdesarrollados 

e da baixa taxa de natalidad nos desenvolvidos. 

3. METODOLOXÍA 

Nesta proposta debe quedar claro a diferenza entre reprodución esexualidade. 

Ademais, téñense que coñecer os diferentes métodos anticonceptivos que 

existen hoxe en día xa que están ao alcance dos alumnos, así como as causas 

e os efectos das enfermidades de transmisión sexual. Tamén se debe intentar 

concienciar aos/ás alumnos/as da necesidade de realizar as prácticas sexuais 

utilizando os métodos anticonceptivos apropiados, tanto para evitar embarazos 

non desexados como enfermidades de transmisión sexual. Como material 

utilizarase apuntes elaborados polo profesor/a, complementads cunha charla 

sobre sexualidade impartida por persoas especializadas no tema. 

 

4. ACTIVIDADES 

Realización de cuestións sinxelas para detectar o nivel de coñecementos e de 

motivación do alumnado para que o profesor/a poida valorar o punto de partida 

e as estratexias a seguir. 

 Como definirías a sexualidade? 

 Nomea os métodos anticonceptivos que coñezas. 

 Que é unha enfermidade de transmisión sexual? Pon algún exemplo. 

 Que é o VIH? 

Outras actividades 

 Facer un cadro cos métodos anticonceptivos, explicando en que consisten 

e a porcentaxe de efectividade. 

 Explicar a diferenza entre sexualidade e reprodución. 



  
 

 

 

 Facer unha táboa coas principais enfermidades de transmisión sexual, 

quen as producen, os efectos que teñen e como se poden curar. 

Actividades de reforzo e ampliación 

 Realizar un traballo sobre o SIDA, buscando información das fontes 

apropiadas para ampliar os coñecementos sobre esta enfermidade, 

analizando tamén a repercusión que ten sobre a sociedade. 

 Ir a un centro de planificación familiar e obter información sobre os 

métodos anticonceptivos e en especial sobre a pastilla do día despois. 

 Definir o término sexualidade e explicar con detalle as diferenzas coa 

reprodución. 

 

5. AVALIACIÓN 

Farase unha proba escrita mediante a cal se poida determinar si os alumnos/as 

lograron os seguintes obxectivos: 

- Valorar si coñecen os avances no campo da reprodución asistida. 

- Examinar as vantaxes e inconvenientes dos anticonceptivos e comprobar si 

coñecen as enfermidades de transmisión sexual. 

- Valorar si coñecen a hixiene do aparato reprodutor. 

Tamén se evaluará: 

- O traballo realizado na aula e na casa das actividades propostas. 

- O comportamento do alumnado no aula. 

 

 



  
 

 

 

6. RECURSOS 

 

 Os alumnos/as terán como material de traballo e consulta apuntes 

elaborados e compilados polo profesor/a a modo de fotocopias. 

 Material dos centro QUÉROTE + da Xunta de Galicia. 

 alumnado traerá unha libreta onde tomará apuntes e realizará as tarefas 

correspondentes. 

 Material audiovisual: Videos e documentais, ordenadores con rede e 

internet. 

 


