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1. INTRODUCCIÓN 

O noso Plan de convivencia é un documento que está en transformación, 

adaptándose á nosa realidade escolar. 

No seo do Consello Escolar existe unha comisión de Convivencia formada por 

un membro representante dos pais e nais e outro do profesorado. 

Os protocolos para abordar condutas contrarias á convivencia por razón de 

xénero séguense de acordo co establecido por normativa: 

Primeiro, a persoa que observa a conduta, rexístraa no Libro de Incidencias 

correspondente –si é no patio, no libro azul de incidencias, e si é na aula, no 

Libro de Rexistro de Sucesos- e informa ó titor/a responsable do alumnado 

implicado. 

Segundo.  O titor pon en práctica estratexias de solución de conflitos na aula. 

Terceiro, de ser preciso, informaríase ó orientador/a que entrevistaría a tódolos 

implicados no suceso e mediaría. É o responsable das indagacións e de 

reforzar a autoestima das vítimas. Incidindo na importancia de pedir axuda 

cando se sintan desprotexidos ou cando sexan testemuñas de condutas pouco 

axeitadas. 

De non solucionarse no Departamento de Orientación actuaría o Equipo 

Directivo, citando ós responsables e titores legais de novo, e rexistrando a dita 

Entrevista. 

Entre os obxectivos de coeducación que nos definen como centro optamos por 

darlle importancia ó diálogo e a mediación. 

Actualmente o protocolo de acompañamento de identidade de xénero nunca 

tivo que pórse en práctica, polo de agora, estamos traballando na súa 

actualización. 

Nembargantes nos pasados cursos temos levado ó cabo diferentes actividades 

relacionadas ca Igualdade de Xénero: 

 Celebración do día contra a Violencia de Xénero 25N a nivel centro, 

remarcando este espazo como un lugar seguro. 

 Participación activa no acto con este mesmo gallo, en colaboración co 

Concello de A Guarda e os demais centro públicos da vila, para o que 

elaboramos un Manifesto que foi lido na praza do Reló. 
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 Coloquios acerca da violencia de xénero durante toda a semana do 25N 

no último curso de Educación Primaria. 

 Visionado de curtametraxes que abordan o tema da desigualdade dende 

un punto de vista Igualitario: “As irmás de Mirabal”, “La Peluca de Luca”, 

“Las niñas pueden” e o “Meniño Nito” todas elas dispoñibles para a súa 

reprodución libre no blog escolar “opedocastro.blogspot.es” 

 Lectura e reflexión en torno o libro “As zapatillas de Sofía” 

 Co gallo da Semana da Poesía limos o libro “Poemas Para la Igualdad” 

de Carme Gil, e posteriormente gravamos as nosas conclusións, 

dispoñibles no blog “obauldecuarto” 

 En torno a PDI de centro “Viaxamos polo Mundo” con anterioridade ó día 

da Muller Traballadora levouse ó cabo unha investigación acerca da 

“Raíña do lixo” e posteriormente elaborouse un mural colaborativo no 

que participaron varios cursos. 

 No segundo ciclo de Primaria levouse ó cabo a lectura do cómic “Educar 

para a Igualdade” 

 Dende o Equipo de Biblioteca traballouse baixo o lema “Mulleres do 

Mundo”. Tamén se realizaron “Retos de Investigación” nos que se daban 

pistas acerca de diferentes figuras femininas relevantes no ámbito 

científico ou das letras. 

 4º de Educación Primaria centrado nese curso en China, realizou unha 

investigación en torno á figura de Yu Xian co título “Igualdade de 

oportunidade entre homes e mulleres en China” 

 Os mais pequenos traballaron ó redor da figura das mulleres da familia, 

centrándose na figura das avoas, baixo este paraugas se realizaron 

varias actividades como por exemplo “Entrevista homenaxe ás mulleres 

mais especiais”, Lecturas compartidas “Léelle a túa avoa” ou a gravación 

das “Anécdotas da túa vida” para a celebración da Muller Traballadora. 

 O visionado e posterior coloquio-debate sobre a curtametraxe “La 

familia: cambio de roles” e “Non é igual, non da o mesmo”. 

 Para finalizar, varios dos docentes crearon actividades LIM que colgaron 

nos seus blogs escolares para conmemorar o Día da Muller 

Traballadora”. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO 

MARCO LEXISLATIVO 
Para a elaboración do seguinte Plan de Igualdadetemos en conta a normativa 

vixente. 

Ámbito estatal 
 Constitución (artigos 9.2 e 14) 

 Real Decreto 1686 /2000 do 6 de outubro 

 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 LOMCE 8/2013 

 Lei 3/2007, do 15 de marzo 

 Lei orgánica 3/2007 do 22 de marzo. Título IV (artigos 23 e 24) 

Ámbito autonómico 
 Estatuto de Autonomía de Galicia (1981). Artigo 4.1 

 Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de homes e mulleres. 

 Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para prevención e tratamento integral da 

violencia de xénero. 

 Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, 

transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia (2014) 

 Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro: Convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

 Decreto lexislativo 2/2015 de 12 de febreiro. Capítulo IV: A educación e a 

formación para a igualdade entre homes e mulleres. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

O CEIP A Sangriña  no seu Proxecto Educativo defínese como un centro 

aberto  que tenta educar ó alumnado na liberdade, igualdade, tolerancia e 

respecto ás diferencias e particularidades individuais. O centro quere ser 

ideoloxicamente pluralista, respectando tódalas ideoloxías e crenzas para que 

o alumnado forme progresivamente os seus propios criterios, así como  a 

defensa dos valores democrático. 
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a) Coeducación: Propugnamos un modelo de escola baseado nos 

principios de coeducación e igualdade entre os sexos, potenciando a 

eliminación de diferenciación nos roles entre o alumnado. 

b) Tolerancia: Estimulamos os valores dunha sociedade baseada na 

solidariedade, respecto ós demais, actitude de diálogo e crítica 

construtiva. 

c) Integración: Consideramos ós alumnos/as con necesidades educativas 

especiais, os diferentes en sexo, clase social e raza e con diminucións 

físicas, como membros con plenos dereitos e deberes, e favorecemos a 

súa integración. 

d) Dereito á diferencia:  Cada un dos nosos alumnos é diferente, polo que 

se debe respectar tanto as súas capacidades físicas e intelectuais como 

as diferencias en relación coa súa cultura, fomentando así o ensino 

individualizado. 

e) Educación integral, espírito crítico e comprensivo: Pretendemos 

unha educación integral que potencie o desenvolvemento completo da 

persoa, fomentando o seu espírito crítico. 

 

Nas Normas de Organización e Convivencia  do centro en materia de 

Igualdade destacamos que: 

 Como norma xeral establécese o mutuo respecto e colaboración entre 

tódolos membros da Comunidade Educativa. É deber fundamental de 

tódolos que constitúen o Centro crear un clima de convivencia e eficacia 

educativa, nun proceso aberto no que, cun máximo de liberdade, prime a 

autorresponsabilidade e o compromiso mutuo de respectar e garanti-los 

dereitos dos outros. 

 É de obrigado cumprimento amosar respecto ante a diversidade étnica, 

relixiosa ou de xénero. 

 

Serán consideradas faltas leves: 

  Actos de incorrección ou desconsideración con calquera membro da 

comunidade educativa . 

  Contestar, ridiculizar ou insultar a un compañeiro da clase. 
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  A ridiculización verbal doutros compañeiros por motivo de etnia, relixión ou 

xénero.  

Serán consideradas faltas graves: 

 A reiteración de 3 veces das faltas leves. 

 A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou 

informacións que atenten contra o dereito á honra, dignidade da persoa, 

intimidade persoal e ou familiar, así como a imaxe dos demais membros da 

comunidade educativa. 

 As agresións físicas ou psíquicas (inxurias, burlas, ofensas, ameazas, 

coaccións...)  a compañeiros ou  membros da comunidade educativa. 

 Toda actuación que constitúa acoso escolar consonte o establecido polo 

artigo 28 da lei 4/2011. 

 Os ataques verbais  dirixidos ás persoas que conforman a comunidade 

educativa con motivo de etnia, relixión, orixe ou xénero. 

 As agresións físicas con carácter sexual cara a un membro da comunidade 

educativa . 

 Comportamentos xenófobos ou racistas. A partires do segundo aviso. 

 

Paula Vicente Flores é a persoa responsable nestes intres en materia de 

Igualdade no Consello Escolar. 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO 

DIAGNÓSTICO DENDE UNHA PERSPETIVA DE XÉNERO:  

Un Plan de Igualdade sólido e efectivo debe partir da realidade que vive o 

centro. Para iso é imprescindible realizar un diagnóstico do centro, no que se 

analicen os aspectos positivos que xa existen, aqueles que se poidan mellorar, 

ou aqueloutros que non funcionan ben e téñense que modificar.  

Así mesmo identificaranse as posibles causas e valorarase a importancia que 

ten na vida do centro. Por iso, ao comezo do curso o centro levará a acabo o 

diagnóstico do centro co obxectivo de cambiar e mellorar a realidade.  

As dimensións coas que nos apoiamos para analizar a situación real do centro 

foron:  
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A. EN RELACIÓN AOS ROLES EXERCIDOS E ESPAZOS DE 

REPRESENTACIÓN OCUPADOS POR HOMES E MULLERES NA 

COMUNIDADE ESCOLAR. 

O noso centro conta con tres unidades de Educación Infantil, e oito unidades 

de Educación Primaria.   

Neste momento o centro conta con 200  cativos entre nenos e nenas. O 

profesorado está composto por quince mulleres e tres home. O Equipo 

Directivo está formado por 2 mulleres e un home. A presidencia da ANPA está 

baixo a dirección dun home. A representación das familias no Consello Escolar 

componse de 13 mulleres e 2 homes. Polo que podemos dicir que se trata dun 

centro maioritariamente feminino.  

 A Escola é un edificio que data do ano 79. Posúe espazos amplos, tanto no 

interior das dependencias, como no patio, dotado de espazos diversos, tanto 

para xogo rápido como tranquilo, no que se pode xogar a distintos xogos pois 

ademais das pistas de baloncesto e  fútbol, dispoñemos de xogos tradicionais, 

pintados ao longo do perímetro,  e un campo de terra co obxectivo de que 

ningún xogo monopolice o espazo. O que facilita os espazos coeducativos e de 

inclusión. En relación co alumnado, está composto por unha porcentaxe 

equivalente de nenos 107e nenas 93. 

Por outra banda, as condutas negativas, que foron motivo de parte, están 

protagonizadas na súa maioría por o alumnado masculino e ademais son os 

que reinciden. En canto ao rendemento académico, apréciase unha lixeira 

superioridade das alumnas nas materias instrumentais. A participación das 

familias na vida do Centro vese representada polas nais, que son as que 

asisten maioritariamente ás titorías, xornadas de portas abertas e demais 

actividades ás que se convocan ás familias; así como ás reunións.  

Resulta rechamante a composición das Comisións do devandito órgano, todas 

compostas por mulleres. Isto relaciónase cos espazos ocupados 

tradicionalmente por homes e mulleres na nosa sociedade.  
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B.EN RELACIÓN CO SEXISMO LINGÜÍSTICO NOS DOCUMENTOS 

DO CENTRO. 

Analizouse a linguaxe utilizada nos documentos do Centro, Actas, circulares 

internas, comunicacións ás familia…En practicamente todos os casos utilízase 

o dobre xénero ou o uso do xenérico inclusivo (profesorado, alumnado,…) En 

canto aos Libros de Texto e Materiais Didácticos, aínda que nos últimos anos 

viuse unha melloría no uso do feminino, segue habendo un abuso do masculino 

en moitos aspectos, tanto nas ilustracións, as imaxes como nos exemplos 

utilizados, aparecendo o feminino en contadas ocasións.  

 

C. ACTITUDES ANTE CUESTIÓNS DE XÉNERO POR PARTE DO 

PROFESORADO. 

As actitudes que presenta o profesorado do centro en materia de igualdade son 

case sempre de trato igualitario para ambos os sexos, con todo segue a existir 

a tendencia de empregar o masculino cando se dirixen o alumnado. 

 

D. EN RELACIÓN Á DISTRIBUCIÓN E USO DO PATIO. 

Na Etapa de Educación infantil no uso dos espazos, a actividade desenvolta e 

as relacións que se establecen entre os nenos e as nenas son máis igualitarias. 

Existe a tendencia a que no último curso de infantil, o alumnado varón comece 

a practicar deportes de pelota co que abarcan de forma simultánea espazos 

maiores. 

Existe unha diferenza na repartición e uso dos espazos escolares diferenciada 

das nenas en primaria, pois apréciase unha relación de poder dos alumnos 

sobre as alumnas nun espazo libre, xa que son estes os que ocupan as pistas 

deportivas. Tamén existe unha maior ocupación do patio central. Os espazos 

ocupados polas alumnas están reducidos ás zonas periféricas e zonas 

protexidas. As actividades que realizan tamén difiren, mentres os alumnos 

realizan máis actividades e xogos principalmente físicos, sobre todo fútbol, as 

nenas realizan xogos máis tranquilos, predominando os xogos tradicionais. En 

canto ás condutas agresivas e violentas tamén son maioritariamente 

masculinas. 
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Para acabar con esta problemática, no último curso estivemos a traballar na 

reestruturación dos patios, así coma na regulación dos deportes de pelota. 

 

E. EN RELACIÓN COAS PRODUCIÓNS LIBRES DO ALUMNADO. 

Comprobouse que no debuxos dos nenos aparecen máis personaxes 

protagonistas e animais, as figuras son de maior tamaño, representan accións 

e movemento. Nos debuxos das nenas hai máis adornos e máis  relacións 

afectivas. 

Nas produción literarias as alumnas tenden a elaborar textos mais extensos, 

empregando un vocabulario mais concreto e o eixo de creación é mais 

abstracto e emocional, inclúen variedade de personaxes, animais, persoas de 

ámbolos dous sexos, grupos, etc. Os alumnos varóns inclúen mais acción 

dentro das súas producións e adoitan evitar os protagonistas femininos 

centrándose no protagonista e antagonista clásico. 

4. OBXETIVOS COEDUCATIVOS 

OBXECTIVOS 

A finalidade do presente Plan é plasmar o diagnóstico de situacións, os 

fundamentos nos que se basea o centro, os obxectivos, as actuacións 

concretas e as ferramentas de avaliación  a través dos que se pretende 

conseguir a educación en igualdade de mulleres e homes no centro. 

FUNDAMENTOS NOS QUE SE BASA O CENTRO: 

• Igualdade entre mulleres e homes 

• Non discriminación de ningunha opción  

• Respecto dos dereitos, deberes e liberdades de mulleres e homes 

• Empoderamento 

• Transversalidade na educación  

• Educar na diversidade 

• Participación  

• Corresponsabilidade 

• Uso de materiais non sexistas  
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• Resolución pacífica de conflitos 

OBXECTIVOS XERAIS 

• Integrar o principio de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres na 

nosa práctica docente a través da realización de actividades.  

• Educar en Igualdade afastándonos de estereotipos, prexuízos e 

discriminacións por razón de sexo ou orientación sexual.  

• Fomentar a reflexión sobre o papel da muller e o home nunha contorna 

igualitaria.  

• Garantir a igualdade de oportunidades no ámbito escolar.  

• Fomentar a representación equilibrada de nenas e nenos nas aulas. 

• Velar por que o noso centro educativo transmita unha  imaxe igualitaria, plural 

e non estereotipada de mulleres e homes. 

• Fomentar a Corresponsabilidade.  

• Actuar nas situacións de acoso e violencia de xénero. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Ámbito de linguaxe e comunicación:  

• Potenciar o uso dunha linguaxe inclusiva nos documentos de comunicación 

interna como externa do centro escolar.  

• Favorecer na nosa Comunidade Educativa unha linguaxe inclusiva nas 

relacións interpersoais entre iguais e adultos.  

 

Ámbito de estereotipos, roles de xénero e Corresponsabilidade: 

• Visualizar a influencia dos roles de xénero nas condicións de vida, nas 

oportunidades e as posibilidades de desenvolvemento persoal.  

• Substituír estereotipos por imaxes reais nos que homes e mulleres sexan 

valorados en igualdade.  

• Sensibilizar ao alumnado sobre a importancia da corresponsabilidade.  

Ámbito dos materiais e recursos didácticos:  

• Fomentar o uso de materiais didácticos que non presenten linguaxe, contido, 

e/ou imaxes sexistas propoñendo alternativas cando se detecten elementos 

deste tipo.  

 



11 

 

Ámbito dos espazos e xogos: 

• Establecer unha repartición equitativa para o uso e goce dos espazos comúns 

e xogos por parte de nenas e nenos.  

 

Ámbito de resolución de conflitos e prevención de violencia de xénero: 

• Fomentar formas de estar e convivir baseadas no respecto, o diálogo e o 

coidado. 

• Traballar na prevención de situacións de violencia.  

5. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

MEDIDAS E ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS 

• Seguir actuando desde a Comunidade Educativa, a través do Claustro do 

Profesorado e Comisión de Convivencia do Consello Escolar, en relación a 

informar, avaliar e intervir en asuntos e temas relacionados coa Igualdade de 

Xénero e a Prevención da Violencia de Xénero.  

• Actualización dos datos de diagnóstico da situación respecto a Igualdade de 

Xénero no centro escolar.  

• Revisar e impulsar a utilización dunha linguaxe non sexista nos documentos 

do centro escolar e circulares informativas dirixidas á Comunidade Educativa.  

• Fomentar a participación equilibrada de nenas e nenos en actividades 

extraescolares. 

• Visibilizar e dar a coñecer o Plan de Igualdade do CEIP  A Sangriña. 

• Protocolo de prevención e actuación fronte a situacións de acoso sexual e 

acoso por razón de sexo no ámbito do centro escolar.  

• Distribución de espazos comúns e xogos.  

• Propoñer e organizar actividades e actos de sensibilización ao redor da 

Igualdade de Xénero e prevención da Violencia de Xénero.  

• Crear un Observatorio de Igualdade desde a Comisión de Convivencia. 
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ACTIVIDADES 

a) ACTIVIDADES PARA DESARROLAR NO DIA A DIA 

Debido a que non imos considerar a coeducación como unha área máis senón 

como unha forma de ensinar, realizaremos as actividades propostas, 

enmarcadas dentro das programadas para realizar diariamente no noso grupo 

clase, de forma transversal, “atravesando cada área”. Isto permitiranos maior 

flexibilidade aos/as docentes e tamén partir dos intereses do alumnado, de 

forma que podamos coeducar en calquera situación, ademais das actividades 

que teñamos organizadas para días concretos, nas cales se fará máis explícito 

o noso traballo coeducativo. Por tanto, a continuación ofrécese unha lista de 

posibles actuacións (debido a que cada docente poderá incluír no seu traballo 

diario todo aquilo que lle sirva para traballar a coeducación e non estea 

recollido neste proxecto) a desenvolver na vida cotiá do centro e outras máis 

específicas para momentos puntuais de celebracións do centro. 

- Nomear delegados/ as de clase , de 5º e 6º, que se reunirán de forma 

mensual coa coordinadora do plan, constituíndose así os axentes de 

igualdade do centro.  

-Realización de debates dirixidos sobre problemáticas sociais relacionadas coa 

coeducación, roles e estereotipos sexuais…(infantil, primaria).  

Agrupamentos mixtos en xogos e actividades deportivas, na realización de 

traballos en grupos, así como na localización dentro da propia aula (infantil, 

primaria).  

Debuxos sobre tarefas e oficios que realizan habitualmente o home ou a 

muller e debates sobre os mesmos. Actividade “Que queres ser de maior? para 

analizar que non importa o sexo á hora de elixir unha carreira ou profesión para 

desempeñar o oficio que gusta. (infantil, primaria) 

 -Práctica de xogos populares e campionatos deportivos con agrupamentos 

heteroxéneos e participación de ambos os sexos naqueles cun carácter 

estereotipado (infantil, primaria).  

Recompilación de información a través de Internet sobre temas relacionados 

coa coeducación e realización de murais (primaria)  

Realización dunha listaxe daqueles libros e documentos que atopemos no 

centro que fagan un uso sexista da linguaxe (primaria)  
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Visionado de películas e documentais onde se traten os aspectos máis 

relacionados coa coeducación (infantil, primaria)  

-Creación dun taboleiro de anuncios chamado “axenda-igualdade” no que o se 

colguen noticias: talleres, charlas…  

Traballo de investigación sobre o contido machista de letras de cancións 

tanto actuais como pertencentes á tradición galega. A actividade poderíase 

ampliar cambiando as letras e creando as súas propias cancións (primaria).  

Biblioteca de aula. Lectura de libros ou artigos relacionados coa Igualdade 

entre Homes e Mulleres, evitando estereotipos.  

-Ampliar a biblioteca do centro coa adquisición de libros coeducativos non 

sexistas:  Creando o RECUNCHO DA IGUALDADE. 

Ter un banco de recursos ( páxinas web ) do profesorado con materiais para 

formación propia e con recursos variados para traballar na aula. 

 -Fomentar nos patios tanto de Infantil como de Primaria o xogo entre 

diferentes sexos. Os recunchos (coches, construcións, lectura, xogos de mesa, 

xogos no patio) deben estar repartidos de forma igualitaria tanto por nenas 

como por nenos.  

- Seguir ambientando o centro con mensaxes non sexistas, favorecendo o trato 

entre diferentes sexos e entre iguais. 

b) CONMEMORACIÓNS E ACTIVIDADES ESPECIFICAS. 

-25 de novembro: Día Internacional para a Eliminación da Violencia cara ás 

Mulleres. Durante a semana do 21 de novembro cada alumno e alumna 

preparará unha mensaxe que escribirán dentro da silueta do símbolo feminino 

que previamente lle entregará aos titores e titoras o equipo de traballo. O día 

25, no panel situado na entrada do centro haberá unha silueta co perfil dunha 

muller recoñecida por todos onde cada neno , durante a mañá, colocará a súa 

mensaxe.  Na hora de ler todo o centro se unirá no salón de actos para 

compartir o visionado dunha curtametraxe e cantar todos xuntos unha canción 

adecuada a este día. 

- Nadal. Xoguetes non sexistas e non violentos. 

- 30 de xaneiro: Día da Paz e a NON Violencia.  

- 11 de febreiro: Día Internacional das mulleres e as nenas na ciencia.  
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- 8 de marzo: Día Internacional das Mulleres. Durante as semanas previas á 

celebración os alumnos de xeito voluntario poderán participar na actividade que 

propón o centro:  Indagarán sobre mulleres importantes na súa familia, 

importantes para eles, na súa vida cotiá… 

Para isto terán que aportar a seguinte información: 

 Nome 

 Que fixo? 

 Fotografía 

A presentación do traballo será de libre elección de xeito que poidan 

experimentar coas técnicas que prefiran. 

Dende os diferentes equipos, Biblioteca, Dinamización da Lingua Galega , 

Extraescolares, Convivencia  e TICS traballarase en conxunto na  celebración 

destas actividades. 

 

c) ACTIVIDADES DO PROPIO CENTRO. 

 Son as actuacións concretas para integrar a perspectiva de xénero no plan de 

centro de acordo cos obxectivos establecidos. 

 No Proxecto Educativo.  

• Revisar o Plan de Centro para eliminar del calquera linguaxe sexista que 

poida existir.  

• Detectar e corrixir calquera uso de linguaxe sexista en documentos do centro, 

así como na cartelería, recursos e materiais didácticos.  

• Revisar e comprobar que os documentos do Proxecto Educativo contemplan 

obxectivos destinados ao desenvolvemento da Igualdade entre homes e 

mulleres.  

• Colaborar na elaboración do Plan de Acción Titorial para así incluír obxectivos 

que incidan na eliminación de estereotipos sexistas na nosa sociedade e que 

axuden a educar alumnos e alumnas autónomos e críticos.  

• Facer cumprir o principio de paridade nos agrupamentos das clases.  

• Incluír nas programacións didácticas a Igualdade na aula.  

• Incluír na Formación ao Profesorado algún curso relacionado coa Igualdade.  

• Colaborar co Concello nas actividades relacionadas coa Igualdade.  
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• Crear un novo Plan de Convivencia ondeos alumnos/ as traballarán no 

exercicio da tolerancia e a liberdade dentro dos principios democráticos de 

convivencia e prevención de conflitos, xunto coa resolución pacífica dos 

mesmos.  

• Dentro do Plan de Orientación e Acción Titorial formaremos aos alumnos/ as 

no respecto dos dereitos fundamentais e na igualdade efectiva de 

oportunidades entre homes e mulleres. 

No Regulamento de Organización e Funcionamento 

. • Potenciarase a participación equilibrada nos xogos de nenos e nenas, 

fomentando os grupos mixtos e o desenvolvemento tanto de xogos motrices e 

deportivos como doutros mais tranquilos.  

• Vixiarase en que os espazos sexan ocupados de forma equitativa (tanto o 

patio como nas clases), sen acaparamento por parte de ningún sexo. 

 • Buscarase o equilibrio e a proporción de homes e mulleres na repartición de 

cargos, responsabilidades e tarefas por parte do profesorado.  

Na Xestión do centro.  

• Revisar os orzamentos destinados especificamente a fomentar a 

coeducación, a igualdade e a prevención da violencia de xénero.  

• Revisar as partidas destinadas especificamente aos plans e programas que 

se desenvolven no centro.  

COMPETENCIAS: 
 Garantir a integración transversal da incorporación da perspectiva de 

xénero e do principio de igualdade de oportunidades na documentación 

organizativa dos centros educativos.  

 Facilitar o desenvolvemento do traballo en rede e visibilizar as boas 

prácticas coeducativas dos centros de ensino, especialmente no que se 

refire á conciliación e á corresponsabilidade.  

 Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais didácticos inclusivos e 

coeducativos 

 Promover a participación e implicación das familias no traballo coeducativo. 
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 Adaptación de materiais de apoio e orientacións para afondar no 

desenvolvemento da competencia social e cidadá desde a igualdade e non 

discriminación.  

 Posta en práctica de actividades de visibilización de roles non marcados na 

orientación educativa e profesional.  

 Facilitar modelos profesionais e vitais diversos que rompan roles de xénero 

e que favorezan unha perspectiva aberta, plural e positiva  

 Visibilizar e eliminar os estereotipos que persisten na sociedade respecto 

dos ámbitos de realización persoal e profesional e promover no alumnado,  

unha elección do futuro académico e profesional libre de estereotipos de 

xénero.  

 Establecemento de ámbitos de socialización que favorezan o coñecemento 

e a convivencia dentro da comunidade educativa co fin de ofrecer contextos 

onde visibilizar as boas prácticas.  

 Elaboración e posta a disposición de todos os niveis de materiais e 

orientacións para a abordaxe da educación afectiva e sexual desde o 

respecto á diversidade e o desenvolvemento dun proxecto de vida libre e 

saudable en plenitude.  

 Colaboración con axentes socio-educativos e de formación en materia de 

saúde, para a abordaxe integral da saúde afectivo-sexual entre todas as 

persoas destinatarias da comunidade educativa galega, independentemente 

do nivel e réxime de escolarización. 

 Fornecemento de programas e materiais sobre a socialización preventiva da 

violencia de xénero baseados en evidencias científicas.  

 Facilitar orientacións para a súa adaptación e inclusión no plan de 

convivencia do centro, que permitan a prevención e detección precoz 

daquelas condutas que se integran no gradiente da violencia de xénero 

(control, acoso, abuso, etc.).  



17 

 

 Actividades de sensibilización, información, formación e intervención para 

toda a comunidade educativa, en ambientes de socialización cibernéticos 

(redes sociais, mensaxería instantánea, videoxogos en liña, etc.). 

 Investigación e orientacións derivadas dela, en materia convivencia no que 

respecta á diversidade de xénero 

 Elaboración de programas educativos enfocados ao traballo de aula das 

relacións persoais, afectivas e sexuais co fin de identificar as condutas 

prexudiciais para o desenvolvemento de relacións persoais tóxicas e de 

sometemento.  

 Apoio ao alumnado vítima de violencia de xénero e ás persoas que vivan 

nos seus fogares esta situación. Traballarase en coordinación con servizos 

sociais e con xustiza. 

 Orientacións para favorecer a non-discriminación e a eliminación de 

estereotipos na reforma e creación de novos espazos: perspectiva de 

xénero na organización e no aproveitamento dos espazos. 

 Favorecer a investigación e intervención do alumnado sobre o seu contorno 

para detectar situacións, imaxes, actitudes... que actúen a favor dos roles 

de xénero marcados, os estereotipos, a presión social e a violencia por 

razón de xénero 

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

A avaliación do Plan de Igualdade realizarase cada curso escolar por parte da 

Comisión de Convivencia do Consello Escolar (Observatorio de Igualdade) 

coas achegas de todas e todos os membros da Comunidade Educativa. 

Elaboraranse cuestionarios a cumprimentar por cada sector da Comunidade 

Educativa incluídos o alumnado.  

A tarefa terá éxito a efectos de avaliación, do alumnado, do profesorado e da 

propia tarefa se:  

 A participación e implicación do alumnado, profesorado e familias implicadas 

foi boa. 

 Se a dinámica dos grupos foi verdadeiramente fluída e cooperativa.  
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 Se o grao de autonomía dos grupos e o material elaborado foi de calidade, e 

libre de rumbos sexistas.  

 Se se utilizou unha linguaxe integradora con ambos os sexos e libre de 

prexuízos.  

 Se o ambiente favoreceu a expresión  libre dos sentimentos. 
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ANEXOS. 

GLOSARIO 

-Colectivo LGTBI. Son as siglas que designan internacionalmente a 

homes e mulleres homosexuais, bisexuais, transexuais e intersexuais. 

-Corresponsabilidade. Reparto equitativo das responsabilidades 

sociais, familiares e profesionais, entre ámbolos sexos, de tal xeito que o 

sustento económico da familia –tradicionalmente asignado aos homes–, así 

como tamén as tarefas domésticas e o coidado das persoas–tradicionalmente 

asignados ás mulleres-sexan asumidos e compartidos por tódalas persoas 

da unidade de convivencia. 

-Feminicidio. Asasinato de mulleres por causas asociadas da 

desigualdade de xénero. 

-Feminismo. Movemento social, político, filosófico, económico, científico 

e cultural que denuncia, desvela, transgride e loita pola erradicación do sistema 

social imperante. O seu obxectivo é a igualdade de oportunidades entre homes 

e mulleres. 

-Identidade sexual. É un xuízo baseado na percepción da propia figura 

corporal. Está baseada nas diferenzas sexuais máis visibles. Fórmase ao longo 

dos tres primeiros anos de vida. 

-Identidade de xénero. É un xuízo de auto clasificación baseado na 

construción psicolóxica, social e cultural das características masculinas ou 

femininas habitualmente atribuídas a homes e mulleres. 

-Patriarcado. Etimoloxicamente, patriarcado procede do grego e 

significa “goberno dos pais” .O adxectivo patriarcal describe unha estrutura na 

que os varóns teñen poder sobre as mulleres. 

Gerda Lerner (1986) definiuno como “a manifestación e institucionalización do 

dominio masculino sobre as mulleres e nenos/as da familia e a ampliación dese 

dominio sobre as mulleres na sociedade en xeral” 

-Sororidade. Irmandade entre mulleres para eliminar a presión 

patriarcal. 
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 -Transxénero. Termo xenérico que se emprega para describir a persoas 

que en diferentes formas se identifican co xénero oposto ao das súas 

características fisiolóxicas de nacemento. 


