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1. INTRODUCIÓN 

 

A creación dun espazo educativo escolar seguro e non sexista  está 

enmarcado na filosofía que recolle o noso Proxecto de Centro,  sendo un dos 

valores e prioridades que como escola nos define, nas súas diferentes 

manifestacións e protagonistas, atendendo á equidade cara dar garantía á 

identidade e diversidade afectivo-sexual do alumnado. 

  No CEIP de Barouta, partimos de que a educación é unha das estratexias 

básicas para acadar a igualdade real entre homes e mulleres, promovendo un 

sistema educativo baseado na aprendizaxe e desenvolvemento dunha serie de 

habilidades, capacidades e valores que permitan ao 

alumnado, independentemente do seu sexo, enfrontarse a unha sociedade en 

continuo cambio, co fin de posibilitar a súa propia integración e participación 

presentes e futuras en todos os espazos da sociedade como individuos libres e 

coas mesmas oportunidades. Traballamos por unha escola que pode e debe 

ser un espazo para a transformación social, tamén no referido á igualdade de 

dereitos e á superación de prexuicios sexistas, xa que logo o contexto 

educativo preséntase cunha trascendencia fundamental, dado o seu impacto 

directo e o papel esencial que ocupa na transmisión de ideas e valores da 

cultura. 

Favorecer tamén que na nosa Comunidade Escolar se incorpore a 

perspectiva de xénero nas prácticas diarias é a nosa finalidade, partindo 

da premisa de que os centros escolares constitúen un espazo idóneo para 

facer efectivo o principio de igualdad entre mulleres e homes, ao confluir nel 

unha diversidade de axentes socializadores chave para a erradicación do 

sexismo: as familias, os grupos de iguais e o sistema educativo reglado como 
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tal, con especial atención ás linguaxes en que este se expresa e ás relacións 

socioemocionais que nela se establecen. 

 O noso obxectivo é ser un centro que traballe no crecemento integral e na 

redución e corrección de todo tipo de desigualdades ou discriminacións por 

razón de identidade sexual. Adoitaremos as medidas precisas para traballar na 

educación para a igualdade con incidencia en todos os ámbitos; destacar o 

fincapé no emprego de linguaxe inclusiva e non excluínte nin  con uso 

sexista tanto a nivel oral coma nos escritos; utilizando o feminino ou 

vocabulario alternativo inclusivo. 

Por outra banda, nesta transformación vemos imprescindible incidir no 

currículo, polo que  traballamos na implantación dunha aprendizaxe 

significativa e una metodoloxía flexible e participativa que favorece a 

motivación do alumnado, conscientes que isto conleva o fomento e 

desenvolvemento de emocións xeradoras de condutas e relacións  positivas. 

Favorecer o traballo cooperativo, propiciando as potencias e fortalezas 

individuais, a autoestima positiva buscando garantir o máximo 

desenvolvemento persoal do noso alumnado e a amizade entre compañeiras e 

compañeiros, así como medidas organizativas que garantan o  mantemento da 

convivencia positiva (Espazo calmo) imperando o Bo trato nas relacións e na 

comunicación. Partimos tamén da idea de que a educación na diferencia 

precisa a  abordaxe entre iguais, non a ocultación, a normalización da 

diferencia é necesaria como primeiro paso para a aceptación e inclusión. 

Valoramos como prioritario o desenvolvemento de proxectos e 

estratexias  relacionadas coa educación socioemocional: educar con 

emocións e en emocións, no desenvolvemento de competencias emocionais ( 

conciencia emocional, regulación emocional, autoxestión, intelixencia 

interpersoal, habilidades de vida e benestar) que compensen  a interiorización 
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que no proceso de socialización se dá de  actitudes,  aprendizaxes de 

diferentes roles, construcción de atribucións de xénero sobre as persoas e 

diferenzas sexuais, convertindo a maioría das veces, en desigualdade o 

produto destes procesos.  

Poñer atención en cómo son as relaciones interpersoais no día a día na nosa 

escola, lévanos tamén a tomar conciencia da gravidade e o malestar que 

xenera a ausencia de relacións positivas, cando a ausencia de respeto, a 

agresividade e a violencia toman o protagonismo e pasan a ser o paradigma 

dominante na comunicación e na interacción cotidiana entre as nenas e nenos. 

A necesaria  implicación de todos os membros da nosa comunidade 

educativa  neste proceso de crecemento e transformación lévanos a 

establecer propostas transversais de reflexión e acción, con oportunidade de 

participación e implicación diversa para as familias  incitado a que 

desempeñen o seu papel activo e de implicación na educación de nenas e 

nenos  de maneira plena, sen prexuicios sexistas. Respecto ao neno ou nena 

tal e como é, cunha aceptación clara da súa individualidade e 

consecuentemente  nas súas necesidades educativas. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  NORMATIVA  E  DO CENTRO 
 
O Plan de Igualdade está enmarcado no noso PE e consecuentemente no Plan 

de Convivencia, NOFC, PXAD, PO e PAT. No PE, no epígrafe VALORES, 

PRIORIDADES E PROCEDEMENTOS QUE NOS DEFINEN, explicitamos que 

a creación dun espazo educativo escolar seguro e non sexista nas súas 

diferentes manifestacións e protagonistas, atendendo á equidade e que garanta 

a identidade e diversidade afectivo-sexual do alumnado son base da nosa 

filosofía como escola inclusiva. 
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Partimos da aceptación da pluralidade, da diversidade e diferenza e un 

profundo respecto do desenvolvemento persoal independentemente do sexo,  

co obxecto de ser un centro que traballe no crecemento integral e na redución 

e corrección de todo tipo de desigualdades ou discriminacións por razón de 

identidade sexual. Adoitaremos, pois, as medidas precisas para traballar na 

educación para a igualdade con incidencia en todos os ámbitos. Destacar o 

fincapé no emprego de linguaxe inclusiva e non excluínte nin  sexista tanto a 

nivel oral coma nos escritos; utilizando o feminino ou vocabulario alternativo 

inclusivo.  

Ademáis, este Plan de Igualdade concretarase anualmente na PXA, dentro dos 

obxectivos anuais , propostas dos niveis e equipos. O Equipo de Convivencia 

xestiona e coordina máis directamente as dinámicas do curso escolar. 

Por outra banda, na elaboración deste Plan de Igualdade subxacen os catro 

principios inspiradores que sustentan todos e cada un dos eixes de actuación 

segundo marca o I Plan de actuacións para Igualdade nos centros educativos 

de Galicia 2016/2020: 

 Transversalidade 

 Sociedade igualitaria. 

 Obxectivo “Violencia 0 nas aulas e na sociedade”:  

 Inclusión e integración da diversidade.  

sendo o marco legal que respalda o presente Plan 
 

 

 
 LOE/2006 – LOMCE/2013 de Melllora da Calidade Educativa. 

 

 LEI 4/2011 de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa e o D. 8/2015 que 
desenvolve devandita lei. 
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 Lei 2/2014, do 14 de abril, pola Igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, 
gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. 

 

 D. 105/2014 que establece como un obxectivo da E.P. “ Desenvolver unha actitude 
contraria aos “prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación 
por cuestións de diversidade afectivo - sexual”. 

 

 Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das 
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade e que 
establece que establece en liñas xerais: 

• Art. 17: o currículo de cada un dos niveis, etapas ou ciclos adaptarase ás 
seguintes especificacións relativas a obxectivos, contidos, metodoloxía e 
criterios de avaliación: 

o Comprensión do valor constitucional da igualdade entre ambos 
sexos 

o   Enriquecemento do contido coas contribucións ao 
coñecemento    humano realizadas polas mulleres no pasado e 
no presente. 

o Fomento das vocacións en todas as áreas atendendo ás 
situacións de diesigualdade por cuestión de xénero. 

• Art. 22: A Consellería incorporará a realidade homosexual, bisexual, 
transexual, transxénero e intersexual nos contidos transversais de formación 
de todo o alumnado naquelas materias en que sexa procedente. 

• Art. 23: a Consellería fomentará a realización de actividades dirixidas á 
Comunidade Educativa para a prevención de actitudes e comportamentos 
discriminatorios pola orientación sexual ou a identidade de xénero. 

• Art . 25:  A Consellería en colaboración coas ANPA, deseñará contidos 
para as escolas de pais e nais relativos á realidade LGTBI e aos diferentes 
modelos de familia. 
 

 Protocolo de Identidade de Xénero 

 

 Protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso escolar. 

 

 

 

 
3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA 
IGUALDADE DE XÉNERO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO E COA 
LGTBIFOBIA  
 

Indicadores internos: 

     -Persoal traballador do Centro  : maiormente feminino. Contando con persoal 
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docente e non docente ( conserxe, persoal de servizos de comedor  e demáis de 

conciliación do concello, persoal de limpeza ) 

Perfil del Claustro de profesorado: 22 docentes na proporción de 4 mestres e 18 

mestras 

Cargos de responsabilidade : Director, Xefa de Estudos, Secretaria. 

Consello Escolar:  

Titorías: 11 mulleres e 1 home 

Docentes especialistas: 8 mestras e 2 mestres 

Perfil do alumnado : en cómputo global 125 nenas e 143 nenos, habendo por tanto 

certo desequilibrio e sendo o curso de 5º nivel de E. Primaria no que se observa a 

maior descompensación ( 7 alumnas – 20 alumnos ) 

Estadística do alumnado por niveis: 

 

ALUMNADO NENAS NENOS 

E.Infantil-A 15 10 

E.Infantil-B 17 8 

E.Infanti-C 14 11 

1º E.P. 11 14 

2º E.P. 13 13 

3º E.P. 12 14 

  4ºA E.P. 9 12 

  4ºB E.P. 8 13 

5º E.P. 7 20 

  6ºA E.P. 10 13 

  6ºB E.P. 9 14 

TOTAL 125 143 
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Outros indicadores de igualdade serán: 

 

- Non existen diferenzas significativas en canto aos resultados académicos. 

- Non existen diferenzas significativas relativas ás necesidades de apoio educativo. 

- Existen diferenzas relativas ao uso de espazos e materiais deportivos e de lecer. 

- O índice de conflictividade é lixeiramente maior nos nenos.  

No noso centro levamos varios cursos, cunha visión a medio e longo prazo, 

programando e desenvolvendo accións que supoñen un afianzamento  e unha 

incorporación de dinámicas inclusivas e non sexistas ao noso estilo de centro. No 

presente  curso escolar, dando continuidade aos procesos establecidos seguiremos 

afondando na incorporación dos mesmos á dinámica escolar, da comunidade 

educativa e na xestión anual, incorporando a perspectiva de xénero á liña educativa de 

maneira cada vez máis consciente. 

De cara a mellorar a contextualización do Plan de Igualdade coa formulación de 

obxectivos e medidas de actuación cada vez máis específicas, elaborarase un plan de 

análise  da situación do contexto. Empregaremos diferentes  instrumentos de análise, 

co obxectivo de conformar unha mostra significativa de todos os colectivos que 

conforman a Comunidade Educativa. No marco do claustro, analizaremos os datos 

obtidos e extraeremos conclusións que nos servirán como punto de partida, de cara ao 

vindeiro curso escolar. 

 Instrumentos de análise: 

• Cuestionarios sobre estereotipos de xénero para  alumnado, familias e 

profesorado. 

• Observación e recollida de datos por parte do profesorado no tempo de lecer 

do alumnado ( comentarios, xogos, actitudes nos xogos...). 

• Análise da linguaxe empregada polo profesorado e nos documentos do centro. 
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• Análise dos materiais curriculares empregados, así como das propostas 

didácticas desde unha perspectiva de xénero. 

• Valoración das medidas organizativas implementadas nas titorías e no centro. 

 

 

4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS QUE SE ABORDAN NO PLAN 
     
 Eixe 1: Promoción da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres 
 

Adoitaremos as medidas precisas para traballar na educación para a igualdade coas 

seguintes especificacións e con incidencia en todos os ámbitos : 

  Comprensión do valor constitucional da igualdade entre ambos sexos. 

 Fomentar o emprego de linguaxe inclusiva e non excluínte nin  sexista tanto a 

nivel oral coma nos escritos; utilizando o feminino ou vocabulario alternativo 

inclusivo. 

 Procurar equilibrio na selección de material biliográfico, así como nas 

diferentes presentacións das diversas materias. 

 O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento 

humando realizadas por mulleres dando voz e presencia nos currículos das 

diferentes materias a autoras, investigadoras, escritoras… significando as súas 

aportacións ás mesmas. 

 A adquisición os coñecemento e actitudes necesarios que lles permitan, na 

madurez, atender as súas propias necesidades  

 Fomento das vocacións profesionais evitando prexuízos, 

 Non admisión de desigualdades entre alumnos e alumnas sustentadas en 

crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas que consinten a distribución 

estereotipada dos papeis entre os sexos. 

 Traballar para a procura de espazos comúns compartidos de xeito equitativo, 
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poñendo especial atención á utilización dos mesmos polo alumnado en 

momentos de ocio de xeito amigable e non excluínte ou monopolizador por 

determinados deportes e/ou xogos. 

 Procurar actividades específicas relativas á equidade de xénero,  nos 

diferentes niveis educativos. 

 Ser conscientes no trato diario co alumnado de diferentes comportamentos e 

decisións organizativas sexistas de cara a adoptar novas fórmulas máis xustas 

e non discriminatorias ( organización espacial, formación de grupos, 

distribución de tarefas…) 

 Incorporar á dinámica anual o traballo con asociación e persoas ( 

preferentemente mulleres) competencialmente interesantes para incidir nas 

relacións de iguadade e equidade. 

 Ampliar paulatinamente a dotación da biblioteca de centro, no ámbito 

coeducativo e de igualdade, con recursos bibliográficos e audiovisuais de 

calidade para normalizar no cotiá a presenza feminina. 

 O profesorado non permitirá ningunha forma de machismo e de misoxinia que 

puidese existir no seo da comunidade escolar e, en particular entre nenas e 

nenos. 

 Nas Normas de Convivencia do centro  explicitaranse as medidas de 

corrección ou sanación de comportamentos sexistas. 

 

Eixe 2: Prevención, detección e intervención en casos de violencia de xénero 

 

 Identificar, amosar e visibilizar a violencia de xénero  no entorno inmediato e no 

centro ( micromachismos)  desenvolvendo  actitudes e comportamentos 

proactivos cara  a solución deste problema. 

 Incorporar á dinámica anual o traballo con asociación e persoas ( 
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preferentemente mulleres) competencialmente interesantes para incidir nas 

relacións de iguadade e equidade. 

 Promover habilidades sociais nas que a empatía, a comunicación efectiva e o 

traballo en equipo sexan eixes de socialización adecuada e positiva. 

 Favorecer canais de comunicación entre o alumnado, entre alumnado e 

profesorado e co Departamento de Orientación. 

 

Eixe 3: Promoción do respecto pola diversidade afectivo – sexual 
 

 Proporcionar información e formación a toda a comunidade educativa,  no 

relativo á identidade  e diversidade sexual co obxectivo de recoñecer a 

diversidade afectivo-sexual como un dereito de elección libre e respectable. 

 Favorecer entre o alumnado a aprendizaxe e a práctica de valores baseados no 

respecto ás diferenzas e na tolerancia á sexualidade, co fin de evitar situacións 

incómodas, humillantes e incluso acoso ou transfobia. 

 

 
Eixe 4: Prevención, detección e intervención en casos de LGTBIfobia 

 

 Proporcionar información e formación a toda a comunidade educativa,  no 

relativo á identidade  e diversidade sexual cara a favorecer o respecto pola 

diversidade. 

 Favorecer entre o alumnado a aprendizaxe e a práctica de valores baseados no 

respecto ás diferenzas e na tolerancia á sexualidade, co fin de evitar situacións 

incómodas, humillantes e incluso acoso ou transfobia. 

 Aplicar os protocolos legalmente establecidos no caso de darse situacións de 

LGBTIfobia no centro. 

 Establecer redes de axuda entre o alumnado 
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MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS SEGUINTES ÁMBITOS. 
 
 
ÁMBITO DA ORGANIZACIÓN DO CENTRO  E DA COMUNIDADE EDUCATIVA: 
 

Actuacións centradas na  toma de decisisóns e posta en marcha de procesos 

e  actividades que, implicando a todas as persoas protagonistas do proceso educativo, 

están encamiñadas á:  

     TOMA DE CONCIENCIA E SENSIBLIZACIÓN: formación e reflexión de procesos e 

modelos de intervención por parte do profesorado 

     INTERVENCIÓN e  IMPLICACIÓN no tempo escolar. Tempos significados na 

xornada para a realización de obradoiros e espazos nas aulas e común. 

     SENSIBILIZACIÓN E IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA: 

programación de actividades para a comunidade e de difusión das propostas e 

materiais elaborados 

  
 Programación de actividades que abarcan diferentes ENTORNOS DE 

APLICACIÓN, con  respostas metodolóxicas diversas segundo os mesmos: 

titoría,  propostas internivelares e colectivas. 

 COMO COLECTIVO: 

o Creación de espazos de diálogo positivo como base para o 

entendemento. co establecemento de distintas prácticas 

educativas que fomentan procesos de deliberación e 

participación activa: ASAMBLEA ESCOLAR . 

o Paridade do alumnado no protagonismo organizativo e 

representación nas dinámicas de centro.  

o Medidas organizativas de uso colectivo que garantan 
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o  mantemento da convivencia positiva: ESPAZO CALMO.  

o ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS INCLUSIVOS:  favorecedores do 

diálogo, bo trato e relacións igualitarias: intervención no PATIO 

ESCOLAR. 

o Dotación de recursos para disponer de axentes externos 

especializados en diferentes temáticas vinculadas á educación 

nas accións para a consecución da igualdade. Estas persoas, 

maiormente mulleres serán quen protagonicen os procesos, 

xunto co profesorado que necesariamente participará 

activamente do mesmo.  

 

 TITORÍAS: consecución dun clima de aula positivo por medio de  

o Actividades de toma de decisións e participación do alumnado na 

elaboración das normas da propia aula e do centro escolar ( 

dinámica de consenso) 

o Organización espacial e dos agrupamentos sen adoptar criterios de 

“neutralización” cara as alumnas ( utilización ) 

o Organización de tempos para falar “faladoiros”, programados no 

tempo da xornada  nos que expresar, escoitar, debater, acordar… 

na rutina diaria e sobre diferentes problemas. Especial atención á 

volta do  tempo de patio onde se producen unha porcentaxe elevada 

de conflitos.  

o  A organización do espazo de aula facilitando a aprendizaxe 

cooperativa, a comunicación e apoio entre iguais, o coñecemento 

interpersoal do alumnado, así como o  retorno á calma en situación 

que así o requiran : organización do ESPAZO CALMO de aula. 

o Actividades de sensibilización, descubremento, posta en común e 
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creación de materiais para exposición e mostra de conclusións 

atendendo a propostas propias ou do Equipo de Convivencia 

o Actividades preparatorias para propostas colectivas en datas 

significativas do calendario anual : 25N , 11F, 8M. 

o Accións individuais e como grupo- clase en resposta a situacións 

persoais e/ou do entorno social. 

 

 PROPOSTAS COLECTIVAS, como centro, arredor das datas 

significativas no calendario escolar con traballo previo nas titorías e 

participación ampla ( diferentes niveis )  de toda a comunidade 

educativa. Programación, planificación, organización e execución das 

actividades por parte da Comisión de Convivencia. Elaboración de 

programas de actividades para as titorías e para, todo o alumnado do 

centro na posta en común: comunicacións  e aportacións artísticas á 

proposta colectiva coa que simbólicamente se significa o día. Apertura 

da actividade á participación  da Comunidade Educativa, facendo 

difusión da mesma por diferentes medios. 

              Diferentes propostas en datas significativas:  

        25 de novembro: Día Internacional da Eliminación da Violencia 

contra as mulleres   

        11  de febreiro: Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. 

         24 de febreiro: Día de Rosalía diferentes mulleres das nosas letras 

que aportaron coa súa literatura riqueza cultural a nosa Comunidade e ao 

noso País ou países veciños. 

         8 Marzo: Día Internacional da Muller. 

 Promoción de ESPAZOS para a convivencia, comunicación, 

debate e exposición da Comunidade Educativa : ASAMBLEA de 
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centro. Toma de decisións sobre accións  que implican e comprometen 

ao centro na súa consecución. 

 Organización de COMISIÓNS mixtas de traballo familias-

profesorado: COMISIÓN MIXTA DE IGUALDADE para posta en 

marcha de proxectos e actividades e elaboración de materiais 

(Ex:  Caretas do Machismo, Guía linguaxe inclusiva neste curso 

escolar) 

 Actividades de FORMACIÓN do profesorado, reflexión, debate e toma 

de decisión . 

 Difusión do Plan de Igualdade entre todos os membros da Comunidade 

Educativa. 

 Permeabilidade, participación e implicación con propostas do entorno: 

Concello, outras entidades. Integración das propostas nas propias do 

centro ao longo do curso escolar. 

 Actividade de xestión e difusión dos procesos, conclusións, acción 

realizadas, nos distintos ámbitos: publicacións. 

 Difusión das actividades realizadas nas redes e blogs do centro para o 

maior e mellor achegamento á comunidade e entorno. 

 Designación dunha persoa responsable en materia de igualdade dentro 

do Consello escolar. 

 Funcionamento  da  Comisión de Convivencia para a organización das 

propostas relacionadas  con este Plan, no marco dos equipos de 

coordinación do centro. 

 

         ÁMBITO CURRICULAR  cara a  eliminación dos estereotipos de xénero na 
transmisión dos valores e dos saberes. 
 

 Analizar os materiais curriculares desde esta perspectiva, correxindo e /ou 
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cambiando aqueles que se consideren inadecuados. Programacións 

didácticas  e materiais didácticos empregados. 

 Utilizar materiais curriculares actualizados e significativos para o 

alumnado. 

 Introducir materiais coeducativos de elaboración propia ou aportados por 

entidades relacionadas co ámbito  coeducativo. 

 Adopción de compromisos por parte do centro para incorporación á norma 

.Linguaxe inclusiva, non uso sexista en todas as comunicacións e como 

vehicular do centro. 

 Elaboración da “Guía de Linguaxe Inclusiva do CEIP de Barouta” para 

toda a Comunidade Escolar, dando un paso adiante na implicación das 

familias para involucrarse directamente, por parte da Comisión Mixta de 

Igualdade. 

 Actividades de SENSIBILIZACIÓN e DIFUSIÓN : “Un chocolate con…”, 

ENAPA  Barouta : formación divulgativa para toda a Comunidade 

Educativa.  

   Desenvolvemento de Plans e Programas coeducativos  específicos,     

baseados en accións de sensibilización e orientación con perspectiva de 

xénero: Proxecto Inspira Steam, As Caretas do Machismo, Barouta 

Xermola Igualdade… 

 

 

 

 

ÁMBITO DA XESTIÓN DOS ESPAZOS, RECURSOS E OPORTUNIDADES DE 
REALIZACIÓN VOCACIONAL DE XEITO INCLUSIVO 

 

 Organización e dotación dos Punto violeta: espazos reservados para a 
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significación de materiais bibliográficos, recursos tecnolóxicos e didácticos, 

traballos elaborados etc ,na biblioteca do centro e nas aulas.   Nas titorías, 

ademáis, a nivel curricular, en todos os proxectos/ unidades se                          

significa unha referencia feminina sobre a que se traballa, elaborándose unha 

reseña que pasa a formar parte deste recanto. Na biblioteca do centro o punto 

violeta será tamén un espazo de investigación que levará o nome dunha muller 

galega distinguida no campo científico-tecnolóxico. O alumnado participará na 

investigación e posterior toma de decisión do nome. Será o mes de novembro o 

tempo determinado para esta proposta facéndoa cadrar co “ Mes da ciencia na 

biblioteca”. Esta zona, ambientarase e terá unha dotación bibliográfica e 

audiovisual  permanente sobre a muller queocupará o apartado de CDU. 

 Significación no timbre musical destacando a producción musical de 

mulleres e o coñecemento da súa aportación á cultura. 

 Realización de xestións para a colaboración con entidades e persoas 

cualificadas no campo da igualdade e coeducación. Realización de 

obradoiros, programas, charlas… 

 Transformación do Patio escolar nun espazo inclusivo. 

 Desenvolvemento de actividades deportivas, artísticas, tecnolóxicas, de 

coidado… promovendo a implicación e participación  igualitaria. 

 Elaboración de programas de difusión radiofónica e audiovisual co 

tratamento de  diferentes temáticas feministas ou significando  datas de 

conmemoración anuais. 

 

 

ÁMBITO DA INCLUSIÓN DOS VALORES COEDUCATIVOS NA XESTIÓN DA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Promover o bo trato  na convivencia diaria cos FALADOIROS,  facilitando 
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tempos ( despois do recreo, ao chegar…) e espazos de comunicación e 

resolución de conflitos. 

 Incidir na resolución positiva e pacífica dos conflitos, promovendo 

comportamentos de respeto e diálogo como base para o entendemento. Iniciar 

mediación escolar. Xuntanzas de negociación… 

 Empoderar ás nenas e nenos en aspectos curriculares e dinámicas nas que se 

observa retraemento: coidado, actividades físico-deportivas, protagonismo 

organizativo e de representación pública, oralidade, actividade tecnolóxica, 

danza… 

 Aposta do centro por metodoloxías que favorecen a coeducación: 

 transversalidade como metodoloxía de aprendizaxe,.  

 Desenvolvemento da capacidade creativa a nivel 

individual e colectivo.  

 Fomento do pensamento crítico ou diverxente nos 

procesos de reflexión e análise, así como na toma de 

decisisóns: valoración da resposta e proedemento persoal 

na actividade cooperativa e o traballo individual. 

 Metodoloxía significativa, participativa e 

democrática  potenciando a relación e participación do 

alumnado, familias e a comunidade na actividade do 

centro, considerándoas unha parte fundamental para a 

consecución do cambio.  Espazos de diálogo positivo 

será a base para o entendemento. tempos e 

espazos  previstos para a comunicación e intercambio de 

información e acordos ademáis dos convencionais: 

ASAMBLEA ESCOLAR ( alumnado)  E ASAMBLEA DE 

CENTRO ( comunidade)  
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 Traballo cooperativo, propiciando a amizade entre 

compañeiras e compañeiros.  

 Paridade no protagonismo organizativo das actividades . 

 Medidas organizativas que garantan o  mantemento da convivencia positiva: 

ESPAZO CALMO. 

 Actividades extraescolares múltiples e variadas, fomentando a participación de 

nenas e nenos en base ao interés persoal, lonxe de estereotipos ( costura, 

danza…) 

 Apoio entre iguais e tolerancia cero á violencia machista. Recoñecemento de 

micromachismos e intervención. 

 Incidencia no traballo socioemocional, habilidades sociais e bo trato nas 

relacións cotiás. Tratamento das situacións conflictivas desde a calma 

preferentemente. 

 

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
 

     Xestionado e coordinado polo  Equipo de Convivencia, que terá o protagonismo 

organizativo das actividades relacionadas coa coeducación. No seo do mesmo e 

mensualmente nas reunións da CCP analizaranse as propostas desenvolvidas así 

como as posibles modificacións e variables que xurdan  ao longo do curso escolar. 

No Consello Escolar, farase tamén seguimento. Trimestralmente serán valoradas as 

propostas coa finalidade de dar a maior flexibilidade posible aos proxectos 

programados e desenvolvidos, por medio da persoa responsable do seguimento de 

este Plan de Igualdade.  

Establecerase unha coordinación co Equipo Mixto familia-escola de Igualdade co fin 

de ir facendo efectiva  esta participación das familias. 
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Para a  realización do seguimento do establecemos a utilización das 

seguintes matrices de análises de situación : 

 

 

 

SITUACIÓN DA COEDUCACIÓN NO CENTRO 

Presencia de Indicadores  
SI  NON  

EN  
PROCESO  

Datos estruturais / Plans Específicos 

Están os obxectivos do Plan de Igualdade incluídos no Plan de Centro        

Está nomeada a persoa representante no Consello Escolar    

Está en funcionamento a Comisión mixta de Igualdade    

Desenvolvemento de Plans Específicos     

Desenvolvemento de propostas colectivas específicas    

Uso non sexista da linguaxe ( niveis oral e escrito) 

Documentos do centro/ comunicacións/ cartelería        

Titorías        

Actividades de centro ( alumnado / comunidade educativa)       

Materiais e recursos / Plans específicos 

Adquisición de materiais específicos  na biblioteca       
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Puntos violeta en biblioteca e titorías        

Selección e elaboración de materiais específicos        

Revisión e corrección de materiais curriculares    

Recursos externos  

Sesións formativas / informativas para o Claustro        

Sesións formativas / informativas para a comunidade educativa        

Outras actuacións e medidas  

Organización igualitaria de espazos, recursos e tempos        

Utilización de recursos e medios para a difusión de actividades     

Realización de actividades deportivas e complementarias con 

perspectiva de xénero  

      

  

 

 

 

MEDIDAS , ACTUACIÓNS E INDICADORES  

Establecemos as  seguintes medidas e actuacións establecidas no 

noso Plan de Igualdade, cos indicadores correspondentes en relación 

con obxectivos propostos. 
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Eixe 1: Promoción da igualdade de oportunidades entre homes e 
mulleres 
 

Medidas precisas para traballar na educación para a igualdade. Especificacións 

incidencia en todos os ámbitos  

 

 

 

 

MEDIDA    ACTUACIÓN   INDICADORES  

 Integrar e contemplar de 

modo transversal a 

perspectiva de xénero no 

plan de centro e nos 

proxectos que o integran  

Elaboración del plan de 

Igualdade recollendo as 

actuacións do centro en 

materia de igualdade. 

Inclusión no Plan de Centro.  

 Autoavaliación , na CCP e 

no Consello Escolar, do 

desenvolvemento dos 

obxectivos e da eficacia das 

actuacións contempladas no 

Plan de Igualdade.  

  

Nomeamento da persoa 

responsable de 

seguimento. 

 MEDIDA    ACTUACIÓN   INDICADORES  
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Impulsar e favorecer a 

práctica escolar inclusiva e 

equitativa , mediante a 

utilización dunha linguaxe 

non sexista nas súas 

expresións visuais, orais, 

escritas e nos entornos 

dixitais.   

 

O Equipo Directivo 

establece as actuacións e 

directrices para asegurar a 

utilización dunha linguaxe 

non sexista no centro. As 

Comisións de Convivencia e 

Igualdade, xunto coa persoa 

representante no Consello 

Escolar promove accións e 

vela polo cumprimento das 

directrices establecidas. 

  

 

Valoración do uso e 

presenza dunha linguaxe 

inclusiva tanto na linguaxe 

oral coma escrita nos 

diferentes ámbitos da vida 

escolar. 

  

 
 
 
 
 
Eixe 2: Prevención, detección e intervención en casos de violencia de 
xénero 
 

MEDIDA    ACTUACIÓN   INDICADORES  
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Promover actuacións  

encamiñadas á  

sensibilización, visualización 

e prevención da violencia de 

xénero. 

 

Actuacións específicas, 

dentro da función titorial, de 

educación en valores non 

sexistas, construción de 

roles de xénero , educación 

afectivo-sexual, autonomía 

persoal , construción do 

auto-concepto e elaboración 

dun proxecto de vida sen 

sesgos de xénero. 

Educación emocional , 

adecuada xestión dos 

conflitos e prevención da 

violencia de xénero.  

 

 

Actuacións relativas a 

sensibilización, visibilización 

e prevención da violencia de 

xénero desenvolvida en 

diferentes ámbitos: acción 

titorial e centro.  

 

 
 
Eixe 3: Promoción do respecto pola diversidade afectivo – sexual 
Eixe 4: Prevención, detección e intervención en casos de LGTBIfobia 
 

 

MEDIDA    ACTUACIÓN   INDICADORES  

 Proporcionar información e 

formación a toda a 

comunidade educativa,  no 

relativo á identidade  e 

diversidade sexual . 

Aprendizaxe e a práctica de 

valores baseados no 

respecto ás diferenzas e na 

tolerancia á sexualidade, co 

fin de evitar situacións 

incómodas, humillantes e 

incluso acoso ou transfobia 

Aplicación dos protocolos 

legalmente establecidos. 
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MEDIDA    ACTUACIÓN   INDICADORES  

Promover e fomentar a 

autoavaliación dos centros 

docentes  

  

Inclusión de indicadores de 

xénero para a avaliación e a 

elaboración dos informes 

anuais de autoavaliación .  

  

Inclusión de indicadores de 

xénero nos informes anuais 

de autoavaliación en 

relación coa implantación e 

seguimento do plan de 

igualdade de xénero en 

educación .  

  

  

A nosa avaliación para conseguir os mellores resultados consistirá 

nunha avaliación continua que nos permita se os obxectivos 

plantexados están sendo adecuados e se as actividades propostas son as 

correctas para lograr os obxectivos propostos e poder realizar as 

modificacións oportunas. Valorarase o grado de implicación de cada un 

dos membros que compoñen a nosa comunidade Educativa, así como a 

coordinación entre eles e o grado de aceptación das diferentes 

propostas. Esta avaliación continua complementarase cunha avaliación 

final onde se valoren os resultados obtidos, as posibles melloras, erros 

cometidos, necesidades e grao de satisfacción coa experiencia. Para todo 

iso, empregarase entre outros os seguintes métodos de avaliación:  

• Revisión dos obxectivos e actividades plantexadas.  

• Avaliación das actividades propostas.  
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• Reunión de seguimento cos titores.  

• Memoria do Proxecto.  

 


