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1. Introdución 

Educar é proporcionar unha formación integral que lles permita a nenos e nenas, 

mozos e mozas unha formación plena e que axude a configurar a súa identidade, así como 

construír unha concepción da realidade que integre á súa vez o coñecemento e a súa 

valoración ética e moral. Coeducar implica educar sen diferenciar as mensaxes en función do 

sexo.  

A coeducación é un estilo educativo, un proceso de transformación social que apunta 

a unha convivencia entre os sexos afastada da opresión mutua e tendente a unha relación 

de xustiza e respecto e en interese dunha formación integral e unha efectiva igualdade de 

oportunidades entre homes e mulleres.  

A educación debe levarse a cabo dende unha perspectiva integral e de xénero, que 

contribúa a previr todo tipo de situacións de violencia, e en particular a de xénero. Nos 

últimos anos observouse un aumento das condutas discriminatorias e dos estereotipos 

sexistas entre o alumnado dos centros educativos que inflúen no desenvolvemento da súa 

identidade e en como se manifesta na convivencia escolar, o que orixina un aumento dos 

conflitos e a resolución non pacífica destes conflitos entre os rapaces e as rapazas.  

Co obxectivo de inverter esta tendencia a coeducación preséntase como unha das 

ferramentas máis útiles e potentes para poder acabar coa desigualdade, e a escola constitúe 

unha plataforma excelente para a superación dos prexuízos sexistas e para acadar un cambio 

en profundidade das estruturas e das prácticas sociais non desexables, posto que non cabe 

dúbida de que todo o que ocorre nos colexios e nas universidades é un reflexo do que ocorre 

na sociedade, nun principio como espello e despois como reflexión de volta cara á sociedade 

de novo. Se somos capaces de transmitirlle ao alumnado dos nosos centros educativos 

valores baseados na paz e na igualdade, a sociedade do futuro será pacífica e igualitaria. Se 

non traballamos por unha verdadeira e efectiva coeducación non conseguiremos unha 

verdadeira transformación da sociedade e polo tanto unha igualdade real. Cómpre ter en 

conta que as aulas son tan diversas como o é a sociedade; con todo, ás veces a diversidade, 

como é o caso da afectivo-sexual, aínda non se visibiliza nin se respecta, senón que se 
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rexeita por contravir “o correcto” e “o normal”. De aí a importancia de traballar esa 

diversidade desde o sistema educativo.  

Descríbense os obxectivos para o presente curso académico indicando medidas a 

desenvolver para a súa consecución, recursos previstos para o efecto, responsables e 

temporalización. 

  

2.  Contextualización normativa e do centro.  

A aplicación deste plan resulta de especial importancia a colaboración e o apoio do 

departamento de orientación do centro, xunto co resto do profesorado, como recurso 

necesario para a inclusión e para a mellora da intervención educativa en termos de 

igualdade, por ter entre as súas funcións asesorar e poñer á disposición de cada comunidade 

educativa aqueles medios ou recursos necesarios para a atención á diversidade. Ademais, 

tamén constitúen un recurso clave de apoio ao alumnado por prestar atención aos 

momentos de transición académica ou ao mundo laboral, guiándoo e asesorándoo nos 

distintos itinerarios formativos, na elección de materias, así como nas competencias para a 

empregabilidade, constituíndo un elemento esencial nas políticas educativas e de emprego, 

orientando ao alumnado na xestión da súa aprendizaxe e na súa traxectoria individual.  

O Plan non se limita a un segmento da poboación encadrado na comunidade 

educativa, o seu obxectivo resulta moito máis ambicioso, xa que, sendo a educación unha 

das canles con máis importancia para a transmisión de valores, preténdese que mediante 

esa vía se leve a cabo unha verdadeira transformación social na que o xénero non sexa un 

motivo de discriminación e facendo especial fincapé no grave problema social da violencia 

de xénero, que, como forma extrema de desigualdade, require que sexa tratado dende o 

ámbito educativo coa finalidade de que se difunda, dende os primeiros anos de 

escolarización, unha educación que promova o respecto e a igualdade co obxectivo de que 

esa lacra social poida algún día desaparecer da nosa sociedade.  

O plan de acción titorial ten recollido actividades de formación que buscan mellorar e 

fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a previr a violencia de 

xénero e a LGBTIfobia no centro.  
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O centro ten en conta e presta especial atención á prevención da violencia de xénero, 

á igualdade e á non discriminación nas normas de organización, funcionamento e 

convivencia. 

Este plan  reflectirase nos obxectivos coeducativos concretos no Plan de convivencia 

e Plan de acción Titorial (accións orientadas a fomentar a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes e a previr a violencia de xénero e a LGBTIfobia).   

  Así mesmo se se ten en conta a especial atención á prevención da 

violencia de xénero, á igualdade e á non discriminación nas normas de organización, 

funcionamento e convivencia.  que veranse reflectidos nos obxectivos coeducativos 

concretos no Proxecto educativo.   

Finalmente o centro manterá as directrices establecidas nos marcos legais actuais e 

nos protocolos de actuación establecidos pola consellería de educación, universidade e 

formación profesional. 

3. Análise da situación do centro en relación coa igualdade de xénero, coa violencia de 

xénero e coa LGBTIfobia.  

Neste apartado procedemos a comentar as situacións de partida, as fortalezas e as 

debilidades do centro, para afrontar os desequilibrios sociais que se dan arredor do xénero, 

facendo fincapé nas accións positivas que desenvolve para superalos:  

• Representación de profesorado e alumnado nos distintos órganos de decisión: 

existe unha paridade ou prevalencia da muller nos órganos de goberno, pero unha 

prevalencia de homes no posto de dirección do centro. Por este motivo debe fomentarse 

a formación en cargos directivos por parte do claustro. 

• Rexistro de condutas contrarias á convivencia:  Existe unha prevalencia de 

homes nos rexistros de condutas e as medidas correctoras. Para paliar esta situación o 

centro mantén a aplicación da formación do programa de Educación responsable do 

centro, así como o fomento do programa de mediación escolar, en consonancia co IES ao 

que estamos adscritos. 

• Uso de espazos escolares e extraescolares e participación en actividades 

complementarias: Existe unha prevalencia de homes no emprego da pista de fútbol, 
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baloncesto. Por este motivo buscarase realizar competicións deportivas que impliquen 

equipos paritarios así como a reserva de instalacións por xénero para fomentar o seu uso. 

4. Obxectivos	coeducativos	do	plan	de	igualdade	do	centro:	 	

• Promocionar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.  

• Prever, detectar e intervir en casos de violencia de xénero. 

• Promocionar do respecto pola diversidade afectivo-sexual.  

•  Previr, detectar e intervir en casos de LGBTIfobia.  

5. Medidas concretas de actuación nos seguintes ámbitos:  

5.1. Organización do centro.  

• Dende a dirección do centro buscarase favorecer a representación de homes e 

mulleres nos órganos de decisión e representación de xeito equitativo.   

• Para participar no impulso do Plan de igualdade procedese a nomear unha 

persoa responsable en materia de igualdade no Consello Escolar. 

• Para difundir o plan entre os distintos axentes da comunidade, en especial 

atención ás familias empregarase a web do centro.   

• Buscarase promover a formación do profesorado, do alumnado e das familias en 

materia de igualdade, a través do plan de formación do profesorado ou  no seu caso na 

formación permanente do centro de profesores 

• Empregarase unha linguaxe inclusiva e igualitaria na actividade do centro,  como 

pode ser na elaboración de documentación, comunicacións ás familias, carteis, etc.   

• O centro colabora con entidades externas na realización de actividades 

coeducativas para buscar máis vinculación por parte do alumnado: CIM, Plan director, 

entre outros.  

• As actividades arredor das datas coeducativas do calendario escolar poderán ser 

ampliadas, pero como mínimo: 

o 25 de novembro: Realización dunha lectura dun texto, representación ou canción 

elaborado polo alumnado do centro. 

o 8 de marzo: Realización dunha actividade por parte de toda a comunidade 

educativa do centro. 
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o Celebracións LGBTI etc.): instalación de carteis sobre as celebracións e a igualdade 

LGBTI.  

 

5.2. Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos saberes.  

• Dende os niveis e ciclos,  en coordinación na CCP procederán a revisar as 

programacións didácticas e a práctica docente dende unha perspectiva de xénero: para 

incluír as mulleres relevantes en cada ámbito do saber, os saberes asociados 

tradicionalmente ás mulleres, as desigualdades de xénero, para completar a historia da 

humanidade... 

• Revisar o material didáctico empregado na aula (valores, normas, 

representacións, selección dos contidos, dos personaxes, das imaxes, da linguaxe, da 

proposta de actividades).   

• Realizar actividades de sensibilización na aula.   

• Realizar actividades de información e sensibilización coas familias   

5.3. Xestión dos espazos, dos recursos e as oportunidades de realización vocacional de 

xeito inclusivo.  

• Promover lecturas coeducativas a través da biblioteca escolar.   

• Revisar a idoneidade dos contidos audiovisuais das actividades do centro.   

• Revisar a idoneidade das entidades colaboradoras co centro en canto ao 

 respecto á diversidade sexual e de xénero, poñendo o foco nas empresas. 

• Empregar contidos de actualidade para sensibilizar sobre a necesidade de 

avanzar cara á igualdade real.   

• Xestionar as actividades e da ocupación do patio para favorecer a inclusión.   

• Promover a cooperación nos espazos tecnolóxicos.   

• Promover a prevención ante a discriminación por razón de sexo,  xénero ou 

orientación sexual dende o ámbito da orientación educativa e  vocacional.   

• Previr o acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e  identidade de 

xénero do alumnado.  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• Promover a participación do sexo menos representado nas actividades 

 cientıfico-tecnolóxicas, deportivas, artísticas, de coidado etc.   

5.4.  Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar.  

• Promover o respecto e do bo trato entre mulleres e homes.   

• Promover actividades de coidado entre persoas, do medio ambiente etc.   

• Promover o respecto cara á diversidade sexual e de xénero.   

• Promover  metodoloxías activas participativas e cooperativas.   

• Promover a corresponsabilidade na realización das tarefas.   

• Promover actividades de intervención social na comunidade educativa.   

6.  Seguimento e avaliación.  

• A avaliación deste plan realizarase a través dos órganos colexiados do centro, e a 

memoria final do centro. 

• Realizarase un seguimento e avaliacion das actividades programadas así como da 

formación recibida polo alumnado, profesorado e familias.  

• O obxectivo final da avaliación é permitir obter evidencias e valorar os avances 

coa maior obxectividade posible. Logo da análise e da valoración destes datos, 

estableceranse propostas de mellora para os seguintes cursos escolares co fin de ir 

completando a abordaxe dos distintos obxectivos coeducativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


