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1. INTRODUCCIÓN. 

 
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 tense observado 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 a violencia escolar, o que 

orixina un aumento dos conflitos e das situacións de violencia 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 poden ser tan diversas como o é a sociedade; con 

todo, ás veces a diversidade, como é o caso da afectivo-sexual, aínda non se visibiliza dun 

xeito normalizado nos centros educativos. 

É preciso polo tanto prestar atención ao proceso de convivencia nos centros educativos 
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para conseguir que se valoren de maneira igualitaria as capacidades, os intereses e as 

achegas das nenas e dos nenos e favorecer deste xeito as relacións de igualdade e de 

respecto, o que repercutirá non só nunha mellor convivencia escolar senón tamén nunha 

sociedade máis igualitaria. 

Por todo o exposto é necesario e imprescindible elaborar un plan de Igualdade de centro no 

que se recollan as medidas que se van desenvolver ensinarlles aos nenos e ás nenas 

a ter unha visión do mundo e da sociedade libre de prexuízos e estereotipos. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN E NORMATIVA. 

Entorno Físico.- O CEIP. Juan Fernández Latorre atópase situado no barrio 

coruñés do Castrillón, ao lado do cimiterio de Santa María de Oza e do Centro Cívico 

Biblioteca do Castrillón e a Praza de Pablo Iglesias. 

O recinto sitúase no corazón do barrio, nunha zona chea de dotacións e servizos. 

• Nivel Económico.- A poboación da barriada na que se atopa o Colexio 

corresponde, en liñas xerais, a un estrato socioeconómico de perfil entre medio baixo e 

medio alto. A zona todavía está en expansión e crecemento, as vivendas teñen un 

prezo non excesivamente alto, o que fai que sexan habitadas por parellasmozas, en 

idade de ter fillos para escolarizar, razón pola que a demanda de prazas roza 

anualmente o 100 %, e mantendo unha previsión de aumento a medio prazo, dado as 

crecentes e inmediatas reformas estructurais que están acontecer nesta zona da 

cidade, coa urbanización das rúas do entorno, de Eirís e o Parque de Oza. De todos os 

xeitos trátase dun aumento estable e sostido no tempo. A presencia de familias 

inmigrantes continúa sendo menor que noutros barrios da cidade e non presentan, de 

momento, dificultades significativas de integración na vida escolar, nin no barrio. 

Notamos un cambio do lugar de procedencia, ata agora procedían de América latina, 

neste momento empeza a vir de Africa subsahariana 
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• Nivel Sociocultural.- O nivel sociocultural correspóndese co nivel económico. 

Abunda a clase obreira, empregados e funcionarios. En canto ao movemento social e 

cultural do barrio cabe significar que é unha zona con moita actividade impulsada 

principalmente pola asociación de veciños IAR, pola asociación folclórica Donaire, pola 

agrupación deportiva veciñal, polo ANPA do Colexio, así como polo gran número de 

actividades que organiza e desenvolve o Centro Cívico do Castrillón e a súa magnífica 

Biblioteca Municipal coa que mantemos unha estreita colaboración. 

Toda esta actividade socio cultural tradúcese na sensación de estar nun barrio dinámico 

onde o traballo conxunto de todas as institucións antes nomeadas e as súas xentes fai 

que o Castrillón adquira e teña entidade propia nos ámbitos sociais, educativos e 

culturais da cidade de A Coruña. 

NORMATIVA. 

O desexo de construción dunha sociedade igualitaria por razón de xénero non nace só 

da vontade das autoridades públicas, senón que ademais ten un marco normativo, tanto 

estatal como autonómico, no que se ampara. Máis alá do principio lexislativo de 

transversalidade, que obriga a que a que o obxectivo da igualdade de xénero estea 

presente en todas as políticas públicas e na acción administrativa, no caso concreto da 

educación, o lexislador asume a súa importancia estratéxica para a consecución da 

igualdade. 

A Constitución española de 1978 recoñeceu no artigo 14 a igualdade ante a lei por razón 

de sexo, pero, máis alá dese recoñecemento formal, estableceuse no artigo 9.2 que é 

unha obriga dos poderes públicos promover as condicións para que esa igualdade sexa 

real e efectiva e, de xeito moi similar, o noso Estatuto de autonomía atribúelles a mesma 

obriga aos poderes públicos no ámbito da nosa Comunidade Autónoma, de tal xeito que 
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a promoción da igualdade debe estar presente en toda a actividade administrativa 

autonómica e en concreto na que ten que ver coa regulación e co fomento da educación, 

materia na que tamén o Estatuto atribúe competencia plena á nosa Comunidade 

Autónoma en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades sen 

prexuízo do disposto na Constitución e nas leis orgánicas para a competencia estatal. 

No marco da Unión Europea, a igualdade entre homes e mulleres constitúe un dos 

principios de actuación das institucións comunitarias que deben ter presente en todas as 

súas accións. Isto figura recollido no artigo 8 do Tratado de Funcionamento da Unión 

Europea. No eido concreto da educación a Resolución do Parlamento Europeo, do 9 de 

xuño de 2015, sobre a estratexia da UE para a igualdade entre mulleres e homes 

despois de 2015 considera que os estereotipos de xénero seguen tendo unha grande 

influencia no ámbito educativo e destácase o papel decisivo que desempeña a educación 

e a capacitación na loita contra eses estereotipos e para poñer fin á discriminación 

baseada no xénero, así como os seus efectos positivos para as mulleres e para a 

sociedade e a economía en xeral. 

ÁMBITO ESTATAL 

No ámbito estatal o preámbulo da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, xa 

pon de manifesto que a educación é o medio de transmitir e, ao mesmo tempo, de 

renovar, a cultura e o acervo de coñecementos e valores que a sustentan. Así, un dos 

principais fins que se persegue coa educación é a formación no respecto dos dereitos e 

das liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades entre mulleres e 

homes, así como a valoración crítica das desigualdades, de forma que sirvan para 

superar os comportamentos sexistas. 

Deste xeito, calquera órgano con competencias relacionadas coa educación pode 
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exercer unha importante influencia en cuestións que atinxen á consecución da igualdade 

de xénero. 

O artigo 1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece como principio 

da educación “o desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade 

efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero”. 

No artigo 2 dise que o sistema educativo se orientará á consecución de determinados 

fins, entre os que salienta a “educación no respecto dos dereitos e liberdades 

fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres (...)”. 

A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade de mulleres e homes establece: 

Artigo 23. A educación para a igualdade de mulleres e homes. 

O sistema educativo incluirá entre os seus fins a educación no respecto dos dereitos e 

liberdades fundamentais e na igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e 

homes. Así mesmo, o sistema educativo incluirá, dentro dos seus principios de calidade, 

a eliminación dos obstáculos que dificultan a igualdade efectiva entre mulleres e homes e 

o fomento da igualdade plena entre unhas e outros. 

Artigo 24. Integración do principio de igualdade na política de educación. 

1. As administracións educativas garantirán un igual dereito á educación de mulleres e 

homes a través da integración activa, nos obxectivos e nas actuacións educativas, do 

principio de igualdade de trato, evitando que, por comportamentos sexistas ou polos 

estereotipos sociais asociados, se produzan desigualdades entre mulleres e homes. 

2. As administracións educativas, no ámbito das súas respectivas competencias, 

desenvolverán, con tal finalidade, as seguintes actuacións: 

A. A atención especial nos currículos e en todas as etapas educativas ao principio 

de igualdade entre mulleres e homes. 
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B. A eliminación e o rexeitamento dos comportamentos e contidos sexistas e 

estereotipos que supoñan discriminación entre mulleres e homes, con especial 

consideración a iso nos libros de texto e materiais educativos. 

C. A integración do estudo e aplicación do principio de igualdade nos cursos e 

programas para a formación inicial e permanente do profesorado. 

D. A promoción da presenza equilibrada de mulleres e homes nos órganos de 

control e de goberno dos centros docentes. 

E. A cooperación co resto das administracións educativas para o desenvolvemento 

de proxectos e programas dirixidos a fomentar o coñecemento e a difusión, entre as 

persoas da comunidade educativa, dos principios de coeducación e de igualdade 

efectiva entre mulleres e homes. 

F. O establecemento de medidas educativas destinadas ao recoñecemento e 

ensino do papel das mulleres na Historia". 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

No ámbito autonómico son moitas as disposicións normativas que recollen instrumentos 

para acadar unha educación e formación en igualdade entre mulleres e homes. Así, o 

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 

establece: 

Artigo 17. O currículo regulador do sistema educativo. 

1. A Xunta de Galicia adoptará, dentro das súas competencias, as medidas conducentes 

a lles proporcionar, tanto ás mulleres coma aos homes, unha educación para a 

igualdade. Para estes efectos, o currículo regulador da práctica docente de cada un dos 

niveis, etapas, ciclos, graos e modalidades do sistema educativo adaptarase ás 
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seguintes especificacións relativas a obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de 

avaliación: 

A. A comprensión do valor constitucional da igualdade entre ambos sexos como 

obxectivo de especial atención, sen que, en ningún caso, se admitan contidos, 

metodoloxía ou criterios de avaliación transmisores, directa ou indirectamente, dunha 

distribución estereotipada de papeis entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun 

sexo sobre o outro en calquera ámbito da vida. 

B. O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao 

coñecemento humano realizadas polas mulleres no pasado e no presente, e co axeitado 

reflexo do papel das mulleres na evolución histórica. 

C. A adquisición, en alumnos e alumnas, dos coñecementos e das actitudes 

necesarias que lles permitan, cando acaden a madurez, atender as súas propias 

necesidades domésticas e os labores familiares compartidos, inclusive as cargas 

parentais e a atención de familiares que, por dependencia, necesiten a asistencia 

doutras persoas, mulleres ou homes. 

D. O fomento das vocacións femininas naquelas áreas onde se atopen 

infrarrepresentadas as mulleres e o fomento das vocacións masculinas naquelas áreas 

onde se atopen infrarrepresentados os homes, buscando evitar as decisións profesionais 

derivadas de prexuízos. 

E. A garantía da coeducación na Comunidade Autónoma de Galicia dentro das 

súas competencias propias. 

2. A Xunta de Galicia incluirá nos programas de formación do profesorado, como materia 

específica, a igualdade e a violencia de xénero. 
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Artigo 18. Erradicación de prexuízos nos centros docentes. 

1. Non se admitirán, no centro docente, as desigualdades entre alumnos e alumnas 

sustentadas en crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas consuetudinarias 

transmisoras, directa ou indirectamente, dunha distribución estereotipada de papeis entre 

os sexos ou dunha imaxe de dominación dun sexo sobre o outro en calquera ámbito da 

vida. 

2. De forma directa, as docentes e os docentes non permitirán ningunha forma de 

machismo e de misoxinia que puidese existir no seo da comunidade escolar e, 

nomeadamente, entre nenos e nenas e adolescentes, aplicarán activamente principios 

pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe das mulleres. 

Con tales efectos, nos regulamentos internos dos centros educativos, deberán 

explicitarse as medidas de corrección ou sanción de comportamentos sexistas". 

Tanto o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia como o Decreto 86/2015, do 25 

de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establecen o obxectivo da igualdade 

entre mulleres e homes na sociedade como finalidade primordial dos distintos niveis 

educativos, incluíndo tamén diversas referencias nos contidos concretos dos currículos. 

Tamén os decretos aprobados nos últimos anos que regulan cada currículo de ciclos 

formativos e as ensinanzas especiais teñen como denominador común a presenza deste 

obxectivo. 

Do mesmo xeito, a Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero dedica o capítulo III do Título I ás medidas encamiñadas á 

formación e prevención da violencia de xénero, cuxa efectividade acada especial 
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importancia en momentos, nos que este problema, de primeira magnitude en todo o 

Estado, segue presente e incluso con lamentables incrementos, para o cal tamén se 

debe considerar, tendo en conta que estamos referíndonos ao ámbito educativo, a 

persistencia de patróns de comportamento de dominación do home sobre a muller nas 

xeracións máis novas, tal como indican os últimos estudos oficiais, crebando tendencias 

que se cría que estaban en diminución. 

Con respecto á integración da diversidade sexual débese ter en conta o establecido na 

Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, 

gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, que dedica o capítulo V ás 

medidas no ámbito da educación establecendo o seguinte: 

Artigo 22. Inclusión da realidade LGTBI nos plans de estudos 

A consellaría competente en materia de educación incorporará a realidade homosexual, 

bisexual, transexual, transxénero e intersexual nos contidos transversais de formación de 

todo o alumnado de Galicia naquelas materias en que sexa procedente, dará audiencia 

ao Consello e, de ser o caso, escoitará as asociacións, organizacións e colectivos 

LGTBI. Así mesmo, visibilizaranse na educación os diferentes modelos de familia 

establecidos nesta lei. Ademais, revisará os contidos de información, divulgación e 

formación que xa existan nos distintos niveis de ensino e noutros ámbitos formativos. 

Artigo 23. Actitudes 

A Administración educativa galega, en colaboración co departamento competente en 

materia de igualdade, fomentará a realización de actividades dirixidas á comunidade 

escolar para a prevención de actitudes e comportamentos discriminatorios pola 

orientación sexual ou a identidade de xénero. 

Artigo 24. Formación do persoal docente 
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Estableceranse actividades de formación para o persoal docente existente. Así mesmo, 

incorporarase a realidade LGTBI e os distintos modelos de familia aos cursos e másters 

de formación do futuro persoal docente e aos plans de estudos das titulacións de 

Educación Social, Maxisterio, Pedagoxía, Psicoloxía e Dereito. 

Artigo 25. Divulgación da realidade LGTBI entre as ANPA 

A consellaría competente en materia de educación, en colaboración coas ANPA, 

deseñará contidos para as escolas de pais e nais relativos á realidade LGTBI e aos 

diferentes modelos de familia. 

Artigo 26. Combater o acoso e favorecer a visibilidade 

1. Estableceranse actuacións para combater o acoso escolar por razón de orientación 

sexual ou identidade de xénero, favorecendo a visibilidade do alumnado LGTBI e a plena 

normalidade das distintas orientacións sexuais e identidades de xénero. Así mesmo, 

informarase sobre os mecanismos de denuncia dos casos de acoso. 

2. Para os efectos de favorecer a visibilidade e de integrar de forma transversal a 

diversidade afectivo-sexual nos centros escolares, a consellaría competente en materia 

de educación favorecerá nos centros sostidos con fondos públicos a realización de 

actividades específicas próximas a datas de celebracións internacionais relacionadas co 

recoñecemento efectivo de dereitos a persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e 

intersexuais". 

Por outra parte o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo 

da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia establece como un 

obxectivo da educación primaria desenvolver unha actitude contraria aos “prexuízos de 

calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade  

afectivo - sexual”. Así mesmo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 
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establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato inclúe entre 

os seus elementos transversais evitar “os estereotipos que supoñan discriminación por 

razón da orientación sexual ou da identidadn bb e de xénero, favorecendo a visibilidade 

da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual”. 

O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia 

escolar (DOG do 27 de xaneiro), contempla a integración do principio de igualdade entre 

mulleres e homes, para o que resolve establecer, sobre a base dun diagnóstico previo, 

as necesidades, os obxectivos, as directrices básicas e as actuacións, incluíndo a 

mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e 

correctoras. 

Así pois, entre os principios informadores e fins das normas de convivencia recóllese a 

educación en igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres. Indica que 

a comunidade educativa, no seu conxunto, velará pola aplicación daquelas medidas que 

vaian encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, a igualdade efectiva 

entre mulleres e homes. 

Do mesmo xeito, será tamén un principio que deberá rexer a composición da comisión 

de convivencia, que terá entre as súas funcións, impulsar accións dirixidas á promoción 

da convivencia, especialmente no que se refire ao fomento das actitudes, para garantir a 

igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da 

comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

Entre os obxectivos xerais do plan de convivencia sinálase, fomentar nos centros 

educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de 

aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no 
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fomento da igualdade entre homes e mulleres. Indícase como outro obxectivo facilitar a 

prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, 

especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e 

comportamentos xenófobos e racistas. 

Así mesmo, a igualdade entre homes e mulleres estará presente entre as actuacións 

formativas, nos programas relacionados coa mellora da convivencia nos centros e 

recursos educativos, nas medidas complementarias para a mellora da convivencia e nas 

medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais. 

 

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

VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGBTIFOBIA. 

Ata o momento a violencia de xénero entre o alumnado é prácticamente anecdótica por 

non dicir inexistente. Igualmente ocurre coa situación da LGBTifobia, xa que non consta nos 

últimos cursos, ninguna casuística asociada cara a este colectivo e tampouco é coñecido 

ningún caso que requira a nosa atención neste ámbito. 

Por suposto que contamos episodios ocasionais de violencia verbal e física entre o 

alumnado de diferente sexo, pero que son tratados dun xeito igualitario, xa que non está 

ocasionados por conceptos de xénero nin de odio, senón froito das alteracións da 

convivencia no centro educativo, e que finalmente solucionamos aplicando o establecido 

no Plan de Convivencia e o estipulado nas Normas de Organización e Funcionamento. 

Non obviamos a posible existencia de condutas que na súa raíz se alimenten de erróneos 

estereotipos de xénero, pero en todo caso as solucións son sempre e serán aplicadas con 

rigor, instrumentalizando medidas pedagóxicas dentro dos marcos lexislativos e da 

actuación profesional do profesorado ao cargo. 

 

 



 14

 

4. Obxectivos coeducativos que se abordan no plan: 

4.1. Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

 Promover o recoñecemento efectivo da igualdade entre homes e mulleres, 

desenvolvendo valores en favor desta igualdade real. 

 Traballar na superación de estereotipose discriminación por sexo, raza, orixe, etc. 

 Definir o traballo en igualdade nas tarefas diarias dentro e fora da escola. 

 Fomentar a participación de nenas e nenos por igual en actividades deportivas, 

culturais e científicas. 

 Incorporar temas de igualdade en actividades formativas promovidas dende o 

colexio e o seu entorno. 

4.2. Prevención, detección e intervención en casos de violencia de xénero. 

 Traballar na eliminación total de actitudes de violencia de xénero, aínda que sexan 

difícilmente perceptibles, ou asumidas socialmente por razón de tradición ou 

culturais. 

 Educar ao alumnado na necesidade de alertar de posibles casos de violencia e acoso 

para a súa denuncia inmediata. 

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

 Respectar as persoas con independencia da súa recoñecida ou suposta condición 

sexual , poñendo en valor o carácter universal da condición humana cos seus 

valores primordiais. 

4.4. Prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia. 

 Aplicar os protocolos e plans oficiais para protexer ao alumnado que puidese estar 

en risco de padecer LGTBIfobia. 
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5. Medidas concretas de actuación nos seguintes ámbitos: 

5.1. Organización do centro. 

 Promover a equidade representativa nos órganos colexiados e de goberno do 

colexio. 

 Nomear una persoa, no seo do consello escolar, que lidere a implantación do Plan 

de Igualdade. 

 Difundir o plan entre toda a comunidade educativa. 

 Promover actividades formativas no ámbito da igualdade entre as familias, 

profesorado e alumnado. 

 Empregar una linguaxe inclusiva e igualitaria. 

 Colaborar con entidades e organizacións na realización de actividades en favor da 

igualdade. 

 Conmemorar con distintas actividades algunhas datas consolidadas no calendario 

escolar como o 25N ou o 8M. 

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

 Revisar os materiais didácticos utilizados habitualmente nas aulas como normas, 

guías, acordos, imaxes, muráis, etc, na procura da eliminación de estereotipos 

negativos en prol da igualdade. 

 Realizar actividades de sensibilización nas aula, preferentemente dun xeito 

transversal. 

 Revisar programacións curriculares para favorecer a inclusión de contidos de 

perspectiva de xénero. 

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

xeito inclusivo. 

 Crear espazos onde poñer en destaque a igualdade como referente: biblioteca, 

patio, etc. 
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 Revisar contidos audiovisuais utilizados con frecuencia para que incorporen 

equidade. 

 Promover a lectura de libros coeducativos dende a biblioteca. 

 Fomentar actividades deportivas de encontro entre alumnas e alumnos tanto na 

educación física como no patio de recreo. 

 Promover a utilización de “espazos maker”ou tecnolóxicos entre alumnado de 

distinto xénero. 

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

 Promover o respecto e do bo trato entre mulleres e homes. Entre as normas de 

comportamento do centro incı́dese no respecto entre todas as persoas.  

 Promover o respecto cara á diversidade sexual e de xénero.  e na necesidade de 

respectar as diferentes caracterı́sticas de todas as persoas xa sexan por razón de 

raza, xénero, diversidade sexual, capacidades,...  

 Promover a corresponsabilidade na realización das tarefas, comezando polas 

que se realizan nas aulas a nivel de encargados: orde, limpeza, muráis, 

mensaxes, etc. 

 

6. Seguimento e avaliación. 

Este plan iníciase ao longo do curso 2019-2020 e deberá ser valorado positivamente polo 

claustro e o consello escolar. 

Tamén existirá cada curso unha adenda do mesmo na PXA como anexo, onde recollerase as 

actividades e iniciativas que se levarán a cabo durante cada curso para fomentar a idea de 

igualdade entre toda a comunidade educativa, especialmente o alumnado. 

Ó final de cada curso realizarase unha avaliación do cumprimento dos obxectivos a 

través dos seguintes indicadores: 

1. Promoveuse o recoñecemento efectivo da igualdade entre homes e mulleres.  
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2. Fomentouse a superación de estereotipos, prexuı́zos e discriminación por razón 

de sexo, orixe, raza, etc.  

3. Educouse para a corresponsabilidade doméstica e de coidado das persoas.  

4. Promoveuse a igualdade no deporte e na actividade fı́sica.  

5. Incluı́use a igualdade nos plans de formación do profesorado.  

6. Visualizouse con exemplos concretos pequenas actitudes ou comentarios, que 

supoñen unha violencia contra as mulleres.  

7. Déronse pautas sobre como actuar tanto no caso das vı́timas como das que 

poden ser testemuñas ou observadores.  

8. Educouse sobre o respecto a todas as diferentes identidades de xénero. 

9. Implantáronse pautas para a prevención, detección e reacción para evitar 

calquera tipo de acoso ou discriminación.  

10. Hai percepción social da contorna educativa sobre o traballo en prol da igualdade 

que realiza o Colexio?. 

Logo da análise e da valoración destes datos, estableceranse propostas de mellora para 

os seguintes cursos escolares co fin de ir completando e modificando este plan en 

función das necesidades e os cambios que demanda a sociedade. 

 

 

 

 

A Coruña, 25 de novembro de 2019 

 
 
 
 O Equipo Directivo. 
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ANEXO PXA 19-20 
 
 

Durante o presente curso académico o equipo directivo do centro impulsará a concreción 

de medidas e actividades baseadas no recollido no recente Plan de Igualdade, que pasou a 

formar parte do Proxecto Educativo de Centro. 

 

O traballo en prol da igualdade estará respaldado polo claustro e o consello escolar e os 

diferentes equipos de coordinación docente, de xeito que a transversalidade das 

actividades e medidas adoptadas, sexa o común denominador delas. 

 

No seguinte cadro amosamos unha proposta de liñas de actuación para este curso 

baseadas nos obxectivos do plan de igualdade. 

 

 

PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES. 

- Realización de contacontos de promoción da igualdade “Princesos e Princesas” 

na Semana da Igualdade(finais de novembro) 

- Animación lectora sobre igualdade para 3º e 4º de primaria. 

- Actividade grupal e visual “Gran lazo da igualdade” o 25N 

- Colocación de cartelería específica de promoción da igualdade nos espazos do 

centro 

- Promover a participación das nenas nas diferentes actividades extraescolares. 

- Actividades no día da muller traballadora 8M: exposicións, unidades didácticas, 

elaboración de material audiovisual, etc. 
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PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE XÉNERO. 

- Participación nas actividades da plataforma veciñal PICUS en prol da igualdade e 

contra a violencia de xénero. 

- Continuar integrados na plataforma PICUS, aportando propostas dende o colexio. 

- Manifestar o noso rexeitamento se houbese algún caso. 

 

PROMOCIÓN DO RESPECTO POLA DIVERSIDADE AFECTIVO-SEXUAL. 

- Traballar dende a materia de valores e relixión o respecto pola diversidade sexual 

a través de materiais didácticos propios ou alleos. 

 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE LGBTIFOBIA. 

 

- Aplicación de las NOF, PAT e Plan de Convivencia para abordar a posible 

existencia e calquera caso de LGTBIfobia. 

ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

- Creación de un novo espazo na entrada do colexio, “Biblioteca en Igualdade” 

cunha inversión en mobiliario, e bibliografía de 5000€ 

- Propoñer a modificación de usos e espazos do patio de recreo, aportando novos 

materiais para así promover a igualdade no tempo de lecer. 

ELIMINACIÓN DOS ESTEREOTIPOS DE XÉNERO NA TRANSMISIÓN DOS VALORES E DOS 

SABERES. 

- Propoñer dende a CCP aos diferentes equipos docentes a revisión das 

programacións e contidos para evitar neles estereotipos de xénero. 

XESTIÓN DOS ESPAZOS, DOS RECURSOS E AS OPORTUNIDADES DE REALIZACIÓN 

VOCACIONAL DE XEITO INCLUSIVO. 

- Utilizar o novo espazo de biblioteca en igualdade para a promoción de lecturas e 

contidos audiovisuais en igualdade 

- Organizar o recreo para promover actividades de participación e inclusión. 

Utilizar a participación no Plan Proxecta a través do Voluntariado Miúdo para esta 

organización. 



 20

- Promover o espazo maker no corredor, capitaneado por alumnas de 5º e 6ºEP, 

principalmente. 

INCLUSIÓN DOS VALORES COEDUCATIVOS NA XESTIÓN DA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

- Revisar o Plan de Convivencia e as NOF para incorporar ou mellorar diferentes 

apartados onde esté máis presente a coeducación e a igualdade. 

 
 
 


