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1. INTRODUCIÓN 

As mestras e mestres de todo o mundo, como  formadores da futura sociedade, 

debemos ter en conta que o principio básico para desenvolver unha convivencia de 

calidade é a igualdade entre o alumnado, sendo esta unha demanda social á que 

desde a escola debemos dar resposta. Debemos crear as condicións necesarias 

para potenciar as aprendizaxes que valoran e enriquecen a diversidade. Educar 

significa promover o desenvolvemento integral das persoas, polo que resulta 

necesario favorecer ese valor entre o alumnado para superar as limitacións impostas 

polo xénero a través dun traballo sistemático na Comunidade Educativa. 

 Desde a familia e na escola proporciónanse modelos de conduta e impóñense 

comportamentos que os medios de comunicación e o grupo de iguais lles reforzan. 

Por iso, o proceso de  coeducación comeza na familia e a escola, sendo os primeiros 

espazos de socialización desde os cales se compensan os desaxustes de orixe 

diversa, como aqueles que proveñen de prexuízos sexistas que poden incidir no 

desenvolvemento dos nenos/as nos seus primeiros anos. Desde a escola debemos 

identificar as diferenzas entre mulleres e homes, non só fisicamente, senón tamén 

nos diversos ámbitos da sociedade, desenvolvendo unha reflexión e crítica sobre 

aqueles aspectos que xeran discriminación entre as persoas polo simple feito de ser 

de distinto sexo, aproveitando tales diferenzas para enriquecer e completar o 

desenvolvemento do alumnado. Á hora de falar este tema debemos ter especial 

coidado xa que o sexo asignado ao nacer, puramente por cuestións biolóxicas, non 

sempre se corresponde coa Identidade de Xénero, e iso é algo que debe saber o 

noso alumnado. 

Este Plan ofrece pautas para a promoción da igualdade de xénero, a 

coeducación e a prevención da violencia de xénero nos centros educativos, 

incorporando de forma integrada e transversal a perspectiva de xénero en todas as 

actuacións do centro. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO. 

A lexislación educativa, que vehicula as políticas públicas en materia de 

igualdade dirixidas aos centros educativos, inspírase no marco legal antedito. A Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, manifesta no seu preámbulo que a 

educación                                                              

coñecementos,      como os valores que a sustentan. Un dos principais fins        

             formación no respecto dos dereitos, das liberdades fundamentais e da 

igualdade efectiva de oportunidades entre mulleres e homes,      como a valoración 

critica das desigualdades, de forma que sirvan para superar os comportamentos 

sexistas. O artigo 1 desta lei establece como principio da educación “  

desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre 

homes e mulleres,      como a prevención da violencia de xénero   E            

                                                 consecución de determinados fins, 
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                        “educación no respecto dos dereitos e liberdades 

f           ,                                                h                  

Os decretos de currículo desenvolven estes principios. Para impulsar o modelo de 

escola co educativa, a Consellaría de Educación, Universidade e Formación 

Profesional (en diante CEUFP), xunto coa Secretaria Xeral da Igualdade, aprobou o I 

Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016- 2020, 

para desenvolver o principio de igualdade de oportunidades e a prevención da 

violencia de xénero. 

 

Para elaborar o presente Plan de Igualdade tívose en conta a seguinte normativa 

vixente: 

 A Constitución española de 1978 recoñece no seu artigo 14 a igualdade de 

toda a cidadanía española ante a lei sen que poida prevalecer discriminación 

por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Así mesmo, establece a 

educación como un dereito fundamental e obriga aos poderes públicos a 

garantir este dereito a toda a cidadanía española (artigo 27 CE). 

 A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para a igualade efectiva de mulleres 

e homes establece: 

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

                                 fi   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 

                 fi         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 

            ,              ,         fi        ,              

actuacións:  

A. A atención especial nos currículos e en todas as etapas 

educativas ao principio de igualdade entre mulleres e homes.  

B. A eliminación e o rexeitamento dos comportamentos e 

contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación 
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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" 

 

 Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, pola que se aproba o texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de igualdade. 

- 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  

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

                   fi  ,                              x                    

                fi    ó                 x       ,         ,         x     

criterios de avaliación  

 

- 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 
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activamente principios pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe das 

mulleres.  

- 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.  

 

- 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 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 realiza  ó                       fi    próximas a datas de 

celebracións internacionais relacionadas co recoñecemento efectivo de 

dereitos a persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais". 
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 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia establece como un 

bxectivo da educación primaria desenvolver unha actitude contraria aos 

“   x  z                                         x  tas e de discriminación 

por cuestións de diversidade afectivo -   x       

 

 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 

   fl    ,                  ó              ,                             

 

Para a elaboración deste Plan tivéronse en conta catro principios inspiradores:  

 T                                x      como un principio transversal e 

sempre presente na actividade educativa.  

 Igualdade: todas as persoas nacen libres e iguais en dignidade e 

dereitos. Polo tanto, o noso deber educativo é procurar que se respecte 

este dereito ofrecendo igualdade e equidade de oportunidades a todo o 

noso alumnado.  

        ó             ó                           ó                 ó     

diversidade sexual e a integración plena de todas as persoas na 

                                              flú     ú      ó  

afectiva ou sexual. Ademais o noso centro defende a educación inclusiva 

como o medio máis efectivo de combater as actitudes discriminatorias. 

Entendemos que a educación inclusiva é unha forma de vida baseada 

na crenza de que cada persoa é valorada e pertence a un grupo. Para 

que todo o alumnado se sinta incluído, é necesario apoiar as cualidades 

e as necesidades individuais de todo o alumnado da comunidade 

escolar. 

 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE 

DE XÉNERO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGBTIFOBIA. 

 

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 e en base á memoria de AUTOAVALIACIÓN do centro levará a 
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acabo ou diagnóstico do centro co obxectivo de cambiar e mellorar a realidade, se 
se ve necesario. As dimensións coas que nos apoiamos para analizar a situación 
real do centro foron:  

En relación aos roles exercidos e espazos de representación ocupados por 
homes e mulleres na Comunidade Escolar. 

O noso centro conta con seis unidades de Educación Infantil e doce de 
Educación Primaria. O número total de alumnado é de 402 entre nenos e nenas. O 
profesorado está composto por trinta mulleres e catro homes. Ademais contamos no 
centro con persoal non docente, todas mulleres menos dous conserxes, homes. O 
Equipo Directivo está formado por 2 mulleres e un home a pesar da maioría de 
mulleres no Claustro. A xunta directiva de ANPA está integrada na súa maioría por 
mulleres. A representación das familias no Consello Escolar componse de 5 mulleres 
tamén. Polo que podemos dicir que se trata dun centro maioritariamente feminino. 

O centro 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, fútbol, 
dispoñemos dunha variedade de xogos tradicionais, pintados ao longo do perímetro, 
co obxectivo de que ningún xogo monopolice o espazo. O que facilita os espazos 
coeducativos e de inclusión.  

En relación co alumnado, cabe destacar que está composto por unha porcentaxe 
equivalente de nenos (189) e nenas (212). Ademáis, á hora de componer os grupos 
tense en conta a paridade para formar as aulas tentando na medida do posible, que 
haxa igual número de nenos que de nenas. 

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. A representación 
de nais no ANPA tamén é maioritaria, a xunta directiva son mulleres excepto un que 
é o presidente, así como o seus representantes no Consello Escolar. No Consello 
Escolar a porcentaxe de mulleres é do 90%. Resulta rechamante a composición das 
Comisións do devandito órgano, todas ompostas por mulleres. Isto relaciónase cos 
espazos ocupados tradicionalmente por homes e mulleres na nosa sociedade.  

 
En relación co sexismo lingüístico nos documentos do Centro. 

 Analizouse a linguaxe utilizada nos documentos do Centro, Actas, circulares 
internas, comunicacións ás familias e ao alumnado e a Axenda Escolar. En moitos 
casos apréciase un uso abusivo do masculino xenérico para referirse a ambos os 
sexos, mentres que os termos en feminino son moi escasos, na maioría das 
ocasións aparecen cando se usa o dobre xénero. O xenérico inclusivo (profesorado, 
        ,…)    ú                                              E            
Libros de Texto e Materiais Didácticos, aínda que nos últimos anos víronse 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.  
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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 habendo 
tendencia a utilizar o masculino cando se dirixen a nenos e nenas e a elección dun 
neno á hora de trasladar obxectos pesados. 

En relación á distribución e uso do patio 

Existen algunas diferenzas na repartición e uso dos espazos escolares entre 
nenos e nenas, sendo máis habitual o uso de pistas deportivas por parte dos nenos 
e as zonas periféricas, soportáis ou bancos polas nenas. Cada vez nótase menos a 
realización de xogos principalmente físicos como o fútbol por parte do xénero 
masculino, compartindo este coas alumnas paulatinamente. 

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.  

 
En relación coa repartición de tarefas e responsabilidades familiares. 

 Aínda que o trato é bastante igualitario cara a fillos e fillas. Segue habendo 
estereotipos que están aínda presentes nas familias véndose reflectido nalgunhas 
actividades, por exemplo, que aos nenos vístenos de azul e ás nenas de rosa, ou 
que estas son sentimentais e os homes non teñen dereito a chorar. Na repartición 
das tarefas familiares segue habendo unha porcentaxe maior nas de carácter 
doméstico que recae sobre todo na muller, mentres que nas responsabilidades 
económicas ou de solicitudes son asignadas ao home, por outra banda, a 
colaboración nas tarefas domésticas é lixeiramente maior nas nenas que nos nenos. 
O trato desigual cara aos fillos e as fillas reflíctese tamén na elección de distintos 
xoguetes. A súa eliminación é un factor importante para lograr a igualdade entre 
mulleres e homes.  

 

 

 



PLAN DE IGUALDADE                                                                     CEIP PLURILINGÜE A MAGDALENA 
 

 
10 

4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS QUE SE ABORDAN NO PLAN: 

 Eliminar os estereotipos de xénero, educando na diversidade.  

 Potenciar os xogos cooperativos e os xoguetes non sexistas.  

 Integrar de modo transversal en todas as áreas do currículo a 

responsabilidade co traballo doméstico aclarando que este tamén se refire ao 

coidado de maiores, menores e discapacitados.  

 Favorecer a resolución de conflitos derivados das diferenzas de xénero, 

desenvolvendo a capacidade de diálogo.  

 Analizar reflexiva e críticamente a linguaxe, asumindo outras alternativas para 

o seu uso evitando a desigualdade e afrontando unha linguaxe coeducativo.  

 Implicar á Comunidade Educativa no desenvolvemento do proxecto. 

 

4.1. Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes.  

- Fomentar a implicación de toda a Comunidade Educativa nun modelo 

de escola coeducativa. 

- Promover a participación e implicación das familias no traballo 

coeducativo. 

- 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. 

 

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

xénero.  

- Integrar e contemplar de modo transversal a perspectiva de xénero no 

Plan de Centro e os proxectos que o integran. 

- Realizar cada curso escolar accións encamiñadas a visibilizar 

desigualdades e a reducir desequilibrios detectados. 

- Impulsar e favorecer a práctica inclusiva e equitativa mediante a 

utilización dunha linguaxe non sexista nas súas expresións visuais, 

orais, escrito e contornas dixitais. 

- Promover a boa convivencia libre de comportamentos sexistas e 

modelos estereotipados, tanto nas relacións co alumnado entre si como 

a relación de este co profesorado, así como estender o rexeito de toda a 
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Comunidade Educativa ás actitudes e modelos que xeran a violencia de 

xénero, en calquera das súas formas. 

- Incluír actuacións para eliminación de actitudes e prácticas 

discriminatorias baseadas na idea de inferioridade e superioridade de 

calquera expresión de identidade de xénero, coidando a socialización 

igualitaria e a educación emocional en todos os niveis. 

 

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

- Incluír actuacións para eliminación de actitudes e prácticas 

discriminatorias baseadas na idea de inferioridade e superioridade de 

calquera orientación sexual. 

- Contemplar dentro da acción titorial actuacións específicas de educación 

en valores non sexistas, deconstrución de roles de xénero, educación 

afectivo-sexual tendo en conta as distintas orientacións sexuais, 

autonomía persoal, construción do auto concepto, educación emocional, 

adecuada xestión de conflitos e prevención da violencia de xénero. 

- 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.  

 

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

- Favorecer o coñecemento do propio corpo, procurando coñecer as 

diferenzas entre mozos e mozas; diferenzas que é necesario coñecer 

para poder eliminar estereotipos. - Educar na igualdade sen caer nos 

roles de xénero nin no xénero como estancos únicos, hai moitas formas 

de ser e sentirse mulleres ou homes, hai persoas que non senten que o 

seu sexo biolóxico estea en consonancia coa súa identidade de xénero 

e persoas con orientacións sexuais diversas (lesbianas, gais, bisexuais 

e heterosexuais). A nosa sociedade é plural e todas as persoas deben 

ter os mesmos dereitos independentemente da súa identidade de 

xénero ou orientación sexual. 

- Favorecer actividades de sensibilización, información, formación e 

intervención para toda a comunidade educativa. 
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5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS SEGUINTES ÁMBITOS: 

Toda a Comunidade Escolar debe ir impregnándose do feito coeducativo para 

conseguir unha igualdade entre homes e mulleres real e efectiva. Para iso é 

necesario considerar a coeducación como un eixo transversal. 

5.1. Organización do centro. 

A metodoloxía basearase principalmente na participación activa dos alumnos/ as, 

tentando potenciar con iso, o compromiso ante unha realidade non igualitaria. 

Cremos importante seguir unha liña de actuación onde se siga a coeducación nas 

situacións habituais da aula e nas diversas actividades educativas, evitando 

considerala como un agregado máis ao currículo. Por isto seguiranse os trazos 

metodolóxicos esenciais para Primaria: Carácter interactivo de aprendizaxes, 

globalización, importancia da creación de ambientes ricos para a comunicación, 

papel activo do alumnado, traballo en equipo,...etc. Será prioritaria a construción dun 

clima de aula autenticamente coeducativa porque a participación activa de nenos e 

nenas xoga un papel decisivo.  

O xogo é un dos medios de aprendizaxe e de socialización máis interesantes que se 

dan na infancia. No xogo proxéctanse, ademais, os estereotipos e modelos 

imperantes nunha comunidade determinada. Procurarase que nenos e nenas 

compartan xogos, evitando a formación de grupos pechados, favorecendo o grupo 

mixto e que non se discrimine a participación dunha persoa por razón do seu sexo.  

Dado que somos un Centro TIC e, ademais, aproveitando a implantación do 

Programa Edixgal, utilizaranse as Novas Tecnoloxías para traballar algunhas 

actividades, como a procura de información, realización de actividades con temas 

alusivos á Igualdade, etc. 

 

5.2. Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos 

valores e dos saberes. 

 

No NOFC farase constar que todos os espazos e instalacións estarán preparados 

para a utilización tanto de mozos como de mozas, o seu uso quedará supeditado á 

actividade para realizar neles e nunca supoñerán unha discriminación por sexo. 

Salvo nos aseos e vestiarios que deben quedar perfectamente indicados o uso 

masculino e o feminino. Tamén se expoñerá claramente nos materiais do centro o 

seu uso comunitario: compartido por alumnos e alumnas, ou no seu caso por 

profesores –profesoras, ou pais-nais. A persoa encargada dos materiais educativos 

ou no seu caso os usuarios destes (profesores e profesoras ou persoal docente) 

vixiarán porque os materiais non conteñan ningún elemento discriminatorio por 

cuestión de sexo. Igualmente ante a adquisición de novos materiais debe vixiarse de 

que non conteñan propostas discriminatorias por razón de xénero ou outros motivos 

que supoñan rexeitamento dos usuarios aos que se destinan estes materiais. 
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Hai días sinalados que celebramos no curso escolar e convén planificar unhas 

actividades que marquen estas celebracións cun carácter coeducativo concreto: 

• D    5              “C                           M        

 N      “C    ñ     x         x             x       

 30    x        “D      P z   

 8 de marzo  “D                             

 S       CULTUR  S  “M ll                …    

 Ef            P      x  ,             …  

 “P              x                   

 Día do libro.  

Ademáis o centro participa en actividades propostas polo concello como o programa 

“CONT MOS  GU L ,           traballa a igualdade entre homes e mulleres, así 

como o coñecemento e recoñecemento de mulleres importantes da historia 

descoñecidas polos nenos e nenas na etapa escolar. 

 

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

realización vocacional de xeito inclusivo. 

 

ESPAZOS: 

 Nos patios: 

                        x           “X          P             ,       z     x     

cooperativos que involucran a toda a comunidade educativa e sobre todo ao 

alumnado sen importar a razón de raza ou sexo. 

Establécense competicións e recunchos de xogos tradicionais e modernos no que 

xogan todos os nenos cos seus iguais sen distincións. 

 Nas aulas ou corredores do centro: 

Será de grande importancia a coordinación do profesorado que traballa no mesmo 

nivel Educativo incidindo en aspectos tales como a análise, dende a perspectiva de 

xénero, dos materiais curriculares, especialmente os libros de texto. 

Empregarase unha linguaxe non sexista na oralidade da nosa práctica educativa, 

nos recursos didácticos que ofrecemos na aula, nas informacións que mandamos ás 

f       ,     …  

Incluirase a perspectiva de xénero en todas as materias. A invisibilidade das 

mulleres nos contidos curriculares é tan obvia, que nos resulta difícil a súa inclusión. 

Hai que realizar para iso unha procura de mulleres relevantes na materia, causas, 

motivos polos que foron invisibilizadas               ,      ,             …   
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Cando o titor ou titora dun grupo, ou calquera membro do equipo docente do centro, 

observe que un alumno ou unha alumna menor de idade manifeste, de maneira 

reiterada, actitudes dunha identidade de xénero non coincidente co sexo asignado 

ao nacer, prestará atención ás dificultades que poidan xurdir e os pais que así o 

desexen poderán asistir a unha reunión con quen exerce a orientación educativa no 

centro, na que se informará dos feitos observados. 

Analízanse os estereotipos sexistas, incidindo na sensibilización sobre a perda que 

conleva unha socialización non igualitaria e promovendo actuacións que supoñan a 

ruptura cos roles de feminidade ou masculinidade través das prácticas educativas. 

 Noutras dependencias: Biblioteca, aula de informática... 

P                                                              E                    

actualidade para sensibilizar sobre a necesida          z                          

 

RECURSOS:  

 Subministracións: Material para actividades docentes. Dotarase unha partida 
para financiar as actividades de coeducación programadas con motivos dos 
días conmemorativos e calquera outra que xurda.  

 
 Adquisicións de material inventariable: Material de biblioteca. Ao realizar as 

compras de libros destinarase parte do orzamento aos relacionados con 
coeducación e prevención da violencia de xénero.  
 

 Actividades grupais externas ao centro: Velarase para que as actuacións que 

realicen as empresas, asociacións e institucións respecten os principios de 

igualdade de xénero. En caso de detectar algunha deficiencia, comunicarase 

ao organismo competente 

 

5.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia 

escolar. 

Os educadores debemos tomar conciencia dos nosos valores persoais e dos 

nosos prexuízos no momento de relacionarnos cos nenos e darnos conta como 
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estes inflúen na súa educación. Así mesmo, débense actualizar os nosos propios 

valores para transmitilos sen medo e con claridade. Debemos promover 

comportamentos persoais e sociais que lles axuden a conformar a súa escala de 

“             humanos, e desenrolar valores tales como a liberdade, a xustiza, a 

tolerancia, a solidariedade, a ecoloxía, o respecto, a gratitude, a xenerosidade... 

Debemos animalos a que personalicen os seus valores reflexionando cunha actitude 

crítica, tomando decisións e actuando en consecuencia.  

 

Polo tanto, e para conseguir a inclusión destes valores deberemos: 

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

 promover actividades de coidado entre persoas, do medio ambiente 

etc. 

•                                          x         x       

• promover meto    x                                            

•                                        z   ó          f    

• promover actividades de intervención social na comunidade educativa. 

 

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. 

Para conseguir os mellores resultados co desenvolvemento do Plan de Traballo, 

levarase a cabo unha avaliación continua que permita avaliar se os obxectivos 

expostos son os adecuados e as actividades propostas son as correctas para lograr 

os obxectivos propostos e así realizar as modificacións oportunas. Valorarase o grao 

de implicación de cada un dos membros que compoñen a Comunidade Educativa, 

así como a coordinación e o grado de aceptación das propostas.  

A avaliación final valorará os resultados obtidos, as posibles melloras, as 

necesidades e o grao de satisfacción coa experiencia. Empregaranse, entre outros, 

os seguintes métodos de avaliación: 

- Revisión dos obxectivos e actividades expostas. 

- Avaliación das actividades propostas. 

- Reunión de seguimentos cos titores. 

L                            ó  destes datos, estableceranse propostas de mellora 

para os seguintes cursos escolares co fin de ir completando a abordaxe dos distintos 

obxectivos coeducativos. 


