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PLAN PARA A IGUALDADE. CEIP “MANUEL FRAGA IRIBARNE” DE CARIÑO

1.- Introdución.

Este  plan  xurde  non  só  pola  esixencia  normativa,  senón  que  parte  do  convencemento  da
necesidade  de  recoller  nun  documento  as  liñas  de  traballo,  as  actuacións  e  as  estratexias
metodolóxicas para a concreción dun modelo educativo que fomente a igualdade de trato e o
respecto  entre  o  alumnado,  e  por  extensión  entre  todas  as  persoas  que  integran  a  nosa
comunidade educativa.

Os obxectivos resúmense en tres actuacións:  prevención, detección e eliminación de condutas
contrarias á convivencia xeradas desde a discriminación ou a desigualdade no trato por mor da
identidade de xénero.

2.- Contextualización e marco normativo.

2.1.- Contextualización do centro.

O CEIP “Manuel Fraga Iribarne” é o único centro de educación infantil e primaria do concello de
Cariño,  no  momento da  redacción  deste  documento escolariza  187 alumnas  e  alumnos  en 3
unidades de E. Infantil e 7 unidades de E. Primaria. O ISEC sitúase nun nivel medio baixo.

Nos  últimos  anos  obsérvase  un  descenso  importante  da  matrícula,  consecuencia  da  crise
económica xerada pola redución das saídas laborais no concello.

O alumnado é maioritariamente castelán falante, e ese idioma é o considerado como materno na
E. Infantil.

Non  hai  que  salientar  conflitos  graves  entre  o  alumnado,  non  se  detectaron  casos  de
rexeitamento, abuso ou acoso que fixera necesario activar protocolos de actuación.

Tampouco se detectan episodios de discriminación por razóns de xénero.

O colexio participa en diferentes programas e iniciativas da Consellería de Educación: 

e-dixgal Ensino dixital en quinto e sexto de E. Primaria

PLAMBE PLAn de Mellora de Bibliotecas Escolares

Proxecta PDC-Dafis
“Recíclate con Sogama”

Contratos-programa Mellora da competencia matemática, mellora da competencia en 
ciencia e tecnoloxía, e INCLÚE-T

Robótica Materia de libre configuración en 4º e 6º de E. Primaria

Seccións Bilingües Áreas impartidas en inglés en 3º,4º,5º e 6º E. Primaria
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2.2.- Marco normativo.

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, recolle no seu artigo 1 “o desenvolvemento, na
escola,  dos  valores  que  fomenten  a  igualdade  efectiva  entre  homes  e  mulleres,  así  como  a
prevención da violencia de xénero”. O artigo 2 define un dos fins da educación como 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 no seu
artigo  23  a  igualdade  en  dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e  mulleres.  É  unha  labor
fundamental da escola a eliminación dos obstáculos que impiden ou limitan a plena igualdade
entre as nenas e os nenos. O artigo 24 obriga á revisión dos recursos educativos: libros de texto,
materiais  dixitais,  etc,  co  fin  de  rexeitar  aqueles  que  son  contrarios  ao  respecto  e  ao  igual
tratamento entre as persoas sen importar a orientación sexual e a identidade de xénero.  Así
mesmo imponse a necesidade de fomentar o coñecemento do papel das mulleres ao longo da
historia.

A lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, 
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, dedica o capítulo V ás medidas no ámbito 
educativo:

Artigo 22. Inclusión da realidade LGTBI no deseño curricular. 

Artigo 23. Prevención de actitudes e comportamentos discriminatorios en relación á orientación 
sexual e identidade de xénero.

Artigo 25. Implicación das ANPA

Artigo 26. Favorecer a visibilidade do alumnado LGTBI. Evitar o acoso.

o decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na
Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  determina  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”.

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),   incide  no  principio  de  igualdade  entre  homes  e  mulleres,  e  determina  a
necesidade de levar a cabo actuacións de prevención, reeducación e corrección.
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3.- Análise da situación de centro.

Non existen precedentes nos últimos anos de actuacións contrarias á convivencia relacionadas
coa  discriminación  por  razón  de  identidade  de  xénero.  Non  foi  necesario  aplicar  medidas
correctoras nin determinar estratexias educativas para eliminar comportamentos inadecuados. 

Táboas alumnas e alumnos

Nenas Nenos

E. Infantil 21 13

E. Primaria 61 92

Frecuencia de cada nota nas cualificacións da 1ª avaliación e E. Primaria do curso 2019-
2020

Nota 1ºA 2ºA 3ºA 4ºA
Nenas Nenos Total Nenas Nenos Total Nenas Nenos Total Nenas Nenos Total

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
4 6 0 6 0 2 2 0 0 0 0 3 3
5 5 10 15 0 31 31 9 4 13 2 27 29
6 1 3 4 1 12 13 8 8 16 4 22 26
7 10 7 17 7 17 24 18 13 31 4 20 24
8 31 37 68 13 21 34 17 20 37 23 49 72
9 54 44 98 20 13 33 21 21 42 28 37 65

10 9 7 16 4 9 13 17 6 23 19 20 39

Nota 5ºA 5ºB 6ºA
Nenas Nenos Total Nenas Nenos Total Nenas Nenos Total Primaria

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6

4 3 3 6 1 3 4 4 2 6 27

5 5 7 12 2 22 24 7 16 23 147

6 12 5 17 3 14 17 24 13 37 130

7 6 9 15 2 8 10 22 10 32 153

8 14 12 26 9 8 17 22 22 44 298

9 18 5 23 10 9 19 10 29 39 319

10 13 4 17 18 8 26 11 7 18 152
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Alumnado inscrito en actividades deportivas dentro do programa XOGADE.

Nenas 23 Participación voluntaria e cun límite de 46 
inscricións.Nenos 23

Tamén sería  interesante  reflectir  aquí  os  resultados  das  probas  de  diagnóstico,  pero  a  baixa
asistencia do alumnado non permite extraer conclusións.

Profesorado.

Mestras Mestres

E. Infantil 4 0

E. Primaria 6 2

Infantil / Primaria 4 3

Profesorado: cargos e outras responsabilidades no colexio.

Muller Home

Directora x

Xefe de Estudos x

Secretario x

Coordinadora EDLG x

Xefa ACE x

Xefe Dto de Orientación x

Coordinadora Biblioteca x

Coordinadora TIC x

Coordinadora E. Infantil x

Coordinador e-dixgal x

Coordinador Sec. Bilingües x

Páxina 7



PLAN PARA A IGUALDADE. CEIP “MANUEL FRAGA IRIBARNE” DE CARIÑO

4.- Liñas de actuación. 

4.1.- Obxectivos.

LIÑA DE ACTUACIÓN. OBXECTIVOS.

Prevención.

Sitúanse neste punto todas 
aquelas actuacións enfocadas 
á formación da comunidade 
educativa en materia de 
igualdade. Neste apartado 
elaboraranse protocolos e 
libros de estilo que validen a 
adquisición de recursos ou a 
selección de vídeos, lecturas, 
etc. 
Os libros de estilo unificarán a 
redacción de documentos 
oficiais.

1. Elaborar un protocolo para a adquisición e/ou uso de 
materiais didácticos desde o punto de vista da 
perspectiva de xénero.

2. Realizar accións informativas para a comunidade 
educativa. 

3. Incluír a perspectiva de xénero na redacción dos 
documentos do colexio. 

4. Analizar a oferta de actividades cara ao alumnado desde 
a perspectiva de xénero.

5. Facilitar modelos profesionais da presenza das mulleres 
na actividade científica, tecnolóxica e deportiva.

6. Divulgar as boas prácticas en materia de igualdade.

7. Elaborar recursos educativos que fomenten a 
coeducación.

8. Promover a participación e implicación das familias no 
traballo coeducativo.

9. Contemplar a perspectiva de xénero na creación, 
reforma, organización e aproveitamento dos espazos do 
colexio.

LIÑA DE ACTUACIÓN. OBXECTIVOS.

Detección
Recolle aspectos como as 
relacións de uso abusivo do 
poder, sexan visibilizadas a 
través da violencia ou non. 
Trátase de incorporar a 
detección precoz de condutas 
de abuso, discriminación e 
menosprezo, ás dinámicas do 
colexio.

10. Implicar ao Consello Escolar na detección de actitudes 
contrarias á convivencia.

11. Establecer co concello e outros axentes sociais un 
protocolo de actuación ante a detección de casos de 
violencia de xénero no entorno familiar.

12. Recoller datos entre o alumnado sobre participación, 
convivencia e relacións interpersoais.

13. Favorecer a intervención do alumnado sobre o seu 
entorno para detectar situacións e actitudes de abuso, 
violencia e discriminación por mor da identidade de 
xénero.
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LIÑA DE ACTUACIÓN. OBXECTIVOS.

Creación de respostas 
eficaces.

14. Eliminar estereotipos e sesgos machistas en diferentes 
ámbitos: linguaxe, tempo de lecer, espazos de docencia, 
estudo, documentos, etc

15. Actuar de xeito inmediato para a resolución de abusos, 
discriminacións por razón de identidade e violencia de 
xénero.

16. Establecer estratexias de apoio ao alumnado vítima de 
violencia de xénero.

4.2.- Medidas de actuación.

OBXECTIVO. MEDIDAS DE ACTUACIÓN.

1. Elaborar un protocolo para a 
adquisición e/ou uso de materiais 
didácticos desde o punto de vista 
da perspectiva de xénero.

M1.Redacción dun documento que recolla as pautas 
para analizar a presenza de sesgos machistas 
e/ou actitudes de desigualdade nos materiais 
didácticos. O fin é rexeitar os materiais que 
non fagan un tratamento positivo da 
perspectiva de xénero.

M2.Revisión dos recursos bibliográficos, incluídos 
libros de texto, do centro para analizar o 
tratamento que fan da perspectiva de xénero 

2. Realizar accións informativas para 
a comunidade educativa. 

M3.Promover charlas dirixidas ao alumnado.

M4.Deseñar actividades de sensibilización e 
información  sobre o tratamento da 
perspectiva de xénero en ambientes dixitais 
( redes sociais, videoxogos, etc)

M5.Incluír a política de igualdade nos contidos das 
aulas de familia.

M6.Mellorar a oferta de actividades formativas para 
o profesorado mediante os PFPP

M7.Divulgar entre o profesorado os plans e 
programas da Consellería de Educación en 
relación coa igualdade.
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3. Incluír a perspectiva de xénero na 
redacción dos documentos do 
colexio. 

M8.Recoller no Plan de Orientación e no Plan de 
Acción Titorial actuacións dirixidas a promover
a coeducación.

M9.Revisar o tratamento que da perspectiva de 
xénero faise no plan de convivencia e nas 
normas de organización, funcionamento e 
convivencia.

M10.Incluír nas programacións docentes o 
tratamento da igualdade e a non 
discriminación por razón de sexo ou 
diversidade afectiva.

M11.Recoller na Programación Xeral Anual as pautas
para a revisión do plan de igualdade.

M12.Crear un estilo único para os documentos do 
colexio, coa utilización dunha linguaxe 
inclusiva non sexista.

M13.Promover o uso de xenéricos como profesorado, 
alumnado, persoa titora, etc , en substitución 
de termos que fan referencia a un sexo.

M14.Evitar o uso de expresións incorrectas como a 
utilización de caracteres non normativos ( @ 
ou X )

4. Analizar a oferta de actividades 
cara ao alumnado desde a 
perspectiva de xénero.

M15.Rexeitar actividades que fagan un tratamento 
desigual desde a perspectiva de xénero.

M16.Introducir en todas as actividades unha 
compoñente formativa en prol da igualdade.

M17.Non colaborar con asociacións e entidades que 
non promovan a igualdade entre nenas e 
nenos.

5. Facilitar modelos profesionais da 
presenza das mulleres na 
actividade científica, tecnolóxica e 
deportiva.

M18.Visibilizar a presenza da muller en diferentes 
ámbitos.

M19.Utilizar exemplos femininos en actividades de 
promoción do deporte.

M20.Eliminar estereotipos respecto aos ámbitos de 
realización persoal e profesional.
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6. Divulgar as boas prácticas en 
materia de igualdade.

M21.Identificar boas prácticas no tratamento da 
igualdade e a diversidade social.

M22.Pomocionar entre o alumnado as actitudes de 
superación da discriminación, o abuso e a 
violencia de xénero.

M23.Utilizar a presenza do colexio en Internet para 
divulgar as boas prácticas en materia de 
igualdade.

7. Elaborar recursos educativos que 
fomenten a coeducación.

M24.Analizar desde a perspectiva de xénero os 
materiais de elaboración propia que difunde o 
profesorado entre o alumnado.

M25.Preparar recursos que fomenten a coeducación.

8. Promover a participación e 
implicación das familias no traballo
coeducativo.

M26.Incluír aspectos relacionados coa perspectiva de 
xénero nos contidos das aulas de familia.

M27.Implicar ás familias na superación de roles 
sexistas na vestimenta, o xogo, o deporte, a 
lectura, o xoguete, etc

M28.Promover entre as familias a 
corresponsabilidade nas tarefas do fogar, 
referido ás nenas e nenos.

M29.Solicitar a participación das familias na 
preparación de charlas onde se visibilicen roles 
non marcados na orientación profesional.

9. Contemplar a perspectiva de 
xénero na creación, reforma, 
organización e aproveitamento dos 
espazos do colexio.

M30.Promover a utilización dos espazos do patio en 
igualdade.

M31.Evitar a presenza de roles sexistas no uso dos 
espazos

M32.Analizar desde a perspectiva de xénero calquera 
reforma ou creación de novos espazos.
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OBXECTIVO. MEDIDAS DE ACTUACIÓN.

10. Implicar ao Consello Escolar na 
detección de actitudes contrarias á 
convivencia.

M33.Crear unha comisión dentro do Consello Escolar
para o seguimento das iniciativas relacionadas 
coa perspectiva de xénero.

M34.Compartir información dentro do Consello 
Escolar, sen prexuízo da normativa en materia 
de protección de datos de carácter persoal, 
para a detección de situacións de abuso e/ou 
violencia de xénero en entornos familiares.

11. Establecer co concello e outros 
axentes sociais un protocolo de 
actuación ante a detección de 
casos de violencia de xénero no 
entorno familiar.

M35.Mellorar a colaboración cos diversos 
departamentos do concello relacionados coa 
detección e o tratamento de situacións de 
discriminación e violencia de xénero en 
entornos familiares.

M36.Fomentar a colaboración con entidades socio-
educativas.

12. Recoller datos entre o alumnado 
sobre participación, convivencia e 
relacións interpersoais.

M37.Analizar a participación do alumnado en 
proxectos de innovación, actividades 
deportivas, clubs, etc, co fin de detectar 
desequilibrios na implicación ou na asunción 
de responsabilidades.

M38.Elaborar táboas estatísticas para analizar a 
existencia de roles sexistas na participación do 
alumnado en diversas actividades.

M39.Detectar a persistencia de roles machistas na 
asunción de cargos de responsabilidade por 
parte do alumnado.

13. Favorecer a intervención do 
alumnado sobre o seu entorno para
detectar situacións e actitudes de 
abuso, violencia e discriminación 
por mor da identidade de xénero.

M40.Mellorar a comunicación co alumnado, incluso 
creando canles de uso anónimo, para trasladar 
ao profesorado situacións de abuso, 
discriminación ou violencia por razón de sexo 
ou diversidade afectiva.

M41.Dotar ao alumnado de estratexias para intervir 
sobre o seu entorno (lúdico, familiar, afectivo, 
etc) co fin de detectar situacións de violencia 
de xénero.

M42.Distribuír entre o alumnado unha guía, de 
elaboración propia ou de difusión libre,  para a 
detección precoz da violencia de xénero.
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OBXECTIVO. MEDIDAS DE ACTUACIÓN.

14. Eliminar estereotipos e sesgos 
machistas en diferentes ámbitos: 
linguaxe, tempo de lecer, espazos 
de docencia, estudo, documentos, 
etc

M43.Escoller estratexias metodolóxicas que promovan
a coeducación.

M44.Modificar os diferentes documentos elaborados 
no centro (plans, documentos oficiais, recursos 
para a aula, etc) para incluír unha nova 
redacción que teña en conta a perspectiva de 
xénero.

15. Actuar de xeito inmediato para a 
resolución de abusos, 
discriminacións por razón de 
identidade e violencia de xénero.

M45.Aplicar os protocolos  da Consellería de 
Educación en relación á identidade de xénero e 
o tratamento das condutas contrarias á 
convivencia por razón de xénero.

M46.Comunicar ao departamento correspondente do 
concello e a xustiza os casos de sospeita de 
situacións de violencia de xénero en entorno 
familiar.

M47.Implicar ás familias na resolución dos conflitos 
relacionados coa perspectiva de xénero, 
xurdidos entre o alumnado.

16. Establecer estratexias de apoio ao 
alumnado vítima de violencia de 
xénero.

M48.Modificar os documentos oficiais para eliminar a
información que garanta a seguridade do 
alumnado e a familia.

M49.Colaborar coas institucións para ofrecer 
solucións inmediatas ao alumnado.

M50.Levar a cabo cambios organizativos no colexio 
como resposta ás necesidades do alumnado 
vítima de violencia de xénero.
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5.- Seguimento e avaliación.

A comisión de igualdade creada no Consello Escolar, ou en su defecto a totalidade do Consello
Escolar,  incluirá  al  menos unha vez durante o curso o seguimento do plan para a igualdade
dentro da orde do día.  Con anterioridade o claustro do profesorado, se así  o estima, poderá
elaborar un informe ou recoller en acta unha xuntanza con conclusións sobre o desenvolvemento
do plan, as actuacións, as intervencións ou as dificultades para concretar as medidas.

A Programación Xeral Anual determinará pautas para o seguimento do plan para a igualdade , a
memoria final do curso recollerá todos os aspectos significativos relacionados co contido do plan:
intervencións, suxestións de mellora, dificultades na concreción, etc.

Para a avaliación do plan para a igualdade teranse en conta os seguintes indicadores.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN. INDICADORES

M1. Redacción dun documento que recolla as pautas para 
analizar a presenza de sesgos machistas e/ou actitudes de 
desigualdade nos materiais didácticos. O fin é rexeitar os 
materiais que non fagan un tratamento positivo da 
perspectiva de xénero.

Redacción do documento.

M2. Revisión dos recursos bibliográficos, incluídos libros
de texto, do centro para analizar o tratamento que fan da 
perspectiva de xénero 

Número de recursos analizados.

M3. Promover charlas dirixidas ao alumnado. Número de charlas organizadas.

M4. Deseñar actividades de sensibilización e información
sobre o tratamento da perspectiva de xénero en ambientes 
dixitais ( redes sociais, videoxogos, etc)

Número de accións únicas.

M5. Incluír a política de igualdade nos contidos das aulas 
de familia.

Tipo de temática das aulas de familia.

M6. Mellorar a oferta de actividades formativas para o 
profesorado mediante os PFPP

Presenza de actividades de formación 
sobre igualdade.

M7. Divulgar entre o profesorado os plans e programas da
Consellería de Educación en relación coa igualdade.

Coñecemento entre o profesorado dos 
plans e programas.

M8. Recoller no Plan de Orientación e no Plan de Acción 
Titorial actuacións dirixidas a promover a coeducación.

Inclusión nos documentos.

M9. Revisar o tratamento que da perspectiva de xénero 
faise no plan de convivencia e nas normas de 
organización, funcionamento e convivencia.

Revisión dos documentos.

M10. Incluír nas programacións docentes o tratamento da 
igualdade e a non discriminación por razón de sexo ou 
diversidade afectiva.

Número de programacións revisadas.
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M11. Recoller na Programación Xeral Anual as pautas 
para a revisión do plan de igualdade.

Presenza na PXA das pautas.

M12. Crear un estilo único para os documentos do 
colexio, coa utilización dunha linguaxe inclusiva non 
sexista.

Elaboración do libro de estilo.
Aplicación das pautas.

M13. Promover o uso de xenéricos como profesorado, 
alumnado, persoa titora, etc , en substitución de termos 
que fan referencia a un sexo.

Cambios na rotulación do colexio.
Cambios na redacción dos documentos.

M14. Evitar o uso de expresións incorrectas como a 
utilización de caracteres non normativos ( @ ou X )

Eliminación das expresións.

M15. Rexeitar actividades que fagan un tratamento 
desigual desde a perspectiva de xénero.

Número de actividades.

M16. Introducir en todas as actividades unha compoñente 
formativa en prol da igualdade.

Presenza das iniciativas.

M17. Non colaborar con asociacións e entidades que non 
promovan a igualdade entre nenas e nenos.

Número de colaboracións.

M18. Visibilizar a presenza da muller en diferentes 
ámbitos.

Número de accións.

M19. Utilizar exemplos femininos en actividades de 
promoción do deporte.

Número de accións.

M20. Eliminar estereotipos respecto aos ámbitos de 
realización persoal e profesional.

Número de actuacións.

M21. Identificar boas prácticas no tratamento da 
igualdade e a diversidade social.

Número de actuacións.

M22. Pomocionar entre o alumnado as actitudes de 
superación da discriminación, o abuso e a violencia de 
xénero.

Número de actuacións.

M23. Utilizar a presenza do colexio en Internet para 
divulgar as boas prácticas en materia de igualdade.

Número de publicacións.

M24. Analizar desde a perspectiva de xénero os materiais 
de elaboración propia que difunde o profesorado entre o 
alumnado.

Número de actuacións.

M25. Preparar recursos que fomenten a coeducación. Cantidade de recursos creados.

M26. Incluír aspectos relacionados coa perspectiva de 
xénero nos contidos das aulas de familia.

Número de actuacións.

M27. Implicar ás familias na superación de roles sexistas 
na vestimenta, o xogo, o deporte, a lectura, o xoguete, etc

Número de actuacións.

M28. Promover entre as familias a corresponsabilidade 
nas tarefas do fogar, referido ás nenas e nenos.

Número de actuacións.
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M29. Solicitar a participación das familias na preparación
de charlas onde se visibilicen roles non marcados na 
orientación profesional.

Número de charlas.

M30. Promover a utilización dos espazos do patio en 
igualdade.

Observación da ocupación do patio.

M31. Evitar a presenza de roles sexistas no uso dos 
espazos

Número de actuacións.

M32. Analizar desde a perspectiva de xénero calquera 
reforma ou creación de novos espazos.

Número de accións.

M33. Crear unha comisión dentro do Consello Escolar 
para o seguimento das iniciativas relacionadas coa 
perspectiva de xénero.

Creación da comisión.

M34. Compartir información dentro do Consello Escolar, 
sen prexuízo da normativa en materia de protección de 
datos de carácter persoal, para a detección de situacións 
de abuso e/ou violencia de xénero en entornos familiares.

Presenza de intercambio de 
información.

M35. Mellorar a colaboración cos diversos departamentos
do concello relacionados coa detección e o tratamento de 
situacións de discriminación e violencia de xénero en 
entornos familiares.

Número de actuacións.

M36. Fomentar a colaboración con entidades socio-
educativas.

Número de actuacións.

M37. Analizar a participación do alumnado en proxectos 
de innovación, actividades deportivas, clubs, etc, co fin de
detectar desequilibrios na implicación ou na asunción de 
responsabilidades.

Número de actuacións.

M38. Elaborar táboas estatísticas para analizar a 
existencia de roles sexistas na participación do alumnado 
en diversas actividades.

Elaboración dos documentos.

M39. Detectar a persistencia de roles machistas na 
asunción de cargos de responsabilidade por parte do 
alumnado.

Número de actuacións.

M40. Mellorar a comunicación co alumnado, incluso 
creando canles de uso anónimo, para trasladar ao 
profesorado situacións de abuso, discriminación ou 
violencia por razón de sexo ou diversidade afectiva.

Presenza de novas formas de 
comunicación.

M41. Dotar ao alumnado de estratexias para intervir sobre
o seu entorno (lúdico, familiar, afectivo, etc) co fin de 
detectar situacións de violencia de xénero.

Número de actuacións.
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M42. Distribuír entre o alumnado unha guía, de 
elaboración propia ou de difusión libre,  para a detección 
precoz da violencia de xénero.

Distribución da guía.

M43. Escoller estratexias metodolóxicas que promovan a 
coeducación.

Presenza de metodoloxías 
coeducativas.

M44. Modificar os diferentes documentos elaborados no 
centro (plans, documentos oficiais, recursos para a aula, 
etc) para incluír unha nova redacción que teña en conta a 
perspectiva de xénero.

Número de actuacións.

M45. Aplicar os protocolos  da Consellería de Educación 
en relación á identidade de xénero e o tratamento das 
condutas contrarias á convivencia por razón de xénero.

Número de activacións.

M46. Comunicar ao departamento correspondente do 
concello e a xustiza os casos de sospeita de situacións de 
violencia de xénero en entorno familiar.

Número de actuacións.

M47. Implicar ás familias na resolución dos conflitos 
relacionados coa perspectiva de xénero, xurdidos entre o 
alumnado.

Número de actuacións.

M48. Modificar os documentos oficiais para eliminar a 
información que garanta a seguridade do alumnado e a 
familia.

Número de actuacións.

M49. Colaborar coas institucións para ofrecer solucións 
inmediatas ao alumnado.

Número de actuacións.

M50. Levar a cabo cambios organizativos no colexio 
como resposta ás necesidades do alumnado vítima de 
violencia de xénero.

Adaptación das normas de 
organización e funcionamento do 
centro.
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Plan de igualdade.
CEIP “Manuel Fraga Iribarne” de Cariño

Curso 2019-2020.

Elaboración Aprobación Envío ao servizo de inspección
educativa.

19-decembro-2019 14-xaneiro-2020
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