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1. INTRODUCIÓN

Vivimos nunha sociedade que avanzou no referente á igualdade entre mulleres e homes e tamén
no respecto e a visualización das diversidades sexuais  e de xénero.  Porén non se acadou o
obxectivo que se persegue. Como centro educativo temos nas nosas mans aos futuros cidadáns e
cidadás que formarán parte activa  dunha sociedade que se pretende sexa máis xusta e non
haberá xustiza mentres non exista unha igualdade plena entre os sexos e non se erradiquen
condutas prexudiciais cara a outras persoas por motivos persoais como o son as referentes á
sexualidade individual.

O seguinte plan pretende por unha banda servir para detectar o estado do centro en canto a
coeducación e por outra establecer unhas directrices que permitan traballar de xeito efectivo e
constante para a mellora paulatina neste senso.

Na  data  de  redacción  deste  plan  podemos  destacar  as  seguintes  cuestións  a  ter  en  conta
previamente:

• No  seo  da  Comisión  de  convivencia  dentro  do  Consello  Escolar  existe  unha  persoa

encargada de iniciativas e programas de coeducación. Actualmente desempeña este posto
Dona Mar Alberca González, presidenta da ANPA.

• Non foi preciso ata o de agora poñer en práctica ningún protocolo nin medidas en relación

a condutas contrarias á convivencia por razón de xénero.

• No ano 2015 puxéronse en práctica medidas de acompañamento a unha alumna no seu

tránsito social por mor de disforia de xénero. Estas medidas tomáronse con anterioridade á
publicación do  Protocolo de identidade de xénero da Xunta de Galicia, a pesar diso as
decisións tomadas son acordes a este protocolo e o proceso pódese cualificar de moi
satisfactorio.

• Desde o centro promóvese unha educación que procura erradicar do currículo todo tipo de

estereotipos de xénero.

• Desde o centro, a nivel global, realízanse actividades conmemorativas do 25 de novembro

“Día internacional da eliminación da violencia contra a muller” e o 8 de marzo no “Día da
muller  traballadora”.  Non  se  adoita  realizar  actividades  relacionadas  con  celebracións
LGTBI.

• Unha  mestra  do  centro  forma  parte  dun  grupo  de  profesorado  con  inquedanzas  na

realización de actividades a prol do colectivo LGTBI nos centros educativos.

• Desde a Biblioteca escolar adquírense libros relacionados coa igualdade e o xénero.

• Actividades de formación do profesorado:

• Luis Alberto Alonso Alonso: Acoso escolar: prevención, detección e tratamento.

• No apartado seguinte veremos o tratamento da igualdade nos diferentes plans do centro.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO

2.1 Marco normativo

Ámbito estatal

• Constitución (artigos 9.2 e 14).

• Real Decreto 1686 /2000 do 6 de outubro.

• Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

• Lei 3/2007, do 15 de marzo.

• Lei orgánica 3/2007 do 22 de marzo. Título IV (artigos 23 e 24).

Ámbito autonómico

• Estatuto de Autonomía de Galicia (1981). Artigo 4.1.

• Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de homes e mulleres.

• Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para prevención e tratamento integral da violencia de

xénero.

• Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, 

bisexuais e intersexuais en Galicia (2014).

• Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro: Convivencia e participación da comunidade educativa

• Decreto lexislativo 2/2015 de 12 de febreiro. Capítulo IV: A educación e a formación para a 

igualdade entre homes e mulleres.

• Decreto 86/2015 do 25 de xuño: Currículo educación secundaria e bacharelato

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

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na

Comunidade Autónoma de Galicia.

• I Plan de Igualdade no ámbito educativo.

• Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de 

identidade de xénero (abril 2016).

2.1 Plans e proxectos do centro

A continuación detallamos brevemente a presenza da igualdade nos plans e proxectos do centro:

No propio Proxecto educativo do centro se recollen como valores propios centro, entre outros,  o
respecto  á  diversidade,  a  liberdade,  a  tolerancia  e  a  solidariedade.  Ademais, como primeiro
obxectivo do centro está contemplado  “Educar para a igualdade, baseándonos no principio de

coeducación  e  evitando  calquera  tipo  de  discriminación  por  razón  de  sexo,  raza  e  relixión

eliminando roles e estereotipos sociais de carácter sexista”. 
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Dentro  do  Proxecto  educativo  recóllese  a  existencia  da  persoa  encargada  de  iniciativas  e
programas de coeducación como compoñente da Comisión de convivencia, como xa dixemos.
Esta  ten  recollidas  diferentes  funcións  entre  as  que  se  inclúe  “Impulsar  accións  dirixidas  á

promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes para garantir a igualdade entre

mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa (...)”.

Entre os criterios para o agrupamentos do alumnado tamén se reflicte que “o agrupamento será

mixto” e “favorecerase a coeducación (...) evitando calquera tipo de discriminación por razón de

raza, sexo,...”.

Nas Normas de Organización e Funcionamento (NOF) tamén se apuntan cuestións relativas á
temática que estamos a tratar. Así se consideran como dereitos do alumnado:

“Recibir  unha  formación  integral  e  coeducativa  (...)”,  “Que  se  respecte  a  súa  identidade,

integridade e dignidade persoais”   e  “A protección integral contra (...) as situacións de acoso”.

Sendo deberes dos mesmos “Respectar (...) a intimidades de todos os membros da comunidade

educativa”.

Dentro do NOF tamén se contemplan as condutas contrarias á convivencia, tanto leves coma
graves, e dentro destas están, respectivamente:

“Realización de comentarios sexistas”

“Actos de discriminación grave (...)  A agresión física ou moral contra os demais membros da

comunidade educativa ou a discriminación por opción sexual, raza, relixión ou xénero”.

O segundo obxectivo do Plan de convivencia é “Educar no respecto dos dereitos e liberdades

fundamentais, na igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e

non discriminación  das  persoas” mentres  que o  oitavo di  “Contribuír  á  formación integral  do

alumnado, en sintonía cos principios de tolerancia, igualdade, respecto, solidariedade e paz, (...)”
Isto refórzase ao recoller como valores que defende o colexio algúns como igualdade, tolerancia,
diálogo, empatía,... fundamentais para aceptar, comprender e poñer en práctica unha igualdade e
respecto reais cara a todas as persoas que conforman a comunidade escolar.

Para rematar podemos engadir que tamén no Plan de acción titorial se recolle como obxectivo
“Contribuír á formación integral do alumnado”  para o cal unha das funcións das titoras e titores
será “Coñecer as característica persoais de cada alumna e alumno (...)”

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

A situación do centro neste senso, sen ser a óptima posto que sempre hai marxe de mellora, 
podemos cualificala de boa. Non existen casos graves de rexeitamento, acoso, condutas 
contrarias á convivencia,... con respecto á igualdade nin consta a existencia de LGTBIFobia. Por 
outra banda, o profesorado implícase na mellora destas cuestións e regularmente se traballa, ben 
nas aulas, ben a nivel de centro neste eido.
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3.1. Representación de profesorado e persoal non docente nos distintos órganos de 
decisión

A continuación recollemos datos estatísticos sobre a presenza de mulleres e homes nos distintos 
órganos durante o presente curso:

a) Consello escolar: recollemos na seguinte táboa a distribución por sexos:

MULLERES HOMES TOTAL

Equipo directivo 1 2 3

Representantes do profesorado 5 0 5

Representantes das nais e dos pais 4 1 5

Representante do persoal non docente 1 0 1

Representante do concello 1 0 1

TOTAL 12 3 15

b) Claustro: a continuación recóllese a distribución de profesorado segundo o xénero.

MESTRAS MESTRES TOTAL

13 4 17

En canto ao equipo directivo, na actualidade o equipo directivo non é proporcional ao número de 
mulleres e homes posto que está conformado por dous homes – director e secretario – e unha 
muller – xefa de estudos. En anos anteriores a distribución foi máis proporcional e en ocasións 
estivo formado exclusivamente por mulleres.

Destes datos podemos extraer a conclusión de que, salvando o equipo directivo, a maioría das 
persoas que forman estes órganos son mulleres.

3.2. Matrícula nos distintos niveis

Na seguinte táboa recóllese a proporción de alumnas e alumnos do centro no curso actual.

CURSO MULLERES HOMES TOTAL

4º de Educación infantil 7 6 13

5º de Educación infantil 7 9 16

6º de Educación infantil 6 9 15

1º de Educación primaria 6 11 17

2º de Educación primaria 7 8 15

3º de Educación primaria 9 7 16

4º de Educación primaria 10 7 17

5º de Educación primaria 5 10 15

6º de Educación primaria 2 11 13

TOTAL 59 78 137
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3.3. Resultados académicos obtidos

Tomaremos como referencia os resultados do pasado curso 2018-2019. O alumnado que rematou 
a etapa obtivo os resultados que reflicte a seguinte táboa:

ALUMNADO MULLERES HOMES TOTAL

Promocionou Aprobou todo 7 8 15

Suspendeu unha materia 0 2 2

Suspendeu máis dunha materia 0 3 3

Promocionou por imperativo legal 0 2 2

Repite curso na actualidade 0 0 0

TOTAL 7 15 22

Tras a análise destes datos podemos comprobar que globalmente obtiveron peores resultados os 
nenos que as nenas.

3.5. Rexistro de condutas contrarias á convivencia (conflitividade escolar)

A pesar de terse dado casos de condutas contrarias á convivencia, non aconteceu ata o de agora 
que fosen por motivos de xénero ou de orientación ou identidade sexual. 

3.6.- Uso de espazos escolares e extraescolares e participación en actividades 
complementarias

No centro o uso de espazos é indiferente agás nos aseos e vestiarios do alumnado que están 
diferenciados os de alumnos e de alumnas. O mesmo acontece na actividade que se realiza nos 
meses de marzo,abril e maio na piscina municipal. Pola  contra, os baños do profesorado e os 
adaptados son de uso indistinto entre mulleres e homes.

Onde se dan diferentes usos, de xeito espontáneo por parte do alumnado é no patio posto que os 
nenos empregan con maior asiduidade os espazos deportivos como pode ser o pavillón e nas 
zonas de cociñas hai maior presenza de nenas. Este feito agudízase conforme aumenta a idade. 
Este uso de espazos é debido aos xogos que escollen, sendo máis habituais os xogos deportivos, 
principalmente fútbol, entre os nenos e outro tipo de xogo – simbólicos, manualidades,... - entre as
nenas.

Para determinadas actividades realízanse acompañamentos do alumnado de maior idade ao máis
cativo. Trátase de que se dean parellas heteroxéneas. De igual modo se fai nas saídas educativas
tratando de facer parellas mixtas.

4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS

4.1. Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

• Visibilizar a contribución da muller ao desenvolvemento da sociedade e as súas achegas 

no mundo da ciencia, das artes, da cultura, da política,...
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• Poñer en valor a figura de mulleres relevantes na contorna, no pais e a nivel internacional.

• Eliminar roles de xénero en referencia as profesións, ao carácter, gustos, emocións, 

xogos... e fomentar a corresponsabilidade no fogar.

• Empregar unha linguaxe inclusiva por parte do profesorado e fomentar o seu uso por parte 

do alumnado.

• Fomentar o traballo colaborativo ou cooperativo en grupos mixtos evitando, salvo caso 

xustificado, a segregación por sexos.

• Revisar os materiais educativos desbotando aqueles que conteñan roles ou estereotipos 

machistas.

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

• Detectar posibles casos de acoso ou malos tratos cara a nenas e actuar en consecuencia 

aplicando o NOF e o plan de convivencia.

• Sensibilizar ao alumnado sobre a problemática da violencia de xénero e as consecuencias 

para vítimas e agresores de xeito axeitado á idade.

• Alentar á formación do profesorado neste eido.

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual

• Incluír no currículo todas as orientacións e identidades sexuais potenciando o 

coñecemento daquelas que historicamente foron silenciadas.

• Coñecer persoas de relevancia na loita polos dereitos LGTBI.

4.4. Prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia

• Detectar posibles casos de acoso ou malos tratos por causa da orientación sexual do 

alumnado e actuar en consecuencia aplicando o NOF e o plan de convivencia.

• Fomentar o coñecemento das diferentes realidades afectivo-sexuais desde a tolerancia, e 

o respecto.

5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS SEGUINTES ÁMBITOS

5.1. Organización do centro

• Establecemento de medidas que favorezan o uso dos espazos educativos e de lecer do 

centro ao marxe do sexo de cada persoa.

• Procurar igualdade no reparto de cargos sempre que sexa posible.

• Emprego dunha linguaxe inclusiva en toda a documentación que produza o centro así 

como nas páxinas web que o mesmo xestiona.

• Establecemento de actividades conmemorativas das seguintes datas:

◦ “Día internacional da eliminación da violencia contra a muller” 
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◦ “Día da muller traballadora”

◦ Celebracións LGTBI.

• Fomento da colaboración coa ANPA e coas familias na transmisión de valores igualitarios, 

de respecto, tolerancia e feminismo.

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

• Emprego de imaxes que favorezan a posta en valor da muller, sobre todo naqueles 

campos nos que historicamente tivo menos presenza ou esta foi silenciada.

• Revisión do material didáctico eliminando aquel que presente elementos contrarios á 

igualdade.

• Adquisición de máis bibliografía para a Biblioteca escolar sobre mulleres de relevancia no 

desenvolvemento da sociedade e sobre a igualdade e a educación afectivo-sexual.

• Posta de manifesto aquelas actitudes, comentarios ou accións que poidan resultar un 

micromachismo para que o alumnado tome consciencia das mesmas e procure a súa 
eliminación.

• Colaboración con persoas ou asociacións que promovan a igualdade ou a defensa do 

colectivo LGTBI.

• Charlas ou entrevistas a mulleres de distintos ámbitos profesionais, principalmente 

naqueles nos que se dá menor presenza da muller, na procura do incremento das 
expectativas laborais das nenas.

• Promoción da axuda nas tarefas do fogar e/ou no comedor escolar tanto por parte das 

nenas como dos nenos.

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

• Promoción de xogos nos que o alumnado participe independentemente do seu sexo ou 

orientación sexual.

• Emprego de imaxes igualitarias que non conteñan connotacións machistas.

• Proxección de curtametraxes, películas, vídeos,... que fomenten a igualdade e a non 

discriminación e/ou que sensibilicen sobre a problemática da violencia de xénero.

5.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar

• Fomento da formación do profesorado en actividades relacionadas coa igualdade e a 

convivencia.

• Realización de actividades que promovan o coñecemento da diversidade sexual e afectiva 

procurando paliar prexuízos e falsas crenzas.

• Desenvolvemento de actividades colaborativas ou cooperativas en grupos heteroxéneos 

en todos os sentidos.
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• Detección de posibles conflitos e actuación inmediata de ser o caso.

• Nomeamento de unha persoa de cada xénero como responsable de cada grupo (por día 

ou por un espazo de tempo).

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

6.1. Indicadores

Ao remate de cada curso escolar valoraremos os seguintes estándares para coñecer o estado da 
igualdade no centro e establecer, de ser o caso, as melloras oportunas. A través da seguinte táboa
de valoración poderemos coñecer o estado da igualdade e deste plan no noso centro. 

Valoración dos criterios sendo 1: Nada e 4: Moito

ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN 1 2 3 4

✔ Promoveuse o coñecemento de mulleres relevantes na 

sociedade e da contribución da muller ao seu desenvolvemento.

✔ Traballouse a prol da eliminación de actitudes, comentarios, 

accións ou roles de carácter machista.

✔ Emprégase cada vez máis unha linguaxe inclusiva tanto na fala 

coma na escrita por parte do profesorado e do alumnado.

✔ Realizáronse agrupacións mixtas evitando a segregación por 

sexos.

✔ Empregouse material didáctico carente de connotacións 

machistas.

✔ Prestouse atención á detección de casos de acoso ou malos 

tratos en relación ao sexo, á identidade ou á orientación sexual. 

✔ Actuouse con rapidez e aplicouse o NOF e o Plan de 

convivencia nos casos de acoso e/ou violencia de xénero*

✔ Traballáronse os valores favorecedores dunha convivencia 

harmónica.

✔ O currículo inclúe a diversidade LGTBI, a corresponsabilidade e 

a igualdade de xéneros.

✔ Incrementouse a cantidade de bibliografía referente á igualdade.

✔ Realizáronse actividades conmemorativas (Eliminación da 

violencia de contra as mulleres, Día da muller traballadora e 
celebracións LGTBI).
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✔ Procurouse unha organización de tempos e espazos que 

favorecese a igualdade de nenas e nenos.

Puntuacións parciais

PUNTUACIÓN TOTAL

* So non caso de que se produciran estes casos.

Unha vez valorados todos os estándares e obtida unha puntuación numérica, considerarase:

• Valoración negativa resultado menor de 20.

• Valoración aceptable entre 21 e 30 ambos inclusive.

• Valoración positiva resultado maior de 30.

6.2. Proposta de mellora

Unha vez valorados os indicadores do punto anterior, deberanse redactar unha serie de propostas
de mellora a incluír no plan de cara ao curso seguinte tendo en conta principalmente aqueles 
estándares que obtiveron unha valoración menor. 

Este plan foi aprobado polo claustro e avaliado positivamente polo Consello escolar do CEIP 
Manuel Rodríguez Sinde o 5 de novembro de 2019.

O director

Javier Constenla Ribadeo
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